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Inleiding  
In dit school ondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen 

en ambities die De Rank heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan de 

leerlingen met specifieke, extra of aanvullende onderwijsbehoeften.  

In dit document wordt duidelijk hoe De Rank er voorstaat met betrekking tot de basiskwaliteit, 

de basisondersteuning, dat is afgesproken binnen het samenwerkingsverband 20.01. 

Bovendien wordt aangegeven wat de mogelijkheden van de school zijn voor leerlingen met 

specifieke onderwijs-en leerbehoeften.  

Het ondersteuningsbeleid is verbonden met onze visie op onderwijs.  

Doel en functie SOP  

 

Het ondersteuningsprofiel heeft meerdere doelen:  

 

• Informatief naar ouders voor de schoolkeuze van hun kind met specifieke 

onderwijsbehoeften.  

• Intern kan het de school helpen bij het beargumenteren waarom de school wel of niet aan 

de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.  

• Sturingsinformatie voor het samenwerkingsverband.  

• Kwaliteitsdocument voor de inspectie.  

 

De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het bestuur of 

samenwerkingsverband geeft een beeld van het onderwijszorgcontinuüm op het niveau van 

het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het 

samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en 

lesplaatsen (kunnen) worden ingericht. 

 

Samenwerkingsverband 20.01 

Onze school maakt deel uit van het provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs  

(SWV 20.01). In dit regionaal samenwerkingsverband is een dekkend aanbod 

onderwijsondersteuning aanwezig. 

Alle informatie over het samenwerkingsverband 20.01 vindt u op de website: 

www.passendonderwijsgroningen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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1. Algemene gegevens van de school 
 

Naam van de school   : GBS De Rank 

Bezoekadres    : Floralaan 3 

Postcode    : 9301 KE 

Plaats     : Roden 

Brinnummer    : 01WQ 

Directeur    : Jolande Verbree 

Intern Begeleider   : Sarah Storteboom  

Samenwerkingsverband  : 20.01 

Schoolbestuur   : NoorderBasis 

2. Onderwijsvisie / Schoolconcept 
 
GBS De Rank is een school met de Bijbel.  De school staat open voor iedereen, die van harte 

en actief als christen in het leven staat.  

 

School met PIT! 

Als team van De Rank staan we met enthousiasme en toewijding klaar voor alle kinderen om 

hen goed onderwijs en een mooie schooltijd te bieden. Passie, Identiteit en Toekomstgericht 

onderwijs staan bij ons centraal. Wij begeleiden onze leerlingen naar de toekomst, door 

onderwijs te bieden dat bij de kinderen past en hen aanspreekt:  

 

Wie ben je? Waar klopt je hart sneller van? Waar gaan je naartoe?  

 

Ieder kind krijgt de ruimte zich op eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van 

een diversiteit aan leermiddelen en methoden. Nieuwe lesstof leren we aan door middel van 

het Expliciete Directe Instructiemodel. Daarnaast spelen we ook in op de nieuwsgierigheid 

van kinderen. Zo kunnen onze leerlingen ook spelenderwijs cognitieve kennis en 

vaardigheden ontwikkelen. We leren de kinderen zelfstandig te worden in het samenwerken 

en communiceren. We stimuleren ze in het maken van eigen keuzes en in hun creativiteit te 

gebruiken.  

 

Scholen met de Bijbel 

We leren de kinderen naast rekenen, lezen en schrijven ook uit de Bijbel. Op onze school 

geven we Bijbelonderwijs, is er ‘s ochtends een dagopening en vieren we de christelijke 

feestdagen. De grondslag voor ons leven is de Bijbel en we willen de kinderen, met onze 

houding en ons gedrag, laten zien wat het betekent om als christen te leven. 

 

In de praktijk gaat het dan over pesten, omgaan met elkaar en respect voor de schepping. 

Maar ook leren we dat we allemaal fouten maken en vergevingsgezind mogen zijn. Gaat 

alles dan perfect? Zeker niet. Maar we weten: 

 

“Mensen die zich laten leiden door God houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze 

hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en 

gedragen zich goed.”  Bron: Bijbel in gewone Taal 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig, vertrouwd en 

gewaardeerd voelen. Dit is een voorwaarde voor een goede cognitieve en persoonlijke 

ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van de Kanjertraining. De leerlingen worden zich 

bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Dit 

doen we met behulp van de Kanjerafspraken:  

 

We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen 

mee. Je mag leren om jezelf te zijn! 
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2.1 Kerngetallen 
 

Kerngetallen leerlingen populatie van de afgelopen schooljaren. 

1. Tabel Leerlingen aantallen laatste drie schooljaren (bron: www.vensterspo.nl) 

 

2. Tabel verwachte leerlingenaantallen komende drie schooljaren(bron: www.vensterspo.nl)

  

3. Leerling gewichten (Aantal leerling gewichten 0,3 en 1,2 van de laatste 3 jaren (Parnassys) 

Vanaf 1 augustus 2019 hoeven scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer te 

registeren. Dit komt omdat vanaf schooljaar 2019-2020 de middelen voor het 

onderwijsachterstandenbeleid verdeeld worden op grond van de nieuwe CBS-indicator. 

- Leerlinggewichten tot 1 augustus 2019: 

2016-2017: 0 leerlingen weging 0,3 en 5 leerlingen weging 1,2 

2017-2018: 0leerlingen weging 0,3 en 5 leerlingen weging 1,2 

2018-2019: 0 leerlingen weging 0,3 en 5 leerlingen weging 1,2 

http://www.vensterspo.nl/
http://www.vensterspo.nl/
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- Schoolgewicht berekent door CBS vanaf 2016-2017 (bron: www.vensterspo.nl) 

 

 

 

4. Aantal verwezen leerlingen naar Bao, SBao en SO (bron: www.vensterspo.nl) 

2017-2018: 0 leerlingen 

2018-2019: 0 leerlingen 

2019-2020: 1 leerling 

5. Aantal leerlingen met onderwijsarrangement van de afgelopen drie schooljaren 

incl. huidige: 

2018-2019: 3 

2019-2020: tot de kerstvakantie 3 en daarna 1 

2020-2021: geen 

3. Basis- en extra ondersteuning binnen NoorderBasis 
 

In overeenstemming met het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we 

basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel 

van preventieve en lichte curatieve interventies die de school binnen haar 

onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, 

eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. 

 

http://www.vensterspo.nl/
http://www.vensterspo.nl/
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In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de 

leerling beschrijven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te 

leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze 

onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate 

van ondersteuning. Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin 

wij niet direct kunnen voorzien, kunnen wij ondersteuning vragen bij het 

Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar 

ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten. Ook een 

verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden.  

 

Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over 

de minimaal te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.  

 

Basisondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen 

De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen 

wordt geboden binnen de eigen school. De actuele afspraken over te bieden 

basisondersteuning zijn als bijlage opgenomen bij het Ondersteuningsplan 2019-2023. 

(www.passendonderwijsgroningen.nl).  

 

Extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen 

De extra ondersteuning wordt binnen onze samenwerkingsverband vorm gegeven 

door middel van arrangementen en worden door de school aangevraagd bij het 

Ondersteuningsteam. De arrangementen worden ingezet binnen het regulier 

basisonderwijs. Arrangementen worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van 

evaluatie en behoefte van de scholen.  

 

Daarnaast is er een onderwijs-ondersteuningsgids NoorderBasis 2019 - 2020. In dit 

handboek staat een beschrijving van de basisondersteuning zoals wij die op de 

scholen van Noorderbasis vormgeven. 

 

  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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4. Welke ondersteuning kan de basisschool bieden  
 

Het samenwerkingsverband heeft uitspraken gedaan over wat onder 

basisondersteuning wordt verstaan. De basisondersteuning geeft het niveau van de 

ondersteuning weer, waaraan alle scholen in het samenwerkingsverband voldoen. 

Het samenwerkingsverband heeft als richtlijn voor de basisondersteuning een 

checklist basisondersteuning voor de scholen samengesteld. Deze checklist is de 

leidraad binnen de scholen van NoorderBasis. De checklist is gebaseerd op de 13 

kernkwaliteiten van de basisondersteuning. Binnen de basisondersteuning valt ook 

de begeleiding van leerlingen met dyslexie, dyscalculie en meer- en 

hoogbegaafdheid. 

 

- De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 

Een veilige omgeving is cruciaal voor het welbevinden voor leerlingen en dus 

uiteindelijk voor hun leerhouding. Daarom investeren we hierin door te werken 

met de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn geschoold hierin en hebben 

Kanjercertificaat gehaald. De Kanjertraining komt niet alleen terug in alle 

lessen sociale omgang, maar heel breed in alle lessen en in de pauzes. Het is 

onze spreektaal op school. We gebruiken Kanvas om twee keer per jaar alle 

leerlingen ook sociaal-emotioneel te screenen. Dit is een hulpmiddel om 

problemen vroegtijdig te signaleren en de juiste interventies te kunnen 

plegen. Wanneer we signalen oppikken die zorgelijk kunnen zijn, gaan we in 

gesprek met kind en ouders. Via het leerling tevredenheidsonderzoek meten 

we ook het veiligheidsgevoel van de kinderen. Bij de afgelopen meting (jan. 

2019) gaven de kinderen aan dat ze zich veilig voelden.  

 

 

- Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een 

ontwikkelingsperspectief vastgesteld 

In principe doen alle leerlingen mee met de lesstof van de betreffende groep. 

In sommige gevallen is het nodig om de lesstof voor leerlingen aan te passen. 

We doen dit alleen als het echt noodzakelijk blijkt te zijn. Ook gaat dit altijd in 

overleg met de schoolbegeleider van NoorderBasis. Wij zijn hier terughoudend 

in omdat we denken dat een leerling meer baat heeft bij klassikale instructie 

en meedoen met de groep. We stellen hoge doelen en daarbij maken we 

gebruik van het EDI-model.  

 

- We hebben een effectieve interne onderwijs ondersteuningsstructuur. 

Anderhalve dag in de week is er een intern begeleider (IB’er) bij ons op school 

die de leerkrachten ondersteunt. Zij kijkt in de groepen en geeft de 

leerkrachten feedback en tips voor de kinderen die extra ondersteuning 

nodig hebben. De IB’er bespreekt de voortgang van de leerlingen regelmatig 

met de leerkrachten en helpt ze bij het opstellen van plannen. Ook heeft zij 

een netwerk van contacten die geraadpleegd kunnen worden. De IB’er is de 

schakel tussen externen en de school als het gaat om extra ondersteuning of 

onderzoek. 

 

- Onze leerkrachten, ib-er en directeur werken continu aan hun 

handelingsbekwaamheid en competenties. 

De leerkrachten, de IB’er en de directeur scholen zich jaarlijks zowel 

individueel en gezamenlijk op diverse gebieden om zo bij te blijven in het 
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onderwijs. In de loop van het schooljaar worden bij de leerkrachten 

lesbezoeken afgenomen door de directeur. Zij voert jaarlijks 

functioneringsgesprekken en legt dan, met de collega, ontwikkelpunten vast 

voor de komende periode.  

 

- We hebben een multidisciplinair overleg gericht op de 

leerlingondersteuning. 

 

Wanneer de leerling- ondersteuning onze kerntaak overschrijdt dan kunnen 

we de hulp inschakelen van ons Bovenschools Onderwijs Ondersteunings 

Team (BOOT) waardoor we de beschikking hebben over eigen 

orthopedagogen, ambulant begeleiders. 

 

- De ouders en leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs. 

Met ouders die hun kind hebben aangemeld is er een aanmeldgesprek.  

Elk jaar start met een informatieavond voor alle ouders, daarnaast zijn er 

contactmomenten met 10 minutengesprekken waarvoor ouders worden 

uitgenodigd of voor kunnen inschrijven. 

Er is een leerlingenraad die zo’n drie á vier keer per jaar bij elkaar komt om 

met de directeur te praten over het wel en wee op de school. Het gaat dan 

over onderwijs, pedagogisch klimaat, veiligheid, maar ook over praktische 

zaken. 

 

Daarnaast is er een schoolraad waar de MR en AR samenkomen met de 

directeur. Daar worden alle schoolzaken besproken. 

Ouders doen actief mee met het schoonhouden van de school en het plein, 

met uitstapjes, met meedraaien met TSO etc… 

We werken met Parro voor communicatie met ouders. Daarnaast zijn we 

actief op Facebook, Twitter en Instagram. 

 

Het voorlopig schooladvies voor het VO wordt eind groep 7 met ouders en 

leerlingen besproken. In groep 8 volgt het definitief schooladvies.  

 

- We hebben continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

We volgen onze leerlingen goed. Dit doen we op cognitief gebied en sociaal-

emotioneel. Voor de cognitieve ontwikkeling maken we gebruik van de 

methodetoetsen en het Cito-volgsysteem. Voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling gebruiken we de KANVAS, het signaleringsinstrument van de 

Kanjertraining. Beide onderdelen worden minstens twee keer per jaar met de 

IB’er besproken om zo de kinderen goed te volgen en om tijdig interventies te 

plegen.  

 

- We werken opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van 

leerlingen. 

We werken op het gebied van de leerlingenzorg via de cyclus 

‘handelingsgericht werken’. Dit houdt samengevat in dat we werken in vier 

blokken per schooljaar. Voor elk blok worden er doelen gesteld per vak en 

aan het einde van het blok worden deze doelen weer geëvalueerd. In elk 

blok is er een groepsbespreking met de IB’ er en in elk blok is er ook ruimte 

voor een leerlingenbespreking in het team. Op het gebied van leerstof 
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werken we opbrengstgericht. Leerkrachten leggen twee keer per jaar 

verantwoording af bij de directeur over de behaalde resultaten. 

 

- We voeren beleid op het terrein van de leerlingondersteuning. 

Op De Rank hebben we duidelijke afspraken over de ondersteuning van de 

leerlingen. Hierover hebben het e.e.a. gezegd in de schoolgids, maar we 

hebben ook een intern zorgdocument waarin we ons beleid en onze aanpak 

beschrijven. De uitdaging voor ons is om zoveel mogelijk ondersteuning aan 

de leerlingen te bieden en zo weinig mogelijk tijd te steken in 

boekhoudkundige zaken.  

De werkwijze van de ondersteuning is ook beschreven in de 

ondersteuningsgids NoorderBasis waar onze school onderdeel van is. We 

volgen deze werkwijze.  

 

- We werken met effectieve methoden en aanpakken. 

Op school maken we gebruik van methoden die differentiatie mogelijk 

maken. Er zijn leerlingen die compacten en leerlingen die extra leertijd krijgen. 

Verder bieden we Engels in alle groepen aan en zetten we Ipads in ter 

ondersteuning van de lessen. 

 

- We evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling ondersteuning. 

Per halfjaar wordt in de groep- en schoolanalyse de leerling ondersteuning 

geëvalueerd.  

Jaarlijks evalueren we ook de afspraken rondom de ondersteuning aan 

leerlingen. We willen dat ons beleid ook echt leeft en gedragen wordt door 

het hele team. Wanneer een afspraak niet zinvol blijkt of er zijn vernieuwde 

inzichten, dan passen we de afspraak aan. 

 

- We dragen leerlingen zorgvuldig over. 

Wanneer er nieuwe kinderen in groep 1 komen is er meestal een overdracht 

van de peuterspeelzaal/crèche.  

Aan het einde van elk schooljaar draagt de groepsleerkracht zijn leerlingen 

over aan de nieuwe leerkracht. We reserveren hier een complete dag voor. 

De actieplannen worden elk jaar voor de vakantie gemaakt voor het nieuwe 

schooljaar en de nieuwe leerkracht, zodat er geen effectieve leertijd verloren 

gaat. Voor de vakantie draaien de leerlingen al een dagdeel in hun nieuwe 

groep bij de nieuwe leerkracht. Zo weten ze alvast een beetje wat ze te 

wachten staat en kunnen zij rustig de vakantie ingaan. De leerlingen die naar 

het VO gaan, worden ook mondeling overgedragen.  

 

- We hebben een ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. 

De school heeft dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) bespreken en 

vastgesteld door het team en de schoolraad in januari 2020.  

4.1 Kwaliteit van de ondersteuning 
 

In maart 2016 is er een inspectiebezoek geweest. De inspectie heeft de basiskwaliteit 

van de school tijdens haar laatste oordeel, onderzoek naar kwaliteitsbeoordeling in 

maart 2016 voldoende gevonden. De school heeft het basis arrangement.  
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In 2018 heeft de school een audit uit laten voeren door een interne auditcommissie 

binnen NoorderBasis. Het auditteam heeft de basiskwaliteit van de school tijdens 

haar laatste bezoek voldoende gevonden. 

 

In maart 2018 heeft de inspectie de school bezocht voor een themaonderzoek PO-

VO. In het onderzoek stond de vraag centraal hoe je als leerkracht een advies 

richting VO kan afgeven en onderwijs kan bieden dat zoveel mogelijk recht doet 

aan de capaciteiten en mogelijkheden van een leerling. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de diverse rapporten.  

 

4.2. Basisondersteuning binnen onze school 
 

In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we boven de basisondersteuning 

aanvullend aanbieden én hoe we omgaan met arrangementen extra 

ondersteuning.  

 

Planmatig werken 

Als standaard binnen de basisondersteuning wordt er in de leerling ondersteuning 

gewerkt volgens het principe van het handelingsgericht weken. Dit is een 

planmatige en cyclische werkwijze waarbij de samenwerking met ouders van 

belang is om de individuele onderwijsbehoefte van de leerling te ontdekken en 

daarbij de ondersteuning af te stemmen en periodiek te evalueren. We werken 

vanuit een basisgroep met een groepsplan waarin kinderen met meer en minder 

instructie worden onderscheiden. Hiervoor worden waar nodig hulpplannen 

opgesteld.  

We hebben de ondersteuningsroute van signaleren tot verwijzing beschreven in ‘het 

handboek ondersteuning’. Deze is terug te vinden inde ondersteuningsgids 

NoorderBasis hoofdstuk 3 (werkwijze in de klas) en 4 (organisatie van de 

leerlingenzorg in 7 stappen). 

 

Ontwikkelingsperspectief 

Voor leerlingen die een passend leerplan nodig hebben, is een 

ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief verwoorden we 

de kenmerken van de leerling die belemmerend en bevorderend kunnen zijn bij 

zijn/haar ontwikkeling. In het ontwikkelingsperspectief wordt duidelijk welke 

einddoelen en tussendoelen de leerling kan realiseren binnen de school. 

We volgen de leerling nauwlettend en evalueren periodiek. Uiteraard wordt hierover 

met ouder gecommuniceerd en is de samenwerking met hen vanzelfsprekend.  

We stemmen ons onderwijsaanbod af op de behoefte van onze leerlingen. 

Daarvoor gebruiken we methoden die differentiatie mogelijk maken.  

 

Aanbod 

Om de basisondersteuning goed vorm te geven maken we gebruik van de 

volgende methoden en materialen: 

 

Wat Methode 

Taal Staal 

Aanvankelijk en voortgezet lezen Bouw!  
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Veilig leren lezen  

Estafette lezen 

Begrijpend Lezen Eigen teksten + Nieuwsbegrip 

Spelling  Staal 

Rekenen Pluspunt 

Met Sprongen vooruit 

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur Blink 

Bijbelonderwijs Levend Water 

Engels Take it easy 

Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjertraining 

Meer- en hoogbegaafden Diverse materialen 

 

Ouders als partners 

We hechten als school er aan dat we ouders en leerlingen actief betrekken bij het 

onderwijs. In de onderlinge contacten delen we ervaringen en kennis over de 

ontwikkeling van de kinderen. Ouders worden betrokken bij de diverse stappen in de 

leerlingenzorg. We maken afspraken met ouders en kinderen (voor zover dat nodig 

en mogelijk is) over de begeleiding en wie verantwoordelijk is. We zorgen voor een 

warme overdracht naar een volgende groep of naar het vervolg onderwijs zodat de 

continuïteit in de ontwikkeling van de leerling geborgd is.  

Preventieve en licht curatieve interventies 

Wij hebben op dit moment geen hulpmiddelen voor kinderen met een 

(meervoudige) handicap. Wij hebben geen aangepaste werkruimtes voor leerlingen 

die dit nodig hebben, maar wel de ruimte in school. 

Dyslexie 

In nauw overleg met ouders proberen we zo vroegtijdig mogelijk in te spelen op 

signalen van dyslexie. Kinderen worden in groep 1 en 2 al gescreend en daarbij 

wordt een passend aanbod geboden.  

We volgen het aanvankelijk leesonderwijs nauwlettend en bieden bij vertraging 

direct adequate begeleiding.  

Voor het vaststellen van dyslexie volgen we de route van het dyslexieprotocol. We 

streven naar een intensieve training van 3x20 minuten in de week, wanneer er een E 

score is gehaald op de Cito-toets. Zodra een kind hiervoor in aanmerking komt 

vragen we een dyslexie onderzoek aan. 

Voor de kinderen met dyslexie worden afspraken gemaakt over het gebruik van 

hulpmiddelen e.d. Er wordt daarbij gekeken wat bij het kind past. Dat kan voor elk 

kind anders zijn.  

Gedurende het traject communiceren we met ouders over de resultaten, 

begeleiding en ontwikkeling van hun kind.  

Dyscalculie 

Elke dag wordt er tijdens de rekenles aandacht besteed aan het automatiseren. Om 

de voortgang hiervan zichtbaar te maken nemen we de TTR af (Tempo Toets 

Rekenen). 

Rekenproblemen worden vanaf groep 1 zichtbaar gemaakt. Lopen leerlingen 

achterstanden op dan wordt de Orthopedagoog van NoorderBasis (=BOOT) 
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gevraagd voor advies en ondersteuning. Als het nodig is wordt er een onderzoek 

aangevraagd. Alle groepen hebben materialen van Met Sprongen vooruit en 

gebruiken deze werkvormen en didactische principes in de groep. Bijna alle 

leerkrachten hebben de cursus hiervoor gevolgd.  

Meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Ons uitgangspunt bij het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen is om leerlingen 

zowel pedagogisch als didactisch op hun eigen manier te benaderen. Het 

vormgeven van het onderwijs aan hoogbegaafden begint bij erkenning dat deze 

kinderen recht hebben als ieder ander kind op onderwijs op maat, ook als dat 

betekent dat dit onderwijs afwijkt.  

Op verenigingsniveau hebben we het beleid verwoord in de notitie “beleidsplan 

hoogbegaafdheid”. We screenen kinderen op hoogbegaafdheid d.m.v. SiDiPO in 

de groepen 2,4 en 6. En indien nodig in andere groepen. We compacten reguliere 

leerstof en verrijken met verdiepende stof. We hebben diverse materialen om 

kinderen uit te dagen.  

Afhankelijk van wat een leerling nodig heeft, kiezen we er soms voor om een beroep 

te doen (geldt voor groep 8) op de 48+-klas van het Gomarus College. De kinderen 

die aangemeld en toegelaten zijn, mogen een keer in de twee weken naar het 

Gomarus College en krijgen daar uitdagende lessen en pittig huiswerk. 

Binnen NoorderBasis is ook een bovenschoolse Plusklas. Kinderen die nog meer 

uitdaging aan kunnen en voor wie het goed is om gelijkgestemden te ontmoeten, 

gaan hier een dag in de week heen. 

Aanpak voor gedrag 

We starten elk jaar met het programma Gouden Weken. Tijdens deze eerste 3 weken 

van het schooljaar is er extra aandacht voor groepsvorming. We hebben duidelijke 

school- en groepsregels die in de klassen besproken worden en zichtbaar zijn. De 

basis van deze regels zijn de Kanjerafspraken. 

- We hebben respect voor God, onszelf en anderen 

- We helpen elkaar 

- We vertrouwen elkaar 

- We lachen elkaar niet uit 

- Niemand speelt de baas 

- Niemand is en blijft zielig 

We hebben een interne en een externe contactpersoon. Ook kan de school gebruik 

maken van de ondersteuning van de orthopedagoog of ambulant begeleider van 

NoorderBasis, die een gedragsspecialisatie heeft.  

We gebruiken het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) van de 

Kanjertraining. Twee keer per jaar worden door leerkracht, en in de bovenbouw ook 

door de leerling, vragenlijsten ingevuld m.b.t. sociale veiligheid. Bij signaleren van 

pestgedrag hanteren we het pestprotocol van de Kanjertraining.  

Ondersteuningsstructuur 

We gebruiken de 7 stappen in de ondersteuningsstructuur, zoals beschreven in de 

ondersteuningsgids van NoorderBasis, zie bijlage 1. 
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Beschikbare deskundigheid 

De volgende deskundigheid is aanwezig in het schoolteam: 

• Internbegeleider;    ja 

• Taal-leesspecialist;    nee  

• Rekenspecialist;     ja 

• Gedragsspecialist;   nee  

• Hoogbegaafdheidsspecialist  ja 

• leerkracht gespecialiseerd in ICT;  ja 

• Jonge kind specialist   ja 

• NT2- specialist    ja  

• Expertise wat betreft TOS  ja 

Daarnaast kunnen we hulp en begeleiding krijgen van diverse specialisten binnen 

NoorderBasis.  

Drie dagdelen is er een onderwijsassistent op school. Ook wordt er logopedie, 

fysiotherapie en dyslexie behandelingen gegeven op school door externe instanties.  

Ondersteuningsvoorzieningen 

Ruimtelijke omgeving 

In elke groep is een instructietafel aanwezig waar één op één begeleiding plaats 

kan vinden. Er is een hal die dagelijks gebruikt wordt als werkplek voor leerlingen. De 

hal en de personeelskamer kunnen worden gebruikt om buiten de klas met een 

groepje kinderen te werken of als rustplek dienen voor leerlingen die dat nodig 

hebben. De school beschikt niet over een invalidentoilet, maar heeft wel een groter 

personeelstoilet.  

Samenwerking 

Waar nodig kunnen we samenwerken met de andere scholen binnen NoorderBasis, 

waaronder een school met een plusklas. De school kan altijd terugvallen op het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is veel samenwerking en overleg binnen de 

gemeente Noordenveld. Verder werken wij samen met alle instanties waar onze 

leerlingen hulp of begeleiding van krijgen. Dit gebeurt altijd op maat en in goed 

overleg met ouders. 

Welke specifieke ondersteuningsarrangementen kan de school bieden? 

We kunnen specifieke ondersteuningsarrangementen bieden op het gebied van: 

- Wij kunnen kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn een goede plek bieden 

waar ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen en tegelijk kunnen werken 

aan metacognitieve doelen.  

Voor leerlingen die zeer bovenmatig begaafd zijn, onderzoeken wij wat er 

mogelijk is.  

- Wij kunnen kinderen met een beneden gemiddeld IQ een eigen leerlijn (OP) 

bieden wanneer blijkt dat ze deze nodig hebben. 

- Wij kunnen kinderen met dyslexie tijdig signaleren en we bieden ze een 

goede aanpak. 

- Wij kunnen NT2 kinderen begeleiden en leerstof bieden die deze kinderen 

nodig hebben.   



Schoolondersteuningsprofiel De Rank 2020-2021  
15 

- Wij kunnen kinderen met gedragsproblemen een veilige plek en een 

gestructureerde omgeving bieden, mits andere kinderen de aandacht 

kunnen blijven krijgen die ook zij nodig hebben en mits het zich niet 

structureel vertaalt in (verbale) agressie. 

- Wij kunnen kinderen begeleiden met SH/TOS 

 

5.  Ambitie van de school  
Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities 

welke we de komende periode willen realiseren.  

 

Voor 2020-2021 staan diverse specifieke onderwerpen op de planning: 

- Implementeren van Close Reading; met meer plezier naar betekenisvol 

begrijpend lezen. 

- Ontwikkelen van betekenisvol en rijk thematisch onderwijs; d.m.v. het 

integreren van zaakvakken. 

- Implementeren van de nieuwe rekenmethode Pluspunt 

- Werken volgens de leerlijnen in ParnasSys voor kleuters. 

- Uitdiepen van het Expliciete Directe Instructie model.  

 

 

 

                       

 


