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Inleiding 
 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Prins Mauritsschool.  

 

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet verplicht scholen voor elk 

kind een passende plek te vinden. Vaak kan dit op de school van aanmelding, maar soms passen de 

onderwijsbehoeften van een kind niet bij de ondersteuningsmogelijkheden van een school. In dat 

geval wordt gezocht naar een andere, passende plek.  

 

Het samenwerkingsverband Stromenland heeft het minimale niveau van de basisondersteuning 

vastgesteld in het ondersteuningsplan1. De basisondersteuning zoals omschreven door Stromenland 

is de ondersteuning die elke school binnen het samenwerkingsverband moet kunnen bieden. De 

extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt, maar niet binnen de 

basisondersteuning valt. Het samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend aanbod binnen de 

regio. 

 

Om de ondersteuningsmogelijkheden van de school in kaart te brengen, is iedere school wettelijk 

verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP)op te stellen. In het SOP staat beschreven welke 

mogelijkheden de school kan bieden met haar eigen middelen. Dit wordt aan de hand van de 

volgende kenmerken beschreven: 

• een algemene beschrijving van de school; 

• de basisondersteuning; 

• de mogelijkheden voor extra ondersteuning; 

• de grenzen aan de ondersteuning; 

• de ambities van de school. 

 

De school heeft het huidige profiel opgesteld waarbij rekening is gehouden met de 

teamdeskundigheid en de beschikbare, financiële middelen. Veranderingen binnen het team of in 

het budget kunnen van invloed zijn op de ondersteuningsmogelijkheden van de school.  

 

Het SOP wordt  tweejaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op 

het SOP. Na instemming van de MR is het document definitief. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 www.stromenland.nl/scholen/documenten/  

http://www.stromenland.nl/scholen/documenten/
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1. Schoolgegevens  
 

1.1 Algemene schoolgegevens  

 

School Prins Maurits 

Locatie Nijmegen 

Adres Zwanenveld 2524 

Telefoonnummer 0243442331 

Directeur Tineke Deunk 

Locatieleiding nvt 

Ib-er Inge Heutink en Marike Peereboom 

Brinnummer 09YW 

Bestuursnummer 29810 

 

1.2 Leerlinggegevens 

 

Aantal leerlingen  1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 

Totaal aantal leerlingen    

237 

   

Aantal leerlingen met weging 48    

Percentage leerlingen met weging 20    

Schoolweging   35,5  

Aantal leerlingen met dyslexie of vermoeden van 

dyslexie (in behandeling) 

1 (3 in 

Pilot) 

  4 

Aantal leerlingen met dyscalculie 0 0 0 0 

Aantal leerlingen met thuistaal anders dan 

Nederlands 

38    

Aantal leerlingen met indicatie voor 
hoogbegaafdheid 

0 0 0 0 

Aantal leerlingen met indicatie voor SBO/SO 3  1 0 

Aantal leerlingen besproken in BSOT  22 + 3 
groepspro
blemen 

   

Aantal leerlingen met OPP 3    

 

 

Aantal verwijzingen SBO / SO 18-19 19-20 20-21 21-22 

Aantal verwijzingen naar SBO 6    

Aantal teruggeplaatste leerlingen vanuit SBO 0 1 0 0 
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Aantal verwijzingen naar cluster 1  0 0 0 0 

Aantal verwijzingen naar cluster 2 1 0 0 0 

Aantal verwijzingen naar cluster 3 0 0 0 0 

Aantal verwijzingen naar cluster 4 1 0 1 0 

 

 

Uitstroomgegevens naar VO 18-19 19-20 21-22 22-23 

Praktijkonderwijs 0    

Beroepsgerichte leerwegen vmbo 11    

Gemengde/theoretische leerweg vmbo 5    

Havo  2    

Havo/vwo 0    

Vwo 1    

Voortgezet speciaal onderwijs 0    

 

2. Onderwijsconcept  
1. klassikaal leerstofjaarklassensysteem. 

2. convergente en divergente instructiegroepen. 

3. gericht op evenwichtige ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele  vaardigheden. 

4. gericht op actief ouderschap. 

5. veilige, rustige, respectvolle en gezellige leeromgeving 

 

3. Basisondersteuning 
De school voldoet aan de criteria voor een basisarrangement afgegeven door de Onderwijsinspectie. 

 

 

3.1 Onderwijs 

Pedagogisch klimaat 

• Leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat in de school. 

• De school voert een actief veiligheidsbeleid. 

• Afstemmen 

o Leraren stemmen onderwijstijd, instructie en verwerking, leerstof en materialen af 

op verschillen tussen leerlingen volgens het EDI-model. 

o Leraren werken met doorgaande leerlijnen  

• Opbrengstgericht werken  

o Leraren geven doelgerichte instructie  

o School analyseert systematisch de resultaten  

o School gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem 

o School heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten  

• Planmatig werken 
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o Leraren gaan met leerlingen mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na en 

formuleren doelen 

o Leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben 

o Leraren stellen op basis van alle gegevens groepsplannen/onderwijsleerplan op 

o Leraren voeren de groepsplannen systematisch uit  

o Groepsplannen worden aangepast o.b.v. toetsgegevens, observaties, evaluaties 

• Deskundigheid 

o Leraren werken continu aan vergroten van deskundigheid  

o Leraren zijn begeleidingscompetent, didactisch, organisatorisch en pedagogisch 

competent in het realiseren van passend onderwijs. Zie punt 7.  

 

3.2 Ondersteuning 

Hier valt onder:  

• Lichte ondersteuning 

o School heeft protocollen en procedures voor medische handelingen 

o School voert beleid op het gebied van omgaan met gedragsproblemen 

o School voert dyslexie- en dyscalculiebeleid 

• Ontwikkelingsperspectieven 

o OPP zijn actueel, concreet en ingericht volgens vaste structuur en procedure 

• Overdracht 

o School organiseert warme overdracht tussen scholen, binnen leerjaren 

• Ouders 

o School betrekt ouders bij warme overdracht 

o School betrekt ouders bij opstellen/evalueren OPP 

o School gebruikt ervaringsdeskundigheid van ouders 

o School informeert ouders over ontwikkeling kind 

 

 

3.3 Beleid 

Hier valt onder:  

• Leerlingenzorg 

o Interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd 

o School heeft duidelijke visie op ondersteuning kinderen 

o School zet ondersteuningsmiddelen gericht in 

• Evaluatie leerlingenzorg 

o School evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning kinderen  

o School gaat jaarlijks na of ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet 

o School werkt aan het verbeteren van basisondersteuning in de groepen 

 

3.4 Organisatie 

Hier valt onder:  
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• Organisatie  

o IB is goed toegerust 

o Ondersteuning is goed georganiseerd 

o Taken op het gebied van ondersteuning zijn duidelijk belegd 

• Ondersteuningsteams 

o School informeert ouders over ondersteuningsmogelijkheden 

o Taken ondersteuningsteam zijn duidelijk 

o Ondersteuningsteam bereidt verwijzing naar andere school voor 

o Ondersteuningsteam organiseert snelle ondersteuning in de school 

 

3.5 Resultaten 

Hier valt onder:  

• Resultaten 

o De verhouding 1F en 1S/2F liggen boven de signaleringswaarde passend bij de 

nieuwe schoolweging. 

o School formuleert voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte ambitieuze 

doelen in OPP en bereikt deze. 

o School verantwoordt bereikte resultaten. 

 

4. deskundigheid 
Deskundigheid kan opgesplitst worden in: (1) individuele kennis en kunde, (2) teamexpertise en (3) 

externe partners. Immers, individuele kennis van een leerkracht wordt niet altijd schoolbreed 

ingezet. Door deze opsplitsing wordt het duidelijk welke deskundigheid er is bij personen en binnen 

het team en hoe deze ingezet wordt.  

 

4.1 Individuele kennis en kunde 

Beschrijf hier de individuele kennis en kunde en hoe deze binnen de school ingezet wordt. 

Bijvoorbeeld:  

 

• Eén leerkracht is specialist op het gebied van gedrag 

Deze leerkracht stuurt de vakwerkgroep sociaal emotionele ontwikkeling aan  

• Eén leerkracht is specialist op het gebied van rekenen 

Deze leerkracht stuurt de vakwerkgroep rekenen aan en organiseert school brede 

rekenactiviteiten 

• Eén leerkracht is specialist op het gebied van lezen 

Deze leerkracht stuurt de vakwerkgroep lezen aan, organiseert school brede 

leesmotiverende activiteiten 

• Eén leerkracht is in opleiding tot specialist op het gebied van hoogbegaafdheid. Samen met 

stagiaires orthopedagogiek ontwikkelen zij verrijkende activiteiten voor (meer)begaafde 

kinderen 

• Eén leerkracht is specialist op het gebied van Bibliotheek Op School 
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Deze leerkracht coördineert het gebruik van de bibliotheek door de kinderen. Tevens leidt zij 

de biebexperts op 

• Eén leerkracht is in opleiding tot anti pest coördinator 

Deze leerkracht is ook lid van de werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling. Zij houdt zich 

bezig met pestpreventie en in voorkomende gevallen met het oplossen van 

pestproblematiek  

• Eén leerkracht is meer gespecialiseerd is voor- en vroegschoolse educatie 

Deze leerkracht coördineert de warme overdracht van peuterspeelzaal naar de basisschool 

en bewaakt de doorgaande ontwikkelingslijnen 

• De intern begeleider is schoolpsycholoog en coördineert de zorg. Zij coacht en ondersteunt 

leerkrachten op de werkvloer. Ook werkt zij samen met de stagiaires van de universiteit 

(pedagogische wetenschappen).  

 

4.2 Teamexpertise  

Het team doorloopt verschillende scholingstrajecten waardoor de school als geheel beter in staat is 

om (passend) onderwijs te verzorgen. 

 

• Begrijpend lezen en luisteren en woordenschat 

• Executieve functies en lesson study 

• Rekenen/wiskunde is speerpunt in schooljaar 2020/2021. 

• De implementatie van de nieuwe taalmethode m.n. spelling 

• Doelgericht thematisch werken in de onderbouw 

 

Daarnaast werkt de school met (vak)werkgroepen.  

• Werkgroep ICT 

• vakgroep woordenschat/begrijpend lezen/taal 

• vakgroep rekenen/wiskunde 

• vakgroep seo 

• Werkgroep actief ouderschap 

• Werkgroep cultuur 

 

 

4.3 Externe deskundigheid  

 

Externe deskundigheid  soms regelmatig vaak 

Schoolmaatschappelijk Werk   x 

Jeugdarts  x  

Jeugdzorg   x  

Dyslexiebehandeling op school  x   
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Logopedie structureel behandeling op school  x   

Motorische remedial teaching  structureel 
behandeling op school  

  x 

GGD    x 

    

    

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal    x 

Gemeente   x  

Orthopedagoog  x  

Taal en spraak (Kentalis) x   

Onderwijsondersteuners Samenwerkingsverband 
vakinhoudelijk 
 

  x 

Onderwijsondersteuners Samenwerkingsverband 
specialismen: Jonge risicoleerlingen 

• Motorisch beperkten 

• Verstandelijk beperkten 

• Gedragsproblemen (ODD, ADHD, ASS) 

• Chronische zieken 
 
 

 x  

SOVA-training via schoolmaatschappelijk werk 
 

 x  

Faalangstreductietraining via 
schoolmaatschappelijk werk 
 

 x  

De School als Vindplaats   x 

 

 

 

5. Gebouw 
Het is nieuw gebouw, rolstoeltoegankelijk, twee verdiepingen met lift, aangepast toilet- en 

doucheruimte. Wij hebben hierdoor goede ervaringen met het opvangen van fysiek beperkten. 

Er zijn extra werkplekken op het leerplein. Er zijn veel spreekkamers. Er is een extra lokaal 

beschikbaar. In het gebouw is een speelzaal en een aula, die breed inzetbaar zijn voor vieringen, 

spelactiviteiten, koffieochtenden, etc.  

Beperkingen van het gebouw: 

De kleuterlokalen zijn klein, de gangen zijn smal, weinig mogelijkheden voor ruimte-innemende 

activiteiten, zoals grote bouwwerken en ruime hoeken. Kantoren liggen op de eerste verdieping, 

waardoor ambulante mensen minder zichtbaar zijn. 
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6. Extra ondersteuning 
De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden van de school weer die de afgesproken 

basisondersteuning overstijgen. Dit betekent alle extra ondersteuning die de school zelf kan bieden. 

Het kan voorkomen dat een school naast de basisondersteuning geen extra ondersteuning kan 

bieden.  

 

Denk aan de volgende gebieden voor extra ondersteuning:  

• Leer- en ontwikkelingsondersteuning voor ZML 

• Fysieke  ondersteuning voor fysiek beperkten 

• Sociaal-emotionele ondersteuning 

• Lichte gedragsondersteuning: duidelijkheid in gewenste gedragskaders, structuur en 

feedback 

 

 

 

    

 

 

De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan extra 

ondersteuning i.v.m. (Z)ML-problematiek 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Ervaren leerkracht, orthopedagoog 

Aandacht en tijd Onderwijsassistent, stagiaires orthopedagogiek, leerkrachten zijn in te zetten 
tijdens gymlessen. 

Voorzieningen ZML-programma’s en overzicht leerlijnen 

Gebouw Er zijn voldoende extra werkplekken buiten de klas 

Samenwerking Extra inzet onderwijsondersteuners van het Samenwerkingsverband 

 

De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan duidelijkheid in 

gewenste gedragskaders, structuur en feedback. Aan deze ondersteuning zijn grenzen. Onze 

populatie met een  schoolweging van 35 vraagt van leerkrachten veel op didactisch en pedagogisch 

gebied. Fors externaliserend gedrag gaat onze draagkracht te boven. 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid de leerkrachten in het algemeen, gedragspecialist, orthopedagoog/IB 

Aandacht en tijd Dit is een aandachtspunt, dit vraagt ambulante menskracht 

Voorzieningen Vreedzame school/kindgesprekken/stappenplan omgaan met ongewenst 
gedrag/time out protocol/arrangementen 

Gebouw Time out ruimtes 

Samenwerking Onderwijsondersteuner van het 
Samenwerkingsverband/schoolmaatschappelijk werk, GGD, andere 
kernpartners in het gebouw 
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De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan  fysieke 

ondersteuning 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Ervaring van leerkrachten 

Aandacht en tijd Inzet onderwijsassistent, stagiaires orthopedagogiek  

Voorzieningen Indien nodig extra ondersteuningsprogramma’s 
vakinhoudelijk/arrangementen 

Gebouw Rolstoeltoegankelijk en aangepaste toilet- en doucheruimte, echair 

Samenwerking Onderwijsondersteuners Samenwerkingsverband 

 

De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan sociaal 

emotionele ondersteuning 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Gedragsspecialist, orthopedagoog/IB, schoolmaatschappelijk werk, School als 
vindplaats. 

Aandacht en tijd Bereidheid om hier tijd voor vrij te maken. 

Voorzieningen Kindgesprekken, SCOL, Vreedzame school/trainingen via 
Schoolmaatschappelijk werk/Inzet School als vindplaats 

Gebouw Voldoende gespreksruimtes 

Samenwerking Schoolmaatschappelijk werk, GGD, Entrea/gemeente 

 

De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan extra cognitieve 

uitdaging. 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid  orthopedagoog/IB, leerkracht in opleiding tot (hoog)begaafdheidsspecialist 

Aandacht en tijd Bereidheid om hier tijd voor vrij te maken. 

Voorzieningen Kindgesprekken, gerichte aandacht voor differentie op niveau 

Gebouw Voldoende gespreksruimtes 

Samenwerking Met expertisegroep “Verrijkt Dukenburg” 

 

 

7. Ondersteuningsgrenzen  
 

De school kan niet altijd alle ondersteuning bieden. Het is daarom belangrijk om aan te geven waar 

de grenzen van de school liggen. Bepalend hier voor is de combinatie leerling met speciale 

onderwijsbehoefte, de groep samenstelling, leerkrachtvaardigheden en overstijgende voorzieningen 

binnen de school. Dit geldt voor nieuwe aanmeldingen en voor leerlingen die gedurende hun 

schoolloopbaan grotere onderwijsbehoeftes ontwikkelen. 
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Wanneer een leerling aangemeld wordt met een ondersteuningsbehoefte is het aan de school om 

vooraf goed te onderzoeken of deze leerling op de school geplaatst kan worden. We brengen de 

ondersteuningsbehoefte in kaart en maken schriftelijke afspraken met de ouders en leerkrachten 

over de mogelijkheden en grenzen.  

 

Bij meningsverschillen kijkt de Geschillencommissie Passend Onderwijs zowel naar het School 

ondersteuningsprofiel als naar de onderbouwing waarin de school in dit specifieke geval haar 

grenzen aangeeft. 

Dit kan de toelating betreffen maar ook kan het gaan over reeds ingeschreven leerlingen waarbij 

 ‘handelingsverlegenheid’ is ontstaan en gedacht wordt aan verwijzing.  

 

Hieronder staan een aantal  grenzen  

Beschrijving van onze grenzen: 

Verstoring van rust en 
veiligheid 

• De school ervaart een grens als het welbevinden en veiligheid 
van het kind of van andere kinderen (en leerkrachten) in gevaar 
komt.  

• Het schoolteam ervaart handelingsverlegenheid bij (extreem) 
externaliserend gedrag.  

Geen balans tussen 
verzorging en/of behandeling 
en onderwijs 

• de school ervaart een ondersteuningsgrens als de zorgtaken 
teveel onderwijstijd in beslag nemen en hierin niet voorzien kan 
worden door interne of externe hulp 

Gebrek aan capaciteit • de grenzen die de school ervaart hebben te maken met het 
bieden van onderwijs aan grote aantallen leerlingen met een 
specifieke passende onderwijsbehoefte. 

Grenzen aan leerbaarheid van 
het kind 

• kinderen die een eigen leerlijn nodig hebben op meer dan twee 
vakgebieden in combinatie met andere belemmerende factoren 
zoals beperkte capaciteiten, gedragsproblematiek, motivatie, 
taakwerkhouding en welbevinden. 

Grenzen aan zelfsturing  / 
leerkrachtafhankelijk  

• de grenzen die de school ervaart hebben te maken met de 
onderwijsbehoeften van leerlingen die zeer 
leerkrachtafhankelijk zijn; die veel nabijheid nodig hebben van 
de leerkracht. Als deze nabijheid onvoldoende geboden kan 
worden is het kind ongelukkig en/of angstig en kan het kind zich 
niet voldoende ontwikkelen. 

Complexe klassen • de ondersteuningsbehoefte die het kind vraagt kan niet 
geboden worden in deze klas. Dit kan te maken hebben met de 
groepsgrootte in combinatie met percentage zorgleerlingen, 
leerkrachtvaardigheden, verhouding draagkracht/draaglast, 
groepsdynamiek. 

 

 

8. Ambities 
 

Korte termijn 
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Een basisschool te worden met een basisarrangement of hoger. 

Verhogen van de opbrengsten tot minimaal op of boven de signaleringswaarden van de inspectie. 

Professionalisering team op didactisch gebied, i.e. Rekenen/wiskunde. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen door middel van SCOL en dit evaluaeren. 

Kinderen en ouders betrekken bij het formuleren van onderwijsbehoeften. 

 

Lange termijn 

Verbeteren van het woordenschatniveau. 

Introduceren van het groepsplan gedrag. 

Doorontwikkeling onderwijs aan meer begaafden. 

Bevorderen probleemoplossende denken en de creativiteit. 

Doorontwikkeling mediawijsheid leerlingen. 

Doorontwikkelen van het actief ouderschap. 

Profileren van cultuur met kwaliteit. 

Vakinhoudelijk up to date blijven. 

Samen met de andere scholen in Dukenburg zoeken naar mogelijkheden met betrekking tot “geen 

kind de wijk uit”. 

 

 

  


