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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school. We beschrijven welke (extra)
ondersteuning onze school kan bieden. We houden hierbij rekening met zowel de onderwijs-en
ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen als wat er mogelijk is binnen een groep. Via het SOP geven we
ouders en externen inzicht in de manier waarop we de zorgstructuur in onze school hebben ingericht

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 41416

Bevoegd gezag Stichting Openb. Prim. Onderw. Apeldoorn

Algemeen Directeur interim Jan Paul ten Brink

Adres + nr: 2e Wormseweg 80

Postcode + plaats: 7301GB Apeldoorn

E-mail info@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-5393750

Website www.leerplein055.nl

Gegevens van de school

Brinnummer 17MD

Schoolnaam Openbare Basisschool Spitsbergen

Directeur Wendy Bol

Adres Morinistraat 6

Postcode + Plaats 7312 KC APELDOORN

E-mailadres spitsbergen@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-3552314

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  SWV Apeldoorn

Datum vaststelling SOP:  1-12-2021

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

kleine school met veel voorzieningen
kleine groepen
inzet en betrokkenheid van team
ervaren leerkrachten
kunnen goed omgaan met verschillen
goede samenwerking vroeg-voor- school
opgeruimd
ouders zijn betrokken

veel leerlingen uit verschillende milieus
veel zorgleerlingen
veel wisselingen binnen het team
ouders weten niet hoe het Nederlands
onderwijssysteem werkt

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

doorgaande lijn EDI
bereidheid van team om zich te
professionaliseren 

terugloop leerlingenaantal door verhuizingen
invalproblematiek
passend onderwijs 

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities vormen de focus voor
ons handelen.

Onze missie:
We leven in een pluriforme samenleving. Onze school staat midden in de wijk en daarmee midden in de
maatschappij. De populatie van onze school is dan ook een afspiegeling van de wijk. Onze leerlingen groeien op in
een maatschappij waar veel ruimte is voor het individu, maar waar ook veel van ze verwacht wordt. Op onze school
leren onze leerlingen spelenderwijs en begeleid de balans te vinden tussen de individuele ruimte en de verwachtingen
van de maatschappij.

Ons motto is dan ook: Samen leren, samen leven in een kleurrijke wereld.
Onze missie is om elk individueel kind cognitief, sociaal-emotioneel en creatief, te begeleiden naar zijn of haar
volledige potentie in een veilige, open, respectvolle leeromgeving.

Wij proberen deactiviteiten,instructies, werkvormen en verwerkingsvormen zo veel mogelijkaf te stemmen op de
verschillende onderwijsbehoeftenvan de leerlingen.

De extra NPO gelden worden ingezet om de kinderen in kleinere groepen het onderwijs aan te bieden zodat goed
afgestemd kan worden op de individuele behoefte.Daarnaast wordtgeïnvesteerdin scholing voorhet team en ervoor te
zorgen dat er voldoende materiaal is om mee te werken.

Het schoolplan 2019-2023 is leidend voor de jaarplannen en schooljaarplannen voor de komende jaren. Voor deze
periode zijn de volgende grote ontwikkelpunten geformuleerd:
1. Zicht op ontwikkeling (OP2)
2. Didactisch handelen (EDI + OP3)
3. Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen
4. Oriënteren op bewegend leren
5. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze punten zijn uitgewerkt in het schooljaarplan van 2021-2022
1. Zicht op ontwikkeling
Het gebruik van waarnemen en begrijpen, de zorgniveaus, groeps- en individuele handelingsplannen, een
gestructureerde gesprekkencyclus en het voeren van ouder/kind gesprekken is geïntroduceerd. Aan het eigen maken
en de kwaliteit van gebruik wordt nog steeds gewerkt.

2. Didactisch handelen
Didactische vaardigheden leerkracht
De kwaliteit van leerkrachten wordt in beeld gebracht door klasbezoeken en het bekwaamheidskompas. Op basis van
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de resultaten uit het kompas worden er gesprekken gevoerd met leerkrachten door de directie om hun ontwikkeling
en kwaliteit te evalueren.
EDI
In 2018 heeft het team training gehad in het differentiëren met de didactische aanpak Effectieve Directe Instructie
(EDI). De onderbouw zou meer handvatten willen hebben in het gebruik van EDI bij kleuters en door de vele
wisselingen binnen het team in andere klassen zijn er nieuwe leerkrachten die weinig ervaring hebben met EDI en
differentiëren. Wel hebben wij een borgdocument, waarin staat hoe wij volgens EDI handelen op school.
Aan het eind van het schooljaar kent iedereen de stappen van EDI, past dit in de klas en kan differentiëren volgens
EDI.
Scholing
Wij doen dit jaar mee met het project GWGB+. Hierbij is er een zelfevaluatie ingevuld, hebben wij gesprekken
gevoerd en is iemand van het project bij alle leerkrachten in de klas geweest. Aan de hand van dit allemaal is er een
plan gemaakt waarbij ook een stuk scholing komt voor EDI.

3. Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen
Vorig jaar heeft het team onderzocht welke methode het beste bij ons zou passen, verschillende methodes
uitgeprobeerd en uiteindelijk gekozen voor Estafette. Dit jaar wordt de methode geïmplementeerd. Hierbij krijgen wij
ondersteuning via GWGB+

4. Oriënteren op bewegend leren
Daarnaast is de school zoekende naar een scholing en/of workshop voor het team dat betrekking heeft op bewegend
leren. Wij merken dat onze kinderen baat hebben bij leren op verschillende manieren zowel auditief, visueel maar ook
bewegend. Ook al is het misschien niet wetenschappelijk bewezen, merken wij bij ons op school dat leerkrachten hier
het nut van inzien voor het onderwijs dat aan hun leerlingen geboden wordt.

5. Sociaal-emotionele ontwikkeling
De school maakt gebruik van het leerlingvolgmodel Zien!. Deze methode kan worden verwerkt in ParnasSys en is
daarom een prettig volgsysteem. De leerkrachten vullen een observatielijst in nemen twee online vragenlijsten bij de
leerlingen af na de herfstvakantie. Op basis van de uitslag worden er interventies in de klas gedaan op basis van de
methode van Zien!.
Spitsbergen is momenteel nog op zoek naar een sociaal-emotionele methode op school. De school heeft zich al wel
ingelezen in alle verschillende methoden die er zijn en zich laten adviseren door onderwijsbegeleiders die de school
en de populatie ook kennen. We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat Kwink een goede methode zou kunnen
zijn voor deze school. Tot november wordt de methode Kwink uitgeprobeerd en daarna wordt een keuze gemaakt.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We proberen per groep gedifferentieerd les aan
maximaal drie subgroepen te geven: een basisgroep (A), een groepje met betere kinderen (B) en een groepje met
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (taal en/of rekenen) (C). In bepaalde gevallen krijgt een kind een
eigen leerlijn (D) of werkt een kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement (E). Bij de
instructielessen hanteren wij het EDI-model( Expliciete directe instructie) Een EDI les heeft altijd een aantal vaste
onderdelen zoals het benoemen van het lesdoel, voorkennis ophalen, het uitleggen en begeleid inoefenen van nieuw
leerstof. Doel van lesgeven volgens het EDI model is dat alle leerlingen het doel behalen. Extra ondersteuning geven
we aan leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement. De extra ondersteuning wordt in beginsel in de groep
door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er(s) kan RT ingeschakeld worden. Afhankelijk van het overleg
wordt de RT in of buiten de groep gegeven. Volgens ons stroomschema is duidelijk te zien wie waar verantwoordelijk
voor is en welke stappen ondernomen moeten worden. (zie bijlage)

Bijlagen

1. Stroomschema
2. Werken met ondersteuningsniveaus

5 Basiskwaliteit
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2021

5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Onze school heeft in oktober 2020 een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van het kwaliteitszorgsysteem WMK. Voor
de gedetailleerde uitslagen verwijzen we naar het WMK-rapport. Dit document ligt ter inzage bij de directie

6 Parels

6.1 Parels

Wij zijn trots op onze parels!
Toegankelijk: laagdrempelig, warm welkom, openheid
Professionaliteit: betrokken, voorbeeldfunctie, volgen regelmatig scholing
Normen en waarden: wij begroeten alle leerlingen bij binnenkomst, duidelijk omschreven school- en groepsregels
Differentiatie:  cognitief, sociaal, passend onderwijs
Samenwerken: leerling-leerkracht, ouders-leerkracht, externen-leerkracht

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht. Zie voor een overzicht van de meest
belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf typen leerlingen.
Onze school wordt bezocht door 103 leerlingen. Deze kinderen komen uit ruim 15 verschillende landen. Van deze
leerlingen heeft 33% een gewicht: 9 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 32 leerlingen een gewicht van 1,2.
De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan zie je in onze organisatie en ons onderwijs terug. Het
leerlingenaantal daalt de laatste jaren licht door vele verhuizingen. In algemene zin hebben wij – op grond van de
kenmerken van de leerlingen – de volgende aandachtspunten:
Extra aandacht voor taalonderwijs, rekenonderwijs en woordenschat.

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 7 1 7

2 12 1 12

3 12 1 12

4 15 1 15

5 14 1 14

6 13 1 13

7 13 1 13

8 15 1 15

Totaal 101 8 12,6

8.2 Schoolweging

Hier kun je lezen wat onze schoolweging, onze schoolwegingscategorie en het spreidingsgetal is (over de laatste 3
jaar). Deze informatie zegt iets over de leerlingpopulatie en wordt geleverd door het ministerie.
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 39,22 39-40 4,72 39,39 
18/19 - 20/21

39-40 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 39,88 39-40 4,59

2018 / 2019 39,08 39-40 4,62

8.3 De zorgzwaarte

De zorgzwaarte 2021 / 2022

Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 7 26 3,71

2 12 28 2,33

3 9 24 2,67

4 15 74 4,93

5 15 26 1,73

6 13 48 3,69

7 11 24 2,18

8 15 30 2,00

Totaal 97 280 2,89

8.4 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom

Norm '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen leerjaar 3 14 16 11 12

Aantal kleutergroepverlenging 2 3 2 6

% Kleutergroepverlenging 12% 14,3% 18,8% 18,2% 50%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 89 84 85 81

Aantal doublures leerjaar 3-8 2 1 5 0

% Doublures leerjaar 3-8 2,2% 1,2% 5,9% 0%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 1,11% 1,73% 3,55% 3,01%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 119 110 111 100

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 3 6 4 5

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 2,5% 5,5% 3,6% 5%

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 0

8.5 Verwijzingen
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Uitstroom

Reden van uitschrijving '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op
school

119 110 111 100

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

19 12 11 15

Zij-uitstroom Andere basisschool 1 4 7 0

Zij-uitstroom Anders 0 1 0 0

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 2 0 1 0

Zij-uitstroom Speciaal onderwijs 0 1 1 0

Zij-uitstroom Verhuizing 8 5 7 3

TOTAAL 30 23 27 18

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Uitstroom Voortgezet (speciaal) onderwijs - - - - - - - - - 15

Zij-uitstroom Verhuizing - - 1 1 - - - 1 - -

TOTAAL 0 0 1 1 0 0 0 1 0 15

8.6 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 119 110 111 100

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

Thuiszitters

'21-'22

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 1

TOTAAL 1

8.7 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Hieronder geven we aan hoeveel kinderen een ontwikkelingsperspectief (plan met aparte doelen) hebbenop onze
school

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 119 110 111 100

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 1 2 2 1

8.8 Eindresultaten
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

Onze school maakt gebruik van CITO eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie tot de
gestelde (inspectie)normen.

'19-'20 '20-'21 '21-'22

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 39,1 39,4 -

Schoolwegingscategorie 39-40 39-40 -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 0 / 0 11 / 11 0 / 0

Score 0 529,9 0

Percentage ten minste 1F

1F Lezen - 72,7% -

1F Taalverzorging - 90,9% -

1F Rekenen - 72,7% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen - 63,6% -

2F Taalverzorging - 27,3% -

1S Rekenen - 18,2% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 86,3% 84,4%

1S/2F - gem. van 3 jaar 46,1% 43,7%

8.9 Referentieniveaus / schoolnormen

Scholen weken naar algemeen vastgestelde doelen toe voor lezen, taal en rekenen. Dit noemen we
referentieniveaus. Het primair onderwijs werkt toe naar 1F (fundamenteel (basis) niveau) en 1 S (streefniveau). In de
tabel kun je lezen in hoeverre deze doelen voor onze school bereikt zijn.

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2019 / 2020 39-40 85% 30,3% 86,3% 46,1% 50%

2020 / 2021 39-40 85% 30,3% 84,4% 43,7% 36%

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

loopplanken bij de deuren van de ingang voor rolstoelen
invalidetoilet

9.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:
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schoolmaatschappelijk werkster. Zij is 1 x per week 3 uur aanwezig
taalklasdocent voor 2 dagen per week in groep 2
een medewerker van Opstap die wekelijk ouders en kinderen extra taaltraining geeft

10 Personeel

10.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”.

coördinator onderbouw
coördinator rekenspecialist
coördinator taalspecialist
coördinator ICT/PR

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

Er wordt binnen Apeldoorn gewerkt aan een nieuw protocol voor aanname van leerlingen van 4 jaar en leerlingen die
vanuit andere scholen overstappen (ouder dan 4 jaar). Alle scholen in Apeldoorn werken op dit moment met het
'overstapprotocol'. We houden bij aanname en overstappen altijd rekening met de zorgplicht.

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Het kind is vier jaar
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)

12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning geven. Hieronder kun je lezen welke dat is.
Daarnaast kan een school in overleg met de gedragswetenschapper van ons samenwerkingsverband extra
ondersteuning aanvragen.

Onze extra ondersteuning:

RT voor kinderen vanaf ondersteuningsniveau 2

Hiervoor hebben we binnen de formatie 0,4 FTE aan onderwijsassistent in dienst. Deze RT wordt
voornamelijk geboden op rekenen, taal/lezen, en woordenschat

Begeleiding voor kinderen met een LO en EO+

Binnen de school is er begeleiding voor kinderen in ondersteuningsniveau 3 (0,3 FTE). Deze
leerlingen krijgen specifiek begeleiding vanuit de doelen van de LO of EO+
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Begeleiding Kentalis

Binnen de school hebben we 3 uur in de week begeleiding van een ambulant begeleider van
Kentalis. Zij coacht en begeleid leerkrachten die een leerling met TOS of een andere
spraak/taalproblematieken in de klas hebben.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

Wij willen passend onderwijs bieden aan onze leerlingen. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen welkom zijn. Het kan
soms zijn dat wij aanlopen tegen onze grenzen. Dit kan te maken hebben met kind factoren, maar ook
omgevingsfactoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van het gebouw, of de samenstelling en de grootte van
een groep. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
4. Leerlingen die vanwege cognitieve capaciteiten op maat begeleid kunnen worden binnen het speciaal onderwijs.
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