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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur
inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de
school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bestuursnummer 47438

Bevoegd gezag Ver. Stichting/Instandhouding Scholen met de Bijbel De
Valk

Directeur T. Roordink

Adres Hoge Valkseweg 37

Postcode + Plaats 6741 GK LUNTEREN

Gegevens van de school

Brinnummer 15CF

Schoolnaam  School met de Bijbel "De Valk"

Directeur T. Roordink

Adres Hoge Valkseweg 37

Postcode + Plaats 6741 GK LUNTEREN

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Berséba Midden

Datum vaststelling SOP:  November 2022

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

Er is een breed gedragen identiteit. Hierbij staat de
missie "eenheid in verscheidenheid" centraal. 

Het is onze visie en ambitie om voor alle leerlingen uit
onze achterban een passend aanbod te realiseren. 

Het voortdurend creëren van een pedagogische  veilige
basis voor onze leerling is het fundament van de
ondersteuning van onze leerlingen. De leraar heeft
belangstelling voor de leerlingen, stelt zich positief op en
kan goed luisteren. 

Er wordt op school voldoende aandacht besteed aan
normen en waarden. 

Op onze school is er sprake van een doorgaande lijn. Er
wordt gewerkt overeenkomstig de gemaakte afspraken. 

Er is veel aandacht voor het didactisch handelen. Er
heerst een klimaat van orde, structuur en veiligheid.
Leerlingen kunnen hierdoor goed hun werk doen. 

Het schoolklimaat is goed. De sfeer wordt door alle
betrokkenen als positief ervaren. De school ziet er netjes
en verzorgd uit. 

Onze school heeft de zorg en begeleiding goed
geregeld. In geval van extra zorg, worden de ouders er
goed bij betrokken. 

Leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school.
We gaan op een goede wijze met elkaar om.

Op onze school is de professionele cultuur in
ontwikkeling. 

We laten de leerlingen weinig meedenken en meepraten
over allerlei schoolzaken. 

De school wordt alleen bezocht door autochtone
leerlingen. Er zou nog meer aandacht mogen komen
voor andere culturen. 

De actieve en zelfstandige rol (eigenaarschap) van de
leerlingen kan worden vergroot door leerlingen zelf werk
te laten kiezen en het samenwerken te bevorderen. 

De werkdruk blijft een punt van aandacht.

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

De school stimuleert het delen van opgedane kennis en
ervaringen tussen medewerkers, waardoor de basis van
een professioneel leerklimaat wordt versterkt. 

Wij willen onze communicatie afstemmen op de behoefte
van iedere leerling, met een instrument als PCM (of een
ander model). Dit mede i.v.m. de toename van moeilijk
verstaanbaar gedrag (zie bedreigingen). 

Wij zouden ons onderwijsaanbod meer kunnen
afstemmen op meer- en hoogbegaafde leerlingen.

We zien dat moeilijk verstaanbaar gedrag toeneemt en
dat hierdoor de groepsdynamiek moeilijker hanteerbaar
wordt. 

De inrichting van onze school is niet geschikt om ons
onderwijs passend(er) te maken.

3.2 Ambities

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

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur
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Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal
drie subgroepen: 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). De extra ondersteuning
geven we met name aan de leerlingen in de B- en C-groep en wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf
verzorgd. In overleg met de IB-er(s) kan extra ondersteuning ingeschakeld worden. Afhankelijk van het overleg wordt
de RT in of buiten de groep gegeven.

5 Basiskwaliteit

5.1 Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen binnen ons SWV beschikbaar is voor de leerlingen.
Hierdoor kunnen onze leerlingen onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving,
passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra
ondersteuning nodig zijn.

6 Parels

6.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Op onze school is een grote onderlinge betrokkenheid. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Op onze school is er sprake van een positief pedagogisch klimaat. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Op onze school is de zorg en begeleiding goed geregeld. KA1 - Kwaliteitszorg

Op onze school heerst er orde, structuur en veiligheid. OP3 - Didactisch handelen

Op onze school is er sprake van een doorgaande lijn. OP1 - Aanbod

Op onze school voelen de leerlingen en leerkrachten zich veilig. SK1 - Veiligheid

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
Typen leerlingen. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar
nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. 

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school. 
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2022

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 12 1 12

2 16 1 16

3 11 1 11

4 8 1 8

5 10 1 10

6 9 1 9

7 7 1 7

8 10 1 10

Totaal 83 5 16,6

Analyse en conclusies

We zien een groei in de leerlingaantallen. Er zijn meer leerlingen, ten opzichte van andere jaren, die vanuit de
voorschool doorstromen naar groep 0/1. 

8.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2021 / 2022 31,97 31-32 4,57 31,94 
19/20 - 21/22

31-32 
19/20 - 21/22

2020 / 2021 31,88 31-32 4,41

2019 / 2020 31,98 31-32 4,34

Analyse en conclusies

We blijven qua schoolweging binnen de categorie van 31-32 en constateren daarbinnen een groei bij de
schoolweging (0,9) en spreiding (0,16) van het voorgaande schooljaar. 

8.3 De zorgzwaarte

De leerlingen zijn geordend naar zorgzwaarte:

De zorgzwaarte 2022 / 2023
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Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 12 4 0,33

2 16 14 0,88

3 11 0 0,00

4 8 22 2,75

5 10 22 2,20

6 9 6 0,67

7 7 2 0,29

8 10 8 0,80

Totaal 83 78 0,94

Analyse en conclusies

Er is op onze school een nauwe samenwerking met externen. Zowel vanuit de thuissituatie alsook gefaciliteerd
door school. Zodoende komen we toe aan de zorg- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en
ouders. 

8.4 De doorstroom

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

Doorstroom

Norm '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen leerjaar 3 9 11 9 9

Aantal kleutergroepverlenging 0 0 0 0

% Kleutergroepverlenging 12% 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 49 53 55 55

Aantal doublures leerjaar 3-8 0 0 1 2

% Doublures leerjaar 3-8 0% 0% 1,8% 3,6%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 0% 0% 0,93% 2,73%

Aantal versnellers 0 0 2 0

% Versnellers 0% 0% 3,6% 0%

Aantal leerlingen 68 72 87 84

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 1 0 1 0

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 1,5% 0% 1,1% 0%

Aantal leerlingen met een arrangement 1 1 0 0

Analyse en conclusies

Gezien de leeromstandigheden rondom de pandemie (o.a. Lock downs/ thuisonderwijs)  is het
doublurepercentage mogelijk hoger dan voorgaande jaren. 
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8.5 Verwijzingen

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

Uitstroom

Reden van uitschrijving '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op
school

68 72 87 84

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

9 8 9 -

Zij-uitstroom Andere basisschool 0 1 0 -

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 1 2 0 -

TOTAAL 10 11 9 0

Analyse en conclusies

Afgelopen schooljaar zijn er geen leerlingen uitgestroomd naar een andere basisschool of het speciaal onderwijs.
Er is d.m.v. extra inzet en hulp van het samenwerkingsverband en ambulante begeleiding geen verwijzing nodig
geweest in het cursusjaar 2021- 2022

8.6 Terugplaatsingen

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

Instroom

School van herkomst '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 68 72 87 84

Instroom 10 13 10 5

Zij-instroom BAO 2 7 0 0

TOTAAL 12 20 10 5

Instroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

School van herkomst 0 1 2 3 4 5 6 7

Instroom - 5 - - - - - -

TOTAAL 0 5 0 0 0 0 0 0

Analyse en conclusies

Er zijn voorgaande jaren TLV's afgegeven en een aantal leerlingen is naar het SBO/ vervroegd van school
(af)gegaan. Van deze leerlingen is er nog geen sprake dat zij teruggeplaatst worden in het reguliere
basisonderwijs bij ons op school. 

8.7 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters
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Thuiszitters

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 68 72 87 84

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

Analyse en conclusies

Op onze school zijn er geen thuiszitters. Er zijn korte lijnen met school, ouders (en indien nodig externen) die
ervoor zorgen dat de schoolsfeer/ klimaat en ondersteuning zodanig is dat de leerlingen niet thuisblijven vanwege
dergelijke redenen. De absentie, met geldige redenen, wordt goed bijgehouden middels Parnassys en Parro
(ouderportaal).  

8.8 Typen leerlingen

De volgende leerlingen hebben een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren, taalontwikkeling,
lichamelijke beperkingen of anders.

Typen leerlingen [peildatum 1 oktober]

'20-'21 '21-'22 '22-'23

Taalbeperkingen 1 1

Dyslexie 2 2

Gedrag: ADHD, ADD etc. 4 2 2

Autistisch spectrum 3 2 2

TOS 1

Hoogbegaafdheid 1

TOTAAL 9 7 7

Analyse en conclusies

School de Valk staat in het gebied van de Foodvalley. Er zijn redelijk veel gezinnen waarbij de ouders een eigen
bedrijf hebben. Ouders vinden het belangrijk dat hun kind een plek binnen de maatschappij heeft, waarbij het
zelfstandig is en (vaak praktisch) aan het werk kan. Opleiding en niveau staat in deze regio niet bovenaan en
daar is ook niet het streven naar, vanuit de meeste ouders. Ondanks dit gegeven zien we een diversiteit aan
intelligentie bij ons op school. Er zijn leerlingen die qua niveau best wat aankunnen, maar waarbij er praktische
keuzes gemaakt worden richting het VO. Dit maakt dat er soms op een "lager" niveau het VO vervolgt wordt. Dit
is ook bij ouders zo geweest. De meeste ouders hebben een MBO opleiding gevolgd, maar konden mogelijk
HBO. Daarnaast zijn er ook gezinnen die te maken hebben met diverse belemmeringen/ stoornissen die erfelijk
doorgegeven worden (o.a. intelligentie, gen mutatie, ASS, enz.). Door deze gegevens zijn ouders en school alert
op de ontwikkeling van hun kind en zetten in op de (ondersteuning) behoeften die het kind nodig heeft voor het
(reguliere) onderwijs. 

8.9 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
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Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 68 72 87 84

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 0 0 7 5

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'21-'22 '22-'23

(Zeer) moeilijk lerend 6 2

SEO – gedrag – werkhouding 1

TOTAAL 6 3

Analyse en conclusies

Momenteel zijn er 3 leerlingen met een OPP. Voor deze kinderen krijgt school (en ouders)  begeleiding van het
samenwerkingsverband middels een ambulant begeleider. Daarnaast heeft de school te maken met externen die
door ouders ingeschakeld zijn (te denken valt aan psychologisch onderzoek e.d.). Er zijn buitenschoolse (externe
instanties) en binnenschoolse plannen waarbij gewerkt wordt aan doelen die vanuit de zorg- en of
ondersteuningsbehoefte voortkomen. 

8.10 Eindresultaten

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

'20-'21 '21-'22 '22-'23

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 31,8 31,9 -

Schoolwegingscategorie 31-32 31-32 -

Eindtoets IEP Eindtoets
(t/m 2019)

IEP Eindtoets
(t/m 2019)

-

Aantal leerlingen 8 / 8 7 / 7

Aantal leerlingen ontheffing 0 0

Score 77,8 78,4 -

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 87,5% 85,7% -

1F Taalverzorging 100% 100% -

1F Rekenen 75% 85,7% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen 62,5% 71,4% -

2F Taalverzorging 62,5% 71,4% -

1S Rekenen 50% 28,6% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 94,4% 93,8%

1S/2F - gem. van 3 jaar 63% 66,7%
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

Analyse en conclusies

We constateren een mooie groei bij diverse eindresultaten zoals bij 1F rekenen, 2F lezen en taalverzorging. Het
rekenen op 1S en het lezen op 1F zijn aandachtspunten en bij de referentieniveaus op 1F zien we een daling van
0,6 %. Echter mogen we concluderen dat de 1S/2F een mooie groei heeft gemaakt van 3,7 %. We zien het
niveau van onze leerlingen daarin omhoog gaan. 

8.11 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.

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

2020 / 2021 31-32 85% 45,5% 100% 65% 94,4% 63% 38%

2021 / 2022 31-32 85% 45,5% 100% 65% 93,8% 66,7% 56%

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

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

Fysieke voorzieningen

'20-'21 '21-'22 '22-'23

Bredere gangen (i.r.t. het aantal leerlingen) 2 2 2

Grotere lokalen (i.r.t. het aantal leerlingen) 4 4 4

Rolstoeltoegankelijk 1 1 1

Ontspanningsruimte (altijd beschikbaar) 1 1 1

Keuken voor de leerlingen 1 1 1

TOTAAL 9 9 9

9.2 Organisatorisch

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

Organisatorische voorzieningen
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'20-'21 '21-'22 '22-'23

RT 1 1 1

Zorgklas 1 1 1

Klusklas (extra structureel aanbod voor doeners) 1 1

Plusklas 1

TOTAAL 2 3 4

Analyse en conclusies

We zijn in het cursusjaar 2022-2023 gestart met een voorziening (Plusklas) voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Deze leerlingen werden in het verleden te weinig uitgedaagd in de klas. Onder begeleiding van de
IB'er worden de leerlingen wekelijks buiten de klas begeleid.

10 Personeel

10.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. De expertise wordt gewaardeerd en er is aangegeven
of de expertise beschikbaar is voor derden.

Specialisten

Omschrijving Dagdelen

Onderwijsassistent(en) 20.0

Orthopedagoog

Logopedist

Schoolmaatschappelijk werker

Ambulant begeleiding

Omschrijving Uren

Intern begeleider(s) 14.0

Specialist Hoogbegaafdheid 5.0

Analyse en conclusies

Het aantal uren voor de intern begeleider is in het cursusjaar 2022-2023 met 4 uur per week verhoogd naar 14
uur. Daarnaast is de intern begeleider ook specialist Hoogbegaafdheid en wordt zij 5 uur per week ingezet voor
begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een forse investering om een impuls te geven aan de
ondersteuning van onze leerlingen. 
Het aantal dagdelen onderwijsassistentie is ook behoorlijk toegenomen. Van 14 dagdelen naar 20 dagdelen. Dit
om ervoor te zorgen dat er dagelijks twee personen (leerkracht en onderwijsassistent) aanwezig zijn in de grote
kleutergroep. Daarnaast is er meer tijd voor begeleiding in de Kansklas en is er vanuit de werkdrukgelden voor
iedere groep 3 uur ondersteuning van de onderwijsassistent beschikbaar. 
Al met al kunnen we concluderen dat er flink geïnvesteerd wordt in personele bezetting.

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

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

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven:

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. 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
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