
 

    
Schoolondersteuningsprofiel jenaplanschool St. Franciscus  Schooljaar 2019-2020 

  

Schoolondersteuningsprofiel 

Passend onderwijs op de St. Franciscus 
Versie september 2019 



 

    
Schoolondersteuningsprofiel jenaplanschool St. Franciscus  Schooljaar 2019-2020 

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 
Jenaplanschool St. Franciscus 

 

1. Inleiding  
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school beschrijven wij wat onze 
mogelijkheden en grenzen zijn aan het bieden van kwalitatief passend onderwijs aan de 
kinderen op onze school. Het SOP is een bijlage van ons schoolondersteuningsplan, 
waarin de ondersteuning van onze school gedetailleerd is omschreven.  
 
Jenaplanschool St. Franciscus is een basisschool in Nunspeet. We werken vanuit de 
visie van Peter Petersen. De school heeft 191 leerlingen verdeeld over 8 groepen. 
Hiervan zijn er 3 kleutergroepen 1/2, 3 groepen 3/4/5 en 3 groepen 6/7/8.  
 

 

2. Algemene gegevens  
 

2a. Contact en vaststellingsgegevens  
 
Naam school 

Naam: Jenaplanschool St. Franciscus  
Adres: Berenbosweg 25  
Brin: 07UG 
Telefoon: 0341-252261 
E-mail: t.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl  
 

Opgesteld namens 
directie en team  

Datum: september - november 2018  
Directeur Winifred Bos  
 

Opgesteld met 
Advies MR  

Datum 08-03-2019 
Voorzitter MR  
Nicole Bruitzman 

Vastgesteld door 
bestuur  

Datum 08-03-2019 
Voorzitter Bestuur  
 

 
 

2b. Onderwijskundig concept van de school 
We werken op de St. Franciscus vanuit de jenaplanprincipes. De visie van Peter 
Petersen. We baseren ons onderwijs op de 20 basisprincipes van het 
jenaplanonderwijs, waarbij uit wordt gegaan van de uniciteit van alle kinderen, het 
leren door ervaren en onderzoeken en de zelfstandigheid voor kinderen.  
 
We werken vanuit de jenaplanvisie met 3-jarige stamgroepen. Hierbij gaan we uit van 
het principe dat elk kind een keer de jongste, de middelste en de oudste van de groep is. 
Het vraagt wat van de zelfstandigheid van kinderen om in een stamgroep te 
functioneren. Daar besteden wij binnen ons concept daarom ook veel aandacht aan.  
 

mailto:t.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl
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De zaakvakken bieden wij aan in thema’s waarin wij het wereld oriënterend onderwijs 
koppelen aan de taal leerlijnen, om zo levend onderwijs te bieden aan kinderen dat 
zowel ervaringsgericht als ontwikkelingsgericht is.  
 

 
2c. Kengetallen 
Leerlingaantal op 1-10-2018 183 leerlingen  
Leerlingengewicht Aantal lln. 0,3:  

9 leerlingen 
Aantal lln. 1,2: 
3 leerlingen 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Aantal SBO-verwijzingen - 0 0 
Aantal verwijzingen SO cl 3 - 0 0 
Aantal verwijzingen SO cl 4 - 1 (junior college) 1 (junior college) 

 
Aantal kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 
    1 1 4  

 
Uitstroom naar VO 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Voortgezet Speciaal 
Onderwijs 

0% 0% 0% 

Praktijk onderwijs 0% 0% 0% 
VMBO BB/KB 21% 31% 40% 
VMBO T 15% 21% 25% 
HAVO 31% 24% 25% 
VWO 33% 24% 10% 

 
 

3. Basisondersteuning  
 

3a. Resultaat 0-meting Basisondersteuning 
1= --   2= -    3= +     4= ++ 
Datum vaststelling 0-meting:  Gemiddelde 

score 
Indicator 1 Veilige omgeving 3,2 
Indicator 2 Zicht op continue ontwikkeling 3,2 
Indicator 3 Opbrengst- en handelingsgericht 

ontwikkelingsperspectief 
3,4 

Indicator 4 Effectieve methoden en aanpakken 3,3 
Indicator 5 Handelingsbekwaamheid en competenties leerkrachten 3,7 
Indicator 6 Ambitieuze ontwikkelingsperspectieven 3,8 
Indicator 7 Zorgvuldige overdracht 2,0 
Indicator 8 Ouderbetrokkenheid 3,0 
Indicator 9 Beleid leerling ondersteuning 1,8 
Indicator 10 Ondersteuningsprofiel 2,6 
Indicator 11 Effectieve leerling ondersteuning 2,4 
Indicator 12 Effectieve ondersteuningsstructuur 2,7 
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Indicator 13 Effectief ondersteuningsteam 2,3 
 
 

3b. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning 
Datum laatste inspectierapport 02-10-2013 

 
Basistoezicht  

Het inspectierapport van de St. Franciscusschool is te vinden op de website van scholen op 
te kaart.  
 

3c. Oordeel van de school/team over de  
- De standaarden kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuningsstructuur  
- De standaarden handelingsgericht werken 

Er is veel wisseling geweest in het team de afgelopen jaren. Er is een nieuwe directeur 
en een nieuwe Intern begeleider (IB’er) sinds dit schooljaar. De vorige IB’er is veel 
afwezig geweest vanwege persoonlijke omstandigheden. Hierdoor is de doorgaande 
lijn minder bewaakt geweest. De protocollen en ondersteuningstructuur is daardoor 
wat verouderd. Lopende leerlingenzaken zijn goed opgepakt door interim IB’ers. De 
extra ondersteuning en gelden voor passend onderwijs kunnen meer transparant 
worden gedeeld met het team. Er is veel expertise aanwezig op de school. Het zou mooi 
zijn hier meer gebruik van te kunnen maken. De systematische ondersteuning wordt 
weer opgepakt, deze was de afgelopen jaren wat minder zichtbaar. De aandacht voor 
sociaal emotionele ontwikkeling is een sterk punt van de school. Kinderen worden 
geaccepteerd zoals ze zijn.  
De komende jaren wordt de zorgstructuur en de ondersteuningsstructuur opnieuw 
vormgegeven.  
 

 
 

4. Extra ondersteuning:  
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

 
4a. Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 
Meer aanwezig dan 
omschreven in de 
basisondersteuning OZK 

 
Toelichting 

Spraak- 
taalproblemen 

  

Dyslexie 1 1 van de stamgroepleiders is opgeleid tot BOUW-
coördinator  

Dyscalculie 1 De intern begeleider heeft Master SEN-
rekenspecialisatie  

Motorische 
beperkingen 

1 Een stamgroepleider heeft een opleiding PMT 

Zieke kinderen   
ZML- kinderen   
Auditieve beperkingen   
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Visuele beperkingen 1 1 van de stamgroepleiders heeft een cursus gevolgd 
bij Bartimeus 

Gedragsproblemen   
ADHD   
Autisme 1 1 van de medewerkers heeft een achtergrond op SO 

cluster 4  
Jonge risico kind   
Anderstaligen 1 1 van de stamgroepleiders heeft op een school met 

NT2 onderwijs gewerkt  
 

Hoogbegaafdheid 3 2 stamgroepleiders hebben op een HB school gewerkt  
1 stamgroepleider heeft persoonlijke HB ervaring  

SVIB   
Anders   

 
 

4b. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met extra-
onderwijsbehoeften 
Dit schooljaar zijn we gestart met de training ‘sleutel tot mijn brein’ aan te bieden op 
school. Een training voor executieve functies. Kinderen met problematiek rondom 
impulsbeheersing, concentratie, focus en doelgericht gedrag kunnen deze training van 
10 sessies volgen om tools aan te leren om meer gericht te werken in de groep.  
 
Vanaf 11 maart 2019 hebben we een samenwerking met het CJG, waarbij we wekelijks 
een inloopspreekuur hebben voor ouders en kinderen. Op deze manier maken wij de 
samenwerking tussen zorg en onderwijs mogelijk.  
 
Vanaf januari 2019 zal er een pilot plaatsvinden waarin we het jena-LAB opzetten 
binnen de school. Hier bieden we een aanbod voor kinderen met een lagere 
intelligentie en die meer praktisch zijn ingesteld, een aanbod voor de hoogbegaafde en 
meerbegaafde kinderen en een aanbod voor kinderen met sociaal emotionele 
problematiek. Na deze pilot willen we kijken hoe we deze vorm van passende 
ondersteuning een systematische plaats in ons onderwijsaanbod kunnen geven.   
 

 
4c. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met 
extra onderwijsbehoeften 
 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 
Gebouw Ruimtes om kinderen alleen te werken of 

met begeleiders. Een lokaal over voor het 

Jena-LAB.  

We hebben een grote centrale hal met 

veel mogelijkheden. Speellokaal 

Perfecte WIFI 

 

Oud gebouw 

Zeer gedateerde lokalen 

  prikkelrijk  

Ruimtes soms te 

afgezonderd/weinig 

toezicht  

ICT  tablets gedateerd 

en weinig mogelijkheden 

voor digitale verwerking  
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Aandacht en tijd  Werken in stamgroep kan veel opleveren 

Instructietafel 

3 jaar lang kind in je stamgroep 

Moment op bij kinderen aan te schuiven 

om het ergens over te hebben 

Verschillende ondersteuners  

 

Instructie machine  

Niveau  constante 

wisseling levert tijdverlies 

op 

Te grote groepen bij 

niveau, hier veel 

niveauverschillen. 

BB weinig extra 

ondersteuning.  
Schoolomgeving 
en netwerk  

Marielle, Intraverte, Centraal Nederland, 

Externe leerspecialist, SKO HB 

Schoolplein  

Afspiegeling van de samenleving  

 

Groot 

samenwerkingsverbanden. 

Geld wordt anders 

verdeeld 

 
Leerlingpopulatie Verschillende culturen afspiegeling 

samenleving 

HB/MB  hier liggen kansen voor ons 

als Jena-LAB 

 

Aanname beleid is niet 

eenduidig geweest. Nu 

wel.  

 
Populatie is veranderd 
de afgelopen jaren  

Teamfactoren Veel kennis in huis 

Daadkracht  

Harde werkers  

PMRT 

Lees coördinator  

Betrokkenheid  

Leeftijdsopbouw 

 

Kans op deze school om 

de talenten te benutten van 

teamleden; er is niet 

voldoende in beeld wie 

welke expertise heeft. 
Te veel in één keer. 
Geen borging voor 

bepaalde stukken van 

werkgroepen/actieteams. 
Leerkrachtfactoren Expertise van ieder teamlid 

Daadkracht 

Enthousiasme  

Ontwikkelaars/creatief/onderzoekend 

Het kind echt voorop zetten 

 

Lijn van zorg 

signaleren/instructies is 

weinig bekend is er 

sprake van 1 lijn 

Collegiale consultaties  

onderschoven kindje 

 
 

5. Grenzen aan het onderwijs   
 

Waar liggen de grenzen in ons onderwijs 
Als een kind dermate ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een voortdurende verstoring 
van de rust en de veiligheid in de groep en/of de school en wij binnen ons netwerk niet binnen de 
school externe hulp kunnen inschakelen, zijn de grenzen van ons ondersteuningsaanbod bereikt.  
Als een kind niet in staat is om ons leerstofaanbod te verwerken, uitgaande van de minimale 
beheersing van de leerstof eind groep 6, waarbij een kind zeer moeilijk lerend is en een kind geen 
vorderingen meer maakt in de leerstof. 
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Ook is het een grens van ons passend onderwijsaanbod als het kind niet of nauwelijks in staat is 
voldoende zelfstandig te functioneren; het onderwijs aan de kinderen zodanig beslag legt op de tijd 
en aandacht van de leerkracht dat het niet te organiseren is met het reguliere onderwijsaanbod van 
de rest van de groep.  
 
Ook al de zwaarte van het ondersteuningsaanbod en het aantal zorgleerlingen dat al in een 
bepaalde groep voorkomt dusdanig belastend wordt voor de leerkracht dat de kwaliteit van het 
onderwijs niet meer gegarandeerd kan worden. Ook als de school ondanks alle aangetoonde 
inspanningen handelingsverlegen blijkt zijn de grenzen van ons aanbod bereikt.  

 

 
 
 

6. Conclusie en ambities   
 
 

6a. Ontwikkelpunten n.a.v. de Nulmeting met tijdpad  
 
Aanbod voor kinderen die hoogbegaafd of meerbegaafd zijn. Hiervoor hebben we in 
2018-2019 een eerste pilot gedraaid en ook komend jaar laten we dit project 
doorlopen onder de naam het Jena-LAB.   
 
Gedragsspecialist opleiden en een duidelijke taak en rol geven binnen de school. In 
schooljaar 2018-2019 wordt geïnventariseerd welke leerkracht op school deze rol zou 
willen hebben en welke opleidingen en cursussen hiervoor nodig zijn.  
 
De intern begeleider is op onze school tevens rekenspecialist. De rol van de 
rekenspecialist en de ondersteuning die onder ‘supervisie’ van de rekenspecialist kan 
worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld begeleiding van rekenproblemen en dyscalculie, 
kan verder worden uitgebouwd. Hiervoor wordt in schooljaar 2019-2020 een plan 
gemaakt en een pilot gedraaid.  
 

 
 

6b. Beschrijving van Ambities die boven de basisondersteuning uitstijgen  
 
Aanbod voor kinderen met een OPP die op VMBO basisniveau of praktijkonderwijs 
uitstromen.  
 
Een gedragsspecialist die de meer complexere vraagstukken kan oppakken om te 
voorkomen dat kinderen vroeg doorgestuurd dienen te worden naar het speciaal 
(basis) onderwijs.  
 
Vanuit de nulmeting komen indicator 7, 9 en 13 naar voren als laag gescoord door het 
team. We willen het beleid van de leerlingondersteuning verder opzetten en 
aanscherpen als school. Het ondersteuningsteam binnen de school uitbreiden en de 
overdracht beter uitvoeren.  
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6c. Conclusies  
 
Op het gebied van passend onderwijs zijn wij op de St. Franciscusschool momenteel 
sterk in ontwikkeling. Momenteel zijn wij een zogeheten smalle zorgschool en kunnen 
wij kinderen alleen basisondersteuning bieden met uitzondering van enkele leerlingen 
met een andere leerlijn. Wij willen ons ontwikkelen om ook extra ondersteuning vorm 
te geven vanuit het passend onderwijs budget waarbij wij meer kinderen een passende 
plek kunnen bieden.  
 

 
 
 


