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Voorwoord 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado.  

 

Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel 

beschrijft de school  

 

 het niveau van de basisondersteuning,  

 welke extra ondersteuning de school kan bieden,  

 hoe deze ondersteuning is georganiseerd en  

 wat de ambities zijn.  
 

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken 

realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf 

moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die 

niet binnen de basisondersteuning valt. 

 

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term  

Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om 

zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen. Passend Onderwijs is de manier van werken 

waarop onderwijs aan kinderen (ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt 

georganiseerd. 

 

Dit schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door samenspraak tussen team, ib’er en 

directie. Het profiel heeft vervolgens een positief advies gekregen van de MR. 

 

Met de verwachting dat dit profiel onze school zal ondersteunen de vervolgstappen richting Passend 

Onderwijs op een goede manier te zetten en dat het bijdraagt aan een breed draagvlak wat betreft 

doelen en ambities, 

 

namens het team, 

 

Mariken Goris 

Directeur 

 

Bemmel, 5 juni 2015 
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Algemene gegevens 

 

Schooljaar 2015-2016 

School Basisschool Mikado 

Locatie - 

Brinnummer 05FW 

Bestuursnummer 71956 

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen 10 

Adres Dr. Hoyngstraat 5 

Telefoon 0481-464694 

Naam directeur Mariken Goris 

e-mail directeur mikado@delinge.nl 

Naam locatieleiding  

Naam ib-er Marjonel de Wit 

Aantal groepen per 1/10/2014 4 

Aantal leerlingen per 1/10/2014 94 

Subregio  
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Basisondersteuning 

 

Analyse monitor basisondersteuning 

 Wat betekent de uitkomst van de monitor van 2014-2015 voor de school?  

 Wat valt op?  

 Welke ontwikkeling heeft de school tot nu toe doorgemaakt?  

 Welke ambities zijn waargemaakt? 

 
Graadmeter voor het wel of niet voldoen aan de basisondersteuning is een monitor. Deze monitor 
omvat 69 vragen in verschillende categorieën, die te maken hebben met de zorgstructuur, de 
uitvoering en de afstemming ervan. 
 
De monitor is dit jaar door twee mensen ingevuld. Het gaat om een leerkracht en de ib’er. Door 
een wisseling van schoolleiding middenin in de periode waarin de monitor ingevuld moest worden, 
is dit helaas niet door meer mensen ingevuld.  
 
De analyse van de monitor is ons op twee manieren aangeleverd. Een versie waarin de huidige 
scores zijn vermeld; en een versie waarin de huidige scores vergeleken worden met die van een 
jaar geleden. Het liefst gebruiken we voor de analyse de versie van de vergelijking (2013-2014 met 
die van 2014-2015), want deze zal de meest relevante informatie opleveren. Gezien het aantal 
medewerkers dat de monitor in 2015 heeft ingevuld, zien we hier toch van af en richten we ons 
enkel op de scores van 2014-2015. 
 
Gemiddeld genomen scoren we boven 3.0 (op een schaal van 1-4). Daarmee voldoen we aan de 
basisondersteuning.  
 
Een aantal indicatoren scoort onvoldoende, namelijk minder dan 3.0.  

 Twee indicatoren m.b.t. referentieniveaus taal en rekenen (2.2 en 6.4)  

 Een indicator m.b.t. afstemming met ouders (8.1) 

 Drie indicatoren m.b.t. het Schoolondersteuningsprofiel (10.2, 10.5 en 10.6) 

 Twee indicatoren m.b.t. de evaluatie van leerlingenzorg (11.1 en 11.2) 

 Een indicator m.b.t. structurele samenwerking met ketenpartners (13.4) 
Hoewel we nogmaals benadrukken dat deze scoren tot stand zijn gekomen op basis van een gering 
aantal scores, vinden wij dat in het algemeen de huidige scores een reëel beeld geven van de 
school. 
 
Welke ambities die gepland stonden voor het eerste jaar hebben we waargemaakt? 

 Leerlinggestuurd onderwijs is vanuit Vier Keer Wijzer gewaarborgd 

 De school onderhoudt relaties met instanties op het gebied van zorg 

 Passend onderwijsaanbod voor slechtziende kinderen, kinderen met 
taal/spraakproblematiek, kinderen met ‘lichte’ gedragsproblematiek en kinderen met een 
motorische beperking 

 
Welke ambities die gepland stonden, hebben meer aandacht nodig en nemen we mee naar volgend 
schooljaar? 

 Referentieniveaus taal en rekenen: scholing en toepassing  

 Scholing voor het team m.b.t. kinderen met een ‘lichte’ gedragsproblematiek 
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Specifieke kennis en kunde 

 

Hoe is deze kennis en kunde het schooljaar 2014-2015 ingezet? 

Het totale pakket is ingezet ter bevordering van het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften 

van de kinderen. Hoe hebben we dat gedaan? 

 In groeps- en leerlingbesprekingen 

 In groepsoverzichten en groepsplannen 

 Tijdens vergaderingen, overleggen, studiedagen 

 Tijdens collegiale consultatie 

 Overleg met ouders, teamleden, logopedisten, orthopedagogen, rt’ers etc. 

 

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

Aantal 
mede-
werkers 

Specifieke deskundigheid  Opleiding Werkervaring 

2 Diploma Speciaal onderwijs Ja Ja 

2 Dyscalculie Ja Ja 

3 Faalangst Ja Ja 

1 Jenaplanonderwijs Ja Ja 

 
Daarnaast is er binnen ons team specifieke deskundigheid op het terrein van:  

 Het geven van kwalitatief goed leesonderwijs (het gehele team heeft drie jaar scholing 
Leesverbeterplan gekregen) 
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Extra ondersteuning  

Keuzes in de organisatie 

Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra 

ondersteuning binnen de school 

Hoe is de organisatie en wie voert dit uit? 

(Denk ook aan externe partners) 

Mikado heeft een plusgroep voor hoogbegaafde 

kinderen 

Bovenschools (voor onze school één 

ochtend in de week) 

SOVA-training ‘Met plezier naar het VO’ voor groep 8 Bovenschools 

Arrangementbegeleiding, inclusief inzet 

onderwijsassistente 

Afhankelijk per kind 

Schoollogopedie Structureel voor groep 2; incidenteel op 

aanvraag 

Fysiotherapie / logopedie / ergotherapie / 

psychologisch onderzoek en behandeling (Intraverte, 

Karakter, RIO) / dyslexiebehandeling (RID, Marant) 

Incidenteel t.b.v. individuele kinderen 

Schoolarts Structureel voor 5-6 jarigen en 10-11 

jarigen; structureel in KCO en ZAT; 

incidenteel op aanvraag 

Schoolmaatschappelijk werk Structureel in KCO en ZAT; incidenteel 

t.b.v. individuele kinderen 

Ondersteuningsteam Samenwerkingsverband Incidenteel op aanvraag door de school 

Schoolbegeleidingsdienst Marant Incidenteel op aanvraag door de school 

 

Grenzen en mogelijkheden: 
 
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen opvangen, 

er zijn nu en in de toekomst grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek 

aangeven omdat we sommige kinderen tekort zouden doen, wanneer wij onvoldoende mogelijkheden 

en expertise hebben om tegemoet te komen aan hun specifieke behoeften. We denken hierbij aan: 

 Kinderen die door hun complexe gedrag een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving zijn; 

 Kinderen die zich onvoldoende kunnen voegen naar het onderwijssysteem, heel veel moeite 

hebben met het luisteren naar een leerkracht bijvoorbeeld; 

 Kinderen die aantoonbaar betere ontwikkelingskansen hebben op een andere school; 

 Kinderen die medische handelingen nodig hebben tijdens schooltijden; medicatie die 

toegediend moet worden door de leerkracht. 
Uiteraard gaat het bij het vaststellen van dergelijke grenzen nooit om een incident, maar om gedrag 

en ontwikkelingen binnen een langer tijdsbestek. Afstemming tussen school, ouders en (eventueel) 

externe partners staat centraal. Dit betreft zowel kinderen die aangemeld worden als kinderen die al 

bij ons op school zitten. 

 

Mogelijkheden zijn er natuurlijk ook. Dit is altijd maatwerk, waarbij onderlinge afstemming en 

openheid met school en ouders cruciaal is.  
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Ambities  

 

Wat zijn de ambities voor het komende jaar en op de lange termijn  

(max. 4 jaar) op het gebied van: 

 de basisondersteuning 

 specifieke kennis en kunde 

 extra ondersteuning 

Korte termijn (1 jaar)  Verfijning onderlinge afstemming t.a.v. 1-zorgroute binnen 

het team 

 Verfijning afstemming ouders bij het vaststellen van 

begeleiding van het kind 

 Huisvesten van de plusgroep in Mikado 

 Scholing m.b.t. referentieniveaus en de toepassing daarvan 

 Specialisaties binnen het team verder in gang zetten: 

professionalisering op het terrein van gedrag, rekenen, 

lezen, spelling → scholing volgen door een aantal teamleden 

 Borgen van specifieke kennis en kunde 

 Specialistische kennis wordt teambreed ingezet (collegiale 

consultatie) 

 Realisatie IKC-vorming 

 

Lange termijn (max. 4 jaar)  Alle kinderen krijgen onderwijs op maat. De balans is 

optimaal tussen: kind- en leerstofgericht werken, aansluiten 

bij leervragen van kinderen, nadruk op leerprocessen, 

vaardigheden en nadruk op leerresultaten en kennis 

 Zien! ondersteunt het pedagogisch meesterschap van iedere 

leerkracht 

 Mikado heeft zich ontwikkeld richting smalle 

ondersteuningsschool. Rapport audit augustus 2011 als 

indicator en norm 

 Eventueel huisvesten van een S(B)O-groep binnen onze 

school 
 


