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Inleiding 

Het schoolondersteuningsprofiel 

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, 

in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als 

de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. 

Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra 

ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda's in de 

verschillende hoofdstukken. 

  

Schoolgegevens 

Bevoegd gezag Stichting Op Kop 

School De SamenSprong 

Straat Gasthuislaan 86 

Plaats 8331 MZ 

Telefoon 0521 510153 

Directie E.Fokker 

E-mail directie elly.fokker@stichtingopkop.nl 

Intern begeleider C. Korf 

E-mail intern 
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Website www.obsdesamensprong.nl 

 

Visie van onze school 

  

Het is de verantwoordelijkheid van iedere leerkracht, het team en de directie om een 

dusdanig leerklimaat te realiseren dat ieder kind tot zijn recht komt. 

De kernwaarden van ons onderwijs zijn hierbij leidend: 
 

hoge verwachtingen van leerling en leerkracht 
samen met ouders 
oog voor ieder kind 
veiligheid  

sociaal sterk klimaat  
zelfverantwoordelijk  
plannen en organiseren  



Leren doen we samen, samen staan we sterk!

 

Kenmerken leerlingpopulatie Obs de Samensprong 

  

De school is een fusie van twee kleinere scholen. Deze scholen in Zuidveen en Steenwijk-

west hadden onvoldoende leerlingen om voortbestaan te garanderen. In 2013-2014 is 

gestart met de fusieschool Obs de Samensprong in MFC de Zuidwester. De plaats, tussen 

dorp en wijk en de vele mogelijkheden van het gebouw heeft bijgedragen aan de sterke 

groei van de school. 

De leerlingenpopulatie die de Samensprong bezoekt is sinds 2014 sterk veranderd. Dit is 

onder andere zichtbaar in de daling van het percentage leerlingen met gewicht. De school 

heeft een grote leerlinggroei doorgemaakt.  

Het leerlingenaantal is gestegen van 55 leerlingen in 2014 naar 100 leerlingen op 1 oktober 

2020. Deze stijging van het leerlingenaantal is deels onderinstroom van 4-jarige kleuters. 

Maar daarnaast zijn er meerdere leerlingen ingestroomd,die op basis van minder goede 

prestatie, sociaal welbevinden en leerrendement van school gewisseld zijn en met veel 

succes de Samensprong bezoeken.  

 

Op onze school zijn meerdere gezinnen die leven op de armoedegrens. Daarnaast is er veel 

aandacht voor de ontwikkeling van taalvaardigheid.  In 2021 hebben we 9 NT2 leerlingen. 



Daarnaast zijn er meerdere gezinnen waar thuis wel Nederlands wordt gesproken, maar waar 

de taalvaardigheid van de leerlingen extra ondersteuning behoeft. 

Het voedingsgebied van de school in voornamelijk Steenwijk-West. Daarnaast Zuidveen en 

andere delen van Steenwijk, waaronder het Kornputkwartier. De wijk Steenwijk-West is sterk 

aan verandering onderhevig. Dit komt door het slopen van verouderde 

beneden/bovenwoningen en het herplaatsen van eengezinswoningen. Het gemiddelde 

inkomen in Steenwijk-west is zeer laag met €17000,-, terwijl in Steenwijk het gemiddelde 

inkomen €22100,- is. 

Kijkend naar het opleidingsniveau van ouders zien we over de gehele schoolpopulatie dan 

zien we dat het merendeel van de ouders een MBO-opleiding of lager genoten heeft. het 

percentage ouders met HBO of WO-opleiding neemt de laatste jaren toe. 

Op school hebben we meerdere kinderen die uit een eenoudergezin of samengesteld gezin 

komen. 

  

Consequenties voor de organisatie en het onderwijs 

  

De organisatie van het onderwijs op de Samensprong heeft als motto: “Leren doen we 

samen, samen staan we sterk”. 

Binnen de school hanteren we de dezelfde afspraken en is iedere leerkracht in staat elke 

leerlingen aan te sturen op houding en gedrag. Dit doen we volgens de Kanjermethodiek. 

Hiermee zorgen we voor een veilig schoolklimaat dat ook zo ervaren wordt door leerlingen, 

ouders en medewerkers (vragenlijsten sociale veiligheid 2019). 

We werken in een heldere en complete zorgstructuur volgens KIK/HGPD waarbinnen ouder, 

leerkracht, IB’er, orthopedagoog en jeugdverpleegkundige een belangrijke rol spelen. Deze 

zorgstructuur is gericht op de ontwikkeling van de leerling en het systeem rond de leerling. 

Bij dat laatste maken we veelvuldig gebruik van jeugdconsulenten van de gemeente 

Steenwijkerland. Daarnaast passen we arrangementen toe bij leerlingen of groepen 

leerlingen die meer nodig hebben om Passend onderwijs te kunnen volgen. 

We bieden onze leerlingen in de onderbouwjaren ruim voldoende onderwijstijd binnen een 

continurooster om te ontwikkelingskansen te optimaliseren en werken samen met de 

kinderopvang en BSO om de overgangen soepel te laten verlopen. 

We bieden VIPZ-onderwijs  om de leerlingen optimaal te stimuleren om te leren en de 

expertise in te zetten om iedere leerling, passend bij het niveau zich te laten ontwikkelen. 

Ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de leerlingen middels een uitgebreide 

gesprekkencyclus. 

Om de taalvaardigheid te stimuleren werken we samen met de logopediste in het MFC en 

bieden we leerlingen extra taalonderwijs op school en thuis. 

Ook werken we samen met de fysiotherapeut in het MFC wanneer leerlingen extra 

ondersteuning nodig zijn mbt de motorische ontwikkeling. 



  

 Leerlingondersteuning 

  

Wij bieden thuis nabij onderwijs op maat. Wij werken proactief en preventief met hoge 

verwachtingen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Kern van ons 

handelen is, dat we doelgericht werken en afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 

leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. 

Procedures en de communicatie met betrokkenen zijn transparant en oplossingsgericht. 

De principes van Handelingsgericht werken (HGW) vormen in samenhang met 

opbrengstgericht werken (OGW) de basis van ons handelen. Samen met ouders, vanuit 

educatief partnerschap, bekijken wij vanuit de context wat het beste onderwijs is voor ieder 

kind. In ons handelen zijn we ondernemend en creatief, we zijn steeds op zoek naar het 

beste voor ieder kind. 

 

  

 De planmatige cyclus van Handelingsgericht werken vormt de basis van ons handelen:  

  

 

  



 De zeven uitgangspunten van HGW worden vanuit Stichting Op Kop als volgt toegepast: 

1.De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. 

We waarderen verschillen tussen leerlingen. Wat heeft deze leerling nodig, van deze ouders 

in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode. Wat heeft deze 

leerling in deze context nodig om bepaalde doelen te behalen. 

2.Het gaat om afstemming en wisselwerking. 

Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook. 

Observaties zijn van groot belang om een goede afstemming en interactie te realiseren. 

3.De leerkracht doet ertoe. 

De leerkracht levert een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. De 

leerkracht is de spil in passend onderwijs. De leerkracht maakt zijn/haar eigen 

ondersteuningsbehoefte kenbaar zodat optimale afstemming gerealiseerd kan worden. 

4.Positieve aspecten zijn van groot belang. 

We werken oplossingsgericht. Positieve aspecten bieden perspectief, dat wat goed gaat 

breiden wij verder uit. Wij focussen op mogelijkheden. 

5.We werken constructief samen. 

Op basis van educatief partnerschap werken wij actief samen met ouders en externe 

partners. Vanuit ieders rol en deskundigheid wordt een wezenlijke bijdrage geleverd. Indien 

van toepassing worden externe partners betrokken bij deze constructieve samenwerking. 

De leerkracht is de onderwijsprofessional en de ouders zijn de ervaringsdeskundigen. 

Verwachtingen over verantwoordelijkheden worden helder aangegeven. Het 

gemeenschappelijk belang, de ontwikkeling van het kind, staat centraal in de communicatie. 

Er is sprake van korte lijnen en er wordt daadkracht getoond. 

6.Ons handelen is doelgericht. 

Ambitieuze doelen en effectieve feedback vinden wij belangrijk. Hoge verwachtingen 

bevorderen opbrengstgericht werken. De doelen die we formuleren zijn zo SMARTI mogelijk 

(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend). Kleine haalbare 

doelen worden gesteld, zodat de slagingskans groot is en er effectieve waardevolle feedback 

gegeven kan worden. 

7.De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 

Op school zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen. Het is voor betrokkenen 

duidelijk hoe we willen werken en waarom. 

  

 

 

 



Ondersteuningsniveaus 

 

 

 

De mate van intensiteit van de ondersteuning, wordt in vier niveaus van ondersteuning 

onderscheiden: 

 

1. Basiskwaliteit (niveau 1 en 2 binnen de ondersteuningsroute van Op Kop) 

De leerkracht werkt doel- en handelingsgericht in de groep. 

Wanneer dat nodig is, overlegt een leerkracht met collega-leerkrachten voor intercollegiale 

consultatie. 

Het gaat hier om leerlingen, die zonder extra ondersteuning het “gewone” leerprogramma 

zonder onderbrekingen 

kunnen volgen. 

 

 



 

Schoolspecifiek 

• We werken met blokanalyses inclusief plan/ groepsplannen/kindplannen en 

handelingsplannen. 5 keer per jaar. 

• We analyseren de toetsen en plannen en zetten preventief in op uitval 

• We hebben een leerlingvolgsysteem op cognitief gebied (Cito) 

• We werken met schoolnormen 

• We stimuleren ouderbetrokkenheid en betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun 

kinderen. 

• We bespreken handelingsplannen met ouders 

• We zijn een kanjerschool en stralen dat ook uit 

• We hebben een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (KanVAs) 

 

2. Basisondersteuning (niveau 3 en 4 binnen de ondersteuningsroute van Op Kop) 

Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de IB-er. Vanuit de 

groepsbespreking kan de IB-er worden geconsulteerd voor een leerlingbespreking. Er kunnen 

eventuele interventies volgen. 

Binnen niveau 3 kan hetgaan om de inzet van een specialist van Op Kop voor ondersteuning 

van de leerkracht of aanmelding van de leerling voor een extra onderwijsaanbod. 

Binnen ondersteuningsniveau 4 kan handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) 

met de orthopedagoog van Op Kop en de IB-er plaatsvinden, of een overleg met de 

jeugdverpleegkundige en IB-er. 

Ouders worden zowel bij de HGPD als een overleg met de jeugdverpleegkundige als partner-

in-zorg betrokken. 

Het gaat hier om leerlingen, die naast het basis programma ook extra ondersteuning nodig 

hebben, maar met kleine aanpassingen van handelen of met gebruik van hulpmiddelen het 

“gewone” leerprogramma weer kunnen volgen. Zij hebben genoeg aan de extra 

ondersteuning, die een school zelf kan bieden. Deze leerlingen kunnen met behulp van 

de basisondersteuning het onderwijs volgen. 

 

Hoe ziet dit er schoolspecifiek uit: 

• Groepsbesprekingen 2 keer per jaar 

• Blokanalyses (incl. plan) en handelingsplannen bespreken met intern begeleider 

• Leerling besprekingen na de cito-analyses en tijdens de groepsbesprekingen en de 

leerlingbespreking.  

• Handelingsplannen voor alle V-leerlingen 

• III en IV-leerlingen benaderen als zorgleerling 

• Zorgteam aanwezig binnen school. Zorgteam bestaat uit directeur, locatieleider, intern 

begeleider en leerkracht. 

• Orthopedagoog beschikbaar indien nodig 

• GGD en Jeugdconsulenten als ketenpartner, jeugdverpleegkundig GGD. 

• HGPD- en/of KIK-gesprekken indien extra ondersteuning nodig is 



 

3. Extra ondersteuning (niveau 5 binnen de ondersteuningsroute van Op Kop)Als de 

basisondersteuning niet toereikend is kan vanuit de HGPD worden besloten om een aanvraag 

voor extra ondersteuning te doen bij de commissie van arrangeren (CA). 

De ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van arrangementen. Een arrangement is 

een interventie of voorziening, die naast het regulier onderwijsaanbod wordt uitgevoerd om 

leerlingen met uiteenlopende zorgvragen adequaat te begeleiden. Deze arrangementen 

kunnen zijn: 

incidenteel, langdurig, intensief en zeer intensief. Daarnaast kunnen ze individueel of 

collectief worden aangeboden. 

Dit zijn leerlingen, die naast ondersteuning van de school ook ondersteuning nodig hebben 

van een samenwerkingsverband. Zij kunnen vaak op onderdelen het reguliere programma 

niet volgen of er zijn omgevingskenmerken, die nadelig werken op het schoolpresteren. Vaak 

zal er voor deze leerlingen extra facilitering nodig zijn om de opvang in reguliere scholen 

mogelijk te maken. 

 

4. Passende onderwijsvorm buiten de school (niveau 6 en 7 binnen de ondersteuningsroute 

van Op Kop) 

Als de extra ondersteuning niet toereikend is kan de CA toestemming verlenen voor 

aanvraag van een passende onderwijsvorm, zoals een andere basisschool, het speciaal 

basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De school steunt ouders bij de keuzeopties. 

 

 

  



Ondersteuningsstructuur: inhoud en omvang van de 

basisondersteuning 

Hier wordt de inhoud van de basisondersteuning op onze school beschreven in vier 

onderdelen 

Basiskwaliteit 

In elke groep wordt volgens een vaste structuur van observeren, toetsen, analyseren en 

plannen onderwijs geboden aan de kernvakken. Hierbij ligt de focus op actief betrokken 

leerlingen en een veilig klimaat. Het goed in beeld hebben van de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen en het aanbod hierop aanpassen, waar het kan.  

  

Preventieve en licht curatieve interventies 

We werken in de deze school met de Kanjertraining en een vaste structuur in de school Dit 

biedt leerlingen de mogelijkheid in alle rust en veiligheid tot leren te komen. 

We hebben enkele onderwijsassistenten in dienst en begeleiden studenten. Leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben, naast het basisprogramma, worden door hen begeleid. 

  

Onderwijsondersteuningstructuur 

Hier verwijs ik naar de ondersteuningsstructuur van onze school. Hierin staat uitgebreid 

beschreven hoe we, samen met ouders op weg gaan om leerlingen die meer ondersteuning 

nodig hebben op de juiste manier in beeld te brengen en te begeleiden. We werken hierbij 

nauw samen met externe partners, betrokken bij het gezin. Maar ook met de 

jeugdverpleegkundige en orthopedagoog.  

Wanneer een leerling onvoldoende ondersteuning kan krijgen in de school, kunnen we een 

arrangement aanvragen om extra ondersteuningsuren in te kunnen kopen. 

 

Planmatig werken 

Twee keer per jaar wordt er een didactisch overzicht gemaakt van de groepen, gericht op de 

kernvakken. Daarnaast wordt er gewerkt met een leesplan en blokplanningen voor andere 

vakken. Door leerlingen zo nauwgezet te volgen, is het mogelijk om goede keuzes te maken 

in het lesaanbod. 

Wanneer een leerling een eigen leerlijn volgt, wordt hier een ontwikkelingsperspectief voor 

beschreven. Dit is leidend voor het onderwijsaanbod voor deze leerling.  

  

  



Monitor Basisondersteuning 

De Monitor Basisondersteuning geeft inzicht in de kwaliteit van de basisondersteuning op 

school. In de ontwikkelagenda worden de huidige en de gewenste situatie beschreven. Met 

deze vergelijking kan planmatig worden gewerkt aan de kwaliteitsontwikkeling van de 

Basisondersteuning. 

  

IJkpuntengrafiek 

De beoordeling van de kwaliteit van onze ondersteuning vindt plaats op basis van een 

Monitor Basisondersteuning op dertien ijkpunten. Dit levert een profiel en een overzicht van 

scores van de kwaliteit van de ondersteuning op. 

 

  

Ambities 

 

  

Resultaten 

 

  

 



Resultatenmatrix 

 

  

Ontwikkelagenda 

Deze agenda wordt uitgewerkt door de huidige en gewenste situatie te beschrijven. De 

planning is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. 

Per ijkpunt wordt bepaald waar we nu staan en waar we uit willen komen over twee tot vier 

jaar. Wat willen we op welk ijkpunt bieden aan basis- en extra ondersteuning? 

 

 

  

Advies 

 

  

Kleurcodes 

 



 

  

Expertisescan 

De Expertise Scan geeft inzicht in de expertise op schoolniveau. In de ontwikkelagenda 

worden de huidige en de gewenste situatie beschreven. Met deze vergelijking kan planmatig 

worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de expertise van de school. 

  

Pijlergrafiek 

 

  

Ambities 

 

  

 



Resultaten 

 

  

Resultatenmatrix 

 

  

Ontwikkelagenda 

 

  

Advies 

 

  

 

 



Kleurcodes 

 

  

Ondersteuningsstructuur: arrangementen 

Hier wordt een overzicht gegeven van de onderwijsarrangementen die onze leerlingen met 

speciale onderwijs(zorg) vragen worden aangeboden op onze school of daar buiten. 

Een onderwijsarrangement is een interventie of voorziening, die naast het regulier onderwijs 

wordt uitgevoerd om leerlingen met uiteenlopende onderwijs-ondersteuningsvragen 

adequaat te begeleiden. 

Arrangementen vanuit de school 

Op schoolniveau bieden we geen arrangementen aan. Deze worden aangevraagd bij de 

commissie arrangeren van stichting Op Kop. 

  

Bovenschoolse arrangementen 

Vanuit de onderwijsbehoeften van een individuele leerling, is het mogelijk om een 

arrangement aan te vragen. De inhoud van dit arrangement is door de school zelf af te 

stemmen op de behoefte van de leerling. 

Binnen stichting Op Kop kunnen in het algemeen 4 uur onderwijsassistent of 4 uur leerkracht 

in een arrangement worden aangevraagd. De onderbouwing en verantwoording geschied aan 

de commissie arrangeren. 

  



Diversiteitsmeter PO 2203 

De Diversiteitsmeter geeft inzicht in de diversiteit van de leerling-populatie op groeps-, en 

schoolniveau. Tevens kan de extra personele ondersteuning worden vastgesteld. De 

diversiteit kan worden vastgesteld middels de Diversiteitsmeter. De scores worden 

opgeslagen zodat u uw ontwikkeling over de jaren kunt zien. 

  

Diversiteitsomvang 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Diversiteitsquotient 

 

  

De ondersteuningsmatrix 

In deze matrix wordt de directe extra interne ondersteuning uitgewerkt 

 

 

De aard van de ondersteuning 

 

 

 

 

Budget van de ondersteuning 



Op basis van de leerlingaantallen en het aanbod van extra ondersteuning (arrangementen) 

zijn de volgende bedragen beschikbaar. 

Budgetonderdelen  Bedragen 

Budget basisondersteuning €  

Budget extra ondersteuning (arrangementen) €  

Totaal €  

Toelichting: 

2x4 uur onderwijsassistent 

1x4 uur leerkracht 

 

Leerlingaantallen 

 

  

Leerlingaantallen met verwijzingen 

Hieronder staat het aantal leerlingen dat dit schooljaar verwezen is naar het Speciaal 

Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. Per jaar worden de verwijzingen toegevoegd. 

 
schooljaar 1: 

20\21 
  

schooljaar 2: 
  

Ken- en stuurgetallen aantallen percentage aantallen percentage 

Leerlingen verwezen naar SBO 1 1%   

Leerlingen verwezen SO cat. 1     

Leerlingen verwezen SO cat. 2     

Leerlingen verwezen SO cat. 3     

Alle leerlingen verwezen SO cat. 1, 2 

en 3     

Leerlingen verwezen SO cluster 1     

Leerlingen verwezen SO cluster 2     

  

 



  

  



Tevredenheid van het schoolteam (voor SWV) 

Deze tevredenheidsmeter geeft inzicht in de mate van tevredenheid van de teamleden op 

school. In de ontwikkelagenda worden de huidige en de gewenste situatie beschreven. Met 

deze vergelijking kan planmatig worden gewerkt aan de verdere tevredenheid van de 

teamleden over de school 

Onderdelengrafiek 

 

  

Ambities 

 

  

Resultaten 

 

  



Resultatenmatrix 

 

  

Ontwikkelagenda 

 

  

Advies 

 

  

Kleurcodes 

 

  

 


