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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de  Van Dijckschool (versie september 2018) 
In het schoolondersteuningsprofiel wordt vastgelegd welke ondersteuning de Van Dijckschool kan 
bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de 
toekomst. 
 

1. Inleiding 
De Van Dijckschool biedt innovatief, boeiend en passend onderwijs vanuit een 
leerstofjaarklassensysteem. We bieden de kinderen een brede ontwikkeling, zodat kinderen met 
verschillende talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Wij geloven in de kracht van “Samen”: Samen-leren en samen-werken. 
Dit is in onze school terug te zien door organisatie- en werkvormen toe te passen, die het mogelijk 
maken dat ieder kind zoveel mogelijk op eigen niveau en samen met anderen optimaal tot leren komt. 
Daarnaast geloven wij ook in eigenaarschap en autonomie en gaan we ervan uit dat kinderen echt tot 
leren komen, wanneer zij zich eigenaar voelen van hun leerproces. Hierbij zijn hun 
onderwijsbehoeften leidend en is ons aanbod passend. Wij gaan uit van de kracht van het verschil: “Je 
mag zijn wie je bent”. 
 

2. Kwantitatieve gegevens 
2.1 Aantal leerlingen  
Op de teldatum 1-10-2018 had de Van Dijckschool 189 leerlingen.  
Geen enkele leerling heeft VVE (vroeg en voorschoolse educatie) gehad om onderwijs- en 
ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen te verminderen. De school heeft 2 leerlingen met een 
gewichtenregeling. Op basis van het opleidingsniveau van de ouders wordt het gewicht bepaald. Deze 
gewichtenregeling bepaalt of een school extra middelen van de overheid krijgt om kinderen met een 
onderwijsachterstand te helpen.  
 
2.2 Aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
In het schooljaar 2017-2018 zijn er geen aanmeldingen bij het SOT gedaan. De lopende trajecten (3 
stuks) zijn allemaal afgerond. 
Op de van Dijckschool heeft 1 leerling een OntwikkelingsPersPectief (OPP) voor rekenen. Er zijn vorig 
schooljaar geen toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo (speciaal basisonderwijs) of so (speciaal 
onderwijs) afgegeven. Er zijn dit schooljaar 2 leerlingen gestart van een andere school uit de 
gemeente de Bilt en er zijn geen leerlingen naar een andere school binnen de gemeente gegaan.  
 
2.3 Uitstroom groep 8 
In het schooljaar 2017-2018 zijn er in het totaal 24 kinderen uitgestroomd. 

VWO HAVO/VWO HAVO VMBO-t-HAVO VMBO-t VMBO- K/B 
37,5 33,3% 20,8% 4,2% 0% 4,2% 
 
 

3. Inrichting ondersteuningsstructuur 
3.1 Interne zorg 
Op de Van Dijckschool overlegt het zorgteam (de Intern begeleider en de Remedial Teacher) 
regelmatig over onderwerpen die met de zorg te maken hebben. Ook wordt het ManagementTeam 
(MT) hierbij betrokken. 
Binnen stichting Delta worden verschillende netwerken georganiseerd waar de teamleden van de Van 
Dijckschool aan deelnemen. Onder andere een IB-netwerk, waarbij de Intern Begeleiders van alle 
Deltascholen kennis delen over de zorg omtrent onze leerlingen.  



 
3.2 Externen  
De leerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de leerlingen in de klas. Indien de leerkracht 
handelingsverlegen is met een van de leerlingen wordt dit besproken met de intern begeleider. Daana 
worden ouders uitgenodigd voor een gesprek samen met leerkracht en Intern Begeleider. Tijdens dit 
gesprek wordt gekeken of het nodig is om de hulp van externen in te schakelen.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Als ouders of school in samenspraak met elkaar vragen hebben over het opvoeden en opgroeien van 
kinderen, kan er een beroep gedaan worden op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  
 
Samenwerkingsverband ZOUT 
Alle scholen in onze regio (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) hebben 
zich verenigd in het Samenwerkingsverband ZOUT. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle kinderen 
het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.  
Op de Van Dijckschool gaan we er vanuit dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs. 
Indien blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft die de school op dat moment niet kan 
bieden, staat er een regionaal team van deskundigen voor scholen klaar: het 
Schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT adviseert en ondersteunt scholen. 
 

4. Kwaliteitsaspecten 
In schooljaar 2016-2017 heeft de Van Dijckschool een doorstart gemaakt onder Stichting Delta. Dit is 
in overeenstemming met de inspectie gebeurd en er is momenteel nog geen arrangement (dit zijn de 
uitkomsten van de beoordeling van de inspectie)  toegekend.  
 
4.1 Didactisch handelen 
Op de Van Dijckschool werken we opbrengstgericht dat wil zeggen dat de leerkrachten hun onderwijs 
aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten.  
Voor de diverse vakgebieden maken we onderwijsplannen. Ondersteuning en begeleiding begint in de 
groep bij de eigen leerkracht.  
De leerkracht houdt rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen.  
Bij de instructie wordt het ADI-model gebruikt. Bij Activerende Directe Instructie (ADI) doorlopen de 
leerkracht en de leerling samen op een interactieve manier de zeven stappen in de 
onderwijsleersituatie.  
 
Er wordt in drie groepen onderwijs gegeven: 

● Verdiepende groep heeft extra uitdaging nodig; 
● Basis groep heeft voldoende aan het standaard aanbod; 
● Intensieve groep is gebaat bij verlengde instructie en/of extra oefenstof. 

 
In een aantal situaties wordt een OPP (OntwikkelingsPersPectief) opgesteld: 

● In het geval er sprake is van een ondersteuningsarrangement vanuit ons 
samenwerkingsverband ZOUT (In een dergelijk geval wordt het OPP geregistreerd, 
uitwisseling met BRON); 

● In het geval dat een OPP in andere situaties wenselijk is bijvoorbeeld wanneer een leerling 
een eigen leerlijn volgt (bij voorkeur vanaf groep 6. Eerder indien er een IQ-onderzoek heeft 
plaatsgevonden).  

 
XL-onderwijs 
Aantrekkelijk en uitdagend onderwijs wordt in eerste instantie zoveel mogelijk in de klas 
vormgegeven. In iedere groep wordt er in drie niveaus gewerkt en er wordt gedifferentieerd met 
behulp van de methode. Indien de differentiatie in de methode ontoereikend is zullen de leerlingen de 
lesstof compact aangeboden krijgen en in eerste instantie in de klas verrijkingsstof op het gebied van 
taal, rekenen en wereldoriëntatie. Daarnaast bieden we in de klas ook vakoverstijgende verrijking aan 
in de vorm van projecten als de uitdaging op taal, rekenen en wereldoriëntatie onvoldoende blijkt. 
Hierbij wordt de coördinator verrijking ingeschakeld en de Intern Begeleider We noemen dit 'XL in de 
klas'.   



Indien de leerkracht en de intern begeleider tot de conclusie komen dat het bovenstaande aanbod in 
de klas niet toereikend is wordt dit voorgelegd aan de coördinator verrijking en kan besloten worden 
om de leerling deel te laten nemen aan de XL buiten de klas.  
Dit betreft een groep kinderen die extra begeleiding nodig hebben met betrekking tot leren leren, 
leren denken en leren leven.  

 
In groep 1 wordt er op maat tijd vrijgemaakt. De groepen 2 t/m 4 krijgen 1,5 tot 2 uur per week XL 
onderwijs. Vanaf groep 5 is één dagdeel per week vrijgemaakt om leerlingen die dat nodig hebben 
extra uitdaging te bieden. Wij richten ons op een groep kinderen die baat heeft bij extra uitdaging. We 
willen de leerlingen binnen onze eigen school begeleiden, zodat ze zich in hun eigen omgeving 
optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
Ontdekkend en ontwerpend leren (OOL) 
Ook bieden wij innovatief en eigentijds onderwijs binnen de groep aan in de vorm van ontdekkend en 
ontwerpend leren (OOL). Dit is voor alle leerlingen in alle groepen en is onderdeel van ons ‘gewone’ 
onderwijsaanbod in het kader van 21e eeuwse vaardigheden en als stimulans voor samen- en 
probleemoplossend werken.  
 
Designweek@school 
DesignWeek@school biedt scholen een compleet programma om het onderwijs in 21e eeuwse 
vaardigheden op een inspirerende en betekenisvolle manier op te nemen in het reguliere 
lesprogramma. In een DesignWeek maken kinderen van groep 1 t/m 8 op een leuke en uitdagende 
manier kennis met Programmeren, Computational Thinking en Design Thinking. Zij gaan aan de slag 
in vier verschillende labs, steeds op het niveau van het kind. Kinderen werken aan een Duurzame 
Challenge en leren hoe zij impact kunnen hebben op een duurzame samenleving. 
 
Remedial Teaching 
Indien de verlengde instructie/extra oefenstof ontoereikend is voor een kind dan kan het in aanmerking 
komen voor remedial teaching  buiten de groep.  
In sommige gevallen schakelen ouders externe hulp/ondersteuning in. In principe vindt dit plaats 
buiten schooltijd. Uitzonderingen worden besproken in het zorgteam/MT.  

 
4.2 Leerlingvolgsysteem 
De leerlingen worden gevolgd met: 
- BOSOS (groep 1/2);  
- KANVAS van de Kanjertraining (groepen 3 t/m 8); 
- Cito LOVS (alle groepen). 
 

5. Ouders 
De school beschouwt de ouders als partners en werkt op transparante wijze met hen samen, waarbij 
de inbreng van ouders van groot belang is. De ouderbetrokkenheid op de Van Dijckschool is groot.  
 

6. Kwaliteitsaspecten 
Naast een beschrijving van de zorg op de Van Dijckschool in het zorgplan (i.o.) beschikt de school 
over: 

● Schoolondersteuningsprofiel;  
● Protocol leesproblemen en dyslexie; 
● Protocol rekenproblemen en dyscalculie;  
● Beleidsplan m.b.t. meer- en hoogbegaafden i.o.;  
● Protocol Anti-pestbeleid via de Kanjertraining. 

 
 
 
 



7. Kwaliteitsverbetering 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de speerpunten:  
- doorgaande lijn begrijpend lezen; 
- implementatie Lijn 3 en BOSOS; 
- ouderportaal stapsgewijs open zetten; 
- nieuw rapport; 
- verder opzetten van XL-onderwijs schoolbreed (OOL, Designweek en XL in de klas); 
- nieuwe methode schrijven onderzoeken. 

Begrippenlijst: 
VVE: vroeg en voorschoolse educatie om onderwijs- en ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen te 
verminderen. 
SOT: een regionaal team van deskundigen voor scholen die adviseren en ondersteunen. 
OPP: in een ontwikkelingsperspectief staat de te verwachten uitstroombestemming en de 

onderbouwing. De onderbouwing bevat minimaal de factoren die het onderwijsproces belemmeren 

en bevorderen. Daarnaast staan er de de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma in en 

de te bieden begeleiding en ondersteuning. 
SO: Scholen voor speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk 
gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.  
SBO: Het speciaal basisonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet 
optimaal ontwikkelen. Het betreft hier lichtere problematiek dan de problematiek waar leerlingen op 
het speciaal onderwijs mee te maken hebben. 
ADI: een instructie geven volgens de uitgangspunten van het Activerende Directe Instructiemodel gaat 
uit van interactie en het gericht activeren van leerlingen, waarbij  rekening wordt gehouden met de 
verschillende onderwijsbehoeften in de groep. 

http://www.onderwijsconsument.nl/speciaal-onderwijs-2/

