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Toelichting 

 
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel 
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door 
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 
schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op 
onze school geïnformeerd in de schoolgids (“schoolwiki” digitaal op onze site). Het profiel wordt in de 
toekomst verder ontwikkeld en getoetst. 
 

Dit schoolondersteuningprofiel is opgesteld in 2013 en bijgesteld begin 2014. Inmiddels hebben er 
nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden die ervoor zorgen dat een aantal zaken krachtiger 
geworden zijn en/of nog meer onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Daar waar dat van 
toepassing is zullen wij er een schuingedrukte opmerking bij plaatsen. 

 
Een korte typering van onze school 
 
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van 
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  

 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
 
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is 
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs 
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de 
inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de 
PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 
besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 
 
1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  
 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 

2 Begeleiding: 
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid: 
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 

nodig aan 
4 Organisatie: 

a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
b. De school heeft een effectief zorgteam 

 
In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 
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Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis 
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen van buiten 
(externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid in beeld. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 5 brengen wij deze 
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen. 
 
Onze ontwikkelagenda 
 
Hiervoor hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en leerlingen en 
wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen geanalyseerd, 
hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de toekomst. Deze 
conclusies en plannen zijn in deel II van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven en vastgelegd.  
 
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3) 
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende 
ketenpartners een antwoord op de volgende vragen: 
 
1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen, 

wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van 
het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 
doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode 
oppakken? Wij hebben daar met name aandacht besteed aan de aspecten waar het team 
extra professionalisering nodig acht.  

 
Vervolgstappen 
 
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van 
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan. 
 
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor de 
schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de mogelijkheden 
voor extra ondersteuning op onze school. 
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1 Typering van de school 

 
In ons schoolplan en in onze schoolgids (“schoolwiki” op onze schoolsite) hebben wij uitgebreid 
beschreven waarvoor onze school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en 
onze ouders te bieden hebben. 
 
De Bundel haalt het beste uit kinderen. Wij zorgen ervoor dat uw kind maximaal presteert. Dat kan 
alleen als de kinderen met plezier naar school gaan. De belangrijkste voorwaarde is het bieden een 
veilige omgeving. De basis hiervoor is in iedere groep zichtbaar. “We vertrouwen elkaar, we helpen 
elkaar, niemand speelt de baas, niemand doet zielig en niemand lacht uit”. Dit zijn de basisprincipes 
van de Kanjertraining. De Bundel is sinds 2013 een officiële Kanjerschool! 
 
Wij stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden van kinderen. De resultaten van de kinderen 
vormen hierbij het uitgangspunt. Aan de hand van deze resultaten delen we kinderen in, in drie 
niveaus. Ieder kind krijgt evenveel begeleiding passend bij zijn of haar mogelijkheden. Wij hebben de 
ontwikkeling van elk kind goed in beeld. Hier zijn we goed in en trots op! 
 
Taal, rekenen, spelling en (begrijpend) lezen staan centraal. De bundel investeert veel in 
lesmethodes, scholing van leerkrachten en ICT. Sinds schooljaar 2014/2015 werken de groepen 4, 5 
en 6 met tablets volgens de Snappet methode. Elke jaar sluit de nieuwe groep 4 hierbij aan.  
Wetenschap en techniek gaan steeds meer een onderdeel vormen van ons onderwijs. Zo zorgen wij 
voor een rijke leeromgeving. 
 
Naast het leren van de basisvakken dagen wij onze leerlingen ook graag uit om zich op creatief en 
sportief gebied te uiten. 
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2  Kwaliteit basisondersteuning 

 
In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 
rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De gemiddelden 
zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal.  



 

           

6 

 

3  Basisondersteuning 

 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
 

Bij een groot aantal onderdelen vinden wij de score op dit moment “goed” in plaats van “voldoende”. 
Graag verwijzen wij naar ons laatste inspectierapport waarbij u de bevindingen over het onderwijs 
op de Bundel kunt lezen. 
Het inspectierapport kunt u vinden op: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs 
(zoek scholen: de Bundel Apeldoorn) 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs
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 Vervolg basisondersteuning 
 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
 
 

Bij een groot aantal onderdelen vinden wij de score op dit moment “goed” in plaats van “voldoende”. 
Graag verwijzen wij naar ons laatste inspectierapport waarbij u de bevindingen over het onderwijs 
op de Bundel kunt lezen. 
Het inspectierapport kunt u vinden op: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs 
(zoek scholen: de Bundel Apeldoorn) 
   

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs
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4  Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de twee kolommen rechts staat het percentage scholen 
dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan. 
 

 

Bij een groot aantal onderdelen vinden wij de score op dit moment “goed” in plaats van “voldoende”. 
Graag verwijzen wij naar ons laatste inspectierapport waarbij u de bevindingen over het onderwijs 
op de Bundel kunt lezen. 
Het inspectierapport kunt u vinden op: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs 
(zoek scholen: de Bundel Apeldoorn) 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs
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5 Ondersteuningsvoorzieningen 

 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien hoe de scholen op de 
kwaliteit van de voorziening scoren. 

 

 
 
 

Bij een groot aantal onderdelen vinden wij de score op dit moment “goed” in plaats van “voldoende”. 
Graag verwijzen wij naar ons laatste inspectierapport waarbij u de bevindingen over het onderwijs 
op de Bundel kunt lezen. 
Het inspectierapport kunt u vinden op: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs 
(zoek scholen: de Bundel Apeldoorn) 

 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs
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Bijlage Scores kwaliteit basisondersteuning 
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Bijlage Scores deskundigheid voor ondersteuning 
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Bijlage Scores ondersteuningsvoorzieningen 

 

 

 


