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Schoolondersteuningsprofiel 2022 - 2023 

Algemene gegevens. 

 

Naam School Naam: De Poolster  
Adres: Esdoornlaan 11-13 
Telefoon: 010-5115598 
E-mail: poolster@laurentiusstichting.nl 

Opgesteld namens 
directeur en team 

Datum: mei 2022 
Directeur: Wendy Vonk 

Opgesteld met advies 
MR 

Datum: 22 april 2021 
Voorzitter MR: Ivonne Beekhuizen 

Vastgesteld door 
bestuur 

Datum: juni 2022  
Voorzitter bestuur: Klaas Tigelaar  

Schoolgids 
Schoolplan 

www.depoolster.nl bij ‘ouders’ en ‘handige informatie’.   

 

Visie passend onderwijs school  
Passend onderwijs realiseren is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht voor 
iedereen werkzaam in het onderwijs. Passend onderwijs is voor ons onderwijs dat gericht 
is op het realiseren van zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk onderwijs, waarbij de 
ondersteuningsbehoefte leidend is. Vanuit de maatschappij, ouders en het onderwijs is de 
roep om inclusiever onderwijs en minder strak gescheiden systemen, tussen regulier en 
speciaal onderwijs, maar ook tussen onderwijs en zorg, de afgelopen jaren sterker 
geworden. In de komende planperiode, maar ook in de jaren daarna, werken we daarom 
samen aan een stappenplan naar meer inclusiever onderwijs met behoud en 
doorontwikkeling van voldoende specialistische expertisecentra. 
We realiseren ons daarbij dat de stap naar meer inclusieve onderwijsvoorzieningen, zodat 
leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte steeds vaker naar dezelfde school 
kunnen en waar mogelijk in dezelfde klas zitten, een uitdagende weg is. We verliezen niet 
uit het oog dat de randvoorwaarden binnen scholen, zoals voldoende leraren en een 
realistische werkdruk, op orde moeten zijn. Daarnaast blijft het ook belangrijk om goed te 
bekijken of wij als school in staat zijn om de juiste begeleiding en zorg te kunnen bieden 
aan onze leerlingen, waarbij de hoeveelheid leerlingen in een groep en daarin de 
hoeveelheid zorgleerlingen ook een grote rol speelt. Ondanks dat wij veel maatwerk 
kunnen bieden is het mogelijk dat een leerling beter af is op een onderwijsplek met nog 
meer kennis en faciliteiten op het gebied van bepaalde specifieke onderwijsbehoeften of 
gedragsproblematiek.  
 
Er kan sprake zijn van handelingsverlegenheid en/of het niet toe kunnen laten van 
bepaalde leerlingen in geval van:  

• Leerlingen met een duidelijke externaliserende problematiek. Hierbij is sprake 
van te weinig controle over de emoties, welke naar buiten en op anderen 
worden gericht. Typische externaliserende problemen zijn driftbuien, woede-
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aanvallen, agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid. Kinderen met 
externaliserende problemen hebben vaak conflicten met andere kinderen of 
volwassenen en vormen een bedreiging voor anderen binnen de school; 

• Leerlingen met een duidelijke internaliserende problematiek. Dit betekent dat 
er sprake is van een overcontrole van de emoties, de emoties worden naar 
binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust. Typische internaliserende 
problemen zijn angst, sociale teruggetrokkenheid, depressieve gevoelens en 
psychosomatische klachten; 

• Leerlingen die structureel 1-op-1 begeleiding nodig hebben en onvoldoende 
vaardigheden bezitten om in een klassensetting mee te draaien en daarbij niet 
zelfstandig kunnen werken met een eigen leerlijn; 

• Noodzakelijke medische handelingen waarvoor voorzieningen niet aanwezig 
zijn en welke wettelijk gezien niet zijn toegestaan; 

• Leerlingen die op (zeer) moeilijk lerend niveau functioneren en niet voldoende 
leerbaar zijn, waardoor de leerling niet kan meestromen in de klas. Ten aanzien 
van de cognitie ligt de IQ score voor de doelgroep van de school boven de 65-
70. Bij intelligentie onder de 65-70 is compensatie nodig op ander gebied en 
kan er geen passend onderwijsarrangement worden aangeboden door de 
school; 

• Leerlingen met een lichamelijke beperking waarbij fysieke aanpassingen in het 
gebouw moeten worden gedaan welke in redelijkheid niet uitvoerbaar zijn. 

 
Ontwikkelingen 2022 -2023 

- Extra inzet onderwijsassistenten voor zorgleerlingen/arrangementen. 
- Inzet subsidiegelden ‘wegwerken (leer)achterstanden’.  
- Verdere implementatie van het nieuwe beleid voor kinderen op een eigen 

(reken)leerlijn. Dit traject wordt voortgezet door Christine van Ommen van OA 
(OnderwijsAdvies). 

- Het verder uitwerken en implementeren van een leerlijn HB (hoogbegaafdheid) 
groepen 1 t/m 8.  

- Traject Positieve School zorgt voor nieuwe ontwikkelingen op micro-, meso- en 
macroniveau.  

-Implementatie nieuw observatiesysteem voor de kleuters ‘Inzichtelijk’ en een nieuw LVS 
voor de groepen 3 t/m 8 (Cito in Beeld).  

 

Domeinen basisondersteuning. 

 

1. Onderwijs. 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen. 

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van 

de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 
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e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en 

competenties. 

2. Ondersteuning. 

a. Voor alle leerlingen met extra ondersteuning is een 

handelingsplan/ontwikkelingsperspectief opgesteld met ambitieuze doelen.  

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

c. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 

3. Beleid. 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingzorg. 

b. De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. 

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingzorg en past het 

beleid zo nodig aan. 

4. Organisatie. 

a. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

b. De school heeft een effectief schoolondersteuningsteam. 
 

Deskundigheid 

Deskundigheid Uren beschikbaar Kwaliteit 
geborgd* 

Naar 
tevredenheid* 

Niet naar 
tevredenheid
* 

Niet 
beschikbaar* 

Schoolmaatschappelijk 
werk (=Jeugdcoach op 
school) 

Momenteel 4 uur per 
week. Een ochtend per 
week op school. 

X  X Hoeveelheid 
casussen loopt 
op, daardoor 
niet altijd 
genoeg tijd. 
Inhoudelijk 
tevreden. 

X Te weinig 
uren 
beschikbaar 
voor een 
school met 
ruim 400 
leerlingen. 

 

Remedial teaching Totaal hebben we 110 
uur RT-tijd beschikbaar 
met leerkrachten, RT’ers 
en OOP.  

X X    

Logopedie     X 

Expertise taal/lezen, 
spraak 

Werkgroep L11, totaal 
120 uur 

X X   

Expertise rekenen en 
wiskunde 

Werkgroep L11, totaal 
100 uur 

X X  Inzet vanuit 
OA blijft nodig.  

  

Expertise sociale 
vaardigheden 

Inzet twee geschoolde 
docenten op het gebied 
van SoVa 8 uur per week 
op basis van NPO-gelden.  

X X  Inzet 
leerkrachten 
intern werkt 
naar 
tevredenheid.  
Aanschaf 
SOVA 
methode 
wordt 
overwogen. 
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Expertise 
faalangstreductie 

 X  X  Met name 
doorverwijzen 
extern. 

  

Expertise gedrag Werkgroep L11, totaal 
140 uur 

X  X     

Expertise jonge 
risicoleerlingen 

 X  X   

Expertise 
(hoog)begaafdheid 

Werkgroep L11, totaal 
120 taakuren + 32 uur per 
week begeleiding HB-
lln/plusklassen. 

X  X 
Leerlijn / 
implementatie 
in 
ontwikkeling  

  

Expertise motoriek / 
MRT 

Inzet vrijwilliger 1 dag per 
week, indien nodig RT 
of doorverwijzing. 
Vakleerkracht gym 
groepen 1 t/m 8. 

X  X 
 

  

Expertise tweede taal 
NT2 

Niet structureel 
noodzakelijk. 

Bijna niet 
aan de 
orde.  

X   

Expertise auditieve 
ontwikkeling 

    X 

Expertise visuele 
ontwikkeling 

    X 

Expertise cognitieve 
ontwikkeling 

Niet in uren uit te 
drukken, maar met alle 
L11-werkgroepen, IB, MT 
en leerkrachten is dit in 
grote mate aanwezig.   

X  X   

Expertise autisme Valt deels onder de L11-
werkgroep gedrag en IB. 
Onderwijsassistent heeft 
veel ervaring hiermee uit 
SO. 

X X   

Expertise zieke 
kinderen 

Afhankelijk van ziekte.  
In samenwerking met 
externen.  
 

X X   

Jeugdzorg Dionne vd Meer 
(jeugdverpleegkundige 
CJG), sluit aan bij het 
MDO.  

Deels  X X   
Processen 
verlopen 
vaak traag. 

 

Expertise positieve 
ontwikkelingspsycho-
logie 

Het hele team wordt 3 
jaar lang geschoold op dit 
gebied tijdens de 
studiedagen. Daarnaast is 
er een werkgroep die 
zorgt voor implementatie 
binnen de school.  

X  X    
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Voorzieningen 

 

Voorzieningen Kwaliteit geborgd* Naar tevredenheid* Niet naar 
tevredenheid* 

Niet beschikbaar.* 

Rolstoelvriendelijk X  X    

Invalidetoilet X  X    

Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

   X  

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

   X  

Gespreksruimte Te weinig ruimte 
beschikbaar in de 
school. Geen andere 
mogelijkheden. 

 X   

Therapieruimte    X  

Verzorgingsruimte    X invalidetoilet 
wordt hiervoor 
gebruikt. 

Time out ruimte    X  

Huiswerkgroep na 
schooltijd 

   X  

Kinderopvang    X Alleen VSO i.s.m. 
Partou inpandig. 

Taalgroep NT2    X  

Structuurgroep    X  

Groep zeer moeilijk 
lerenden 

   X  

Groep internaliserend 
gedrag 

   X  

Groep externaliserend 
gedrag. 

   X  

Groep crisisopvang    X  

Inclusieve groepen    X 

Plusklas groep 1 t/m 8 X X   
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Samenwerking ketenpartners 

 

Ketenpartners Structureel Regelmatig Incidenteel Geen 
samenwerking 

Leerplicht  X indien nodig   

Jeugdgezondheidszorg X     

Team Jeugd Delft    X  

Kernteam Pijnacker-Nootdorp    X  

Maatschappelijk team Midden-
Delfland 

   X  

CJG Lansingerland X     

Jeugdformaat (= JOS) X    

Enver    X 

Jeugd GGZ (MBJ, Forta, enz)  X   

Politie   X wijkagent  

Ipse De Bruggen    X  

MEE   X  

Logopedie +Fysio+ Ergo  X   

Diverse scholen PO/VO 
Lansingerland en omgeving  

X    

PSZ + KDV (VVE)    X zou meer 
mogen 

 

 

Financiën. 
Waar gaat u de middelen van het samenwerkingsverband voor basisondersteuning ( € 130,- per ll.) en extra 
ondersteuning ( 50€,- per ll)  aan besteden?  
 

- Dyslexie (inzet van laptop + software).  
- Bekostiging RT (incl. onderwijsassistenten), IB en HB. Zowel formatie als benodigde materialen.  
- Professionalisering gehele team en specialisten (L11-werkgroepen).  
- Inzet van onze JOS. 
- Materialen/ expertise/ ondersteuning/ onderzoeken voor bijvoorbeeld eigen leerlijn. 

 
De arrangementen voor leerlingen en de besteding van de middelen, die daaraan gekoppeld zijn, worden 
verantwoord in het groeidocument en besproken met de lokale ondersteuningsadviseur van het 
samenwerkingsverband. 

 

Evaluatie. 
Wanneer gaat u in het schooljaar het schoolondersteuningsprofiel evalueren en actualiseren volgens de PDCA-
cyclus? 
 
Aan het einde van het schooljaar (mei/juni), zodat het schooljaar en bijbehorende aanpak geëvalueerd kan worden 
en indien nodig aangepast voor volgend schooljaar. In deze periode worden ook diverse jaarplannen geëvalueerd en 
opnieuw opgesteld.  
Tussenevaluaties zijn uiteraard meermaals aan de orde o.a. tijdens overleg tussen directie/intern begeleiding en 
tijdens de structurele L11-werkgroepvergaderingen.  
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