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1 Inleiding 
 
1.1 Inleiding 

Het schoolondersteuningsprofiel SOP is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een SOP wordt door een 

schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. 

Het SOP beschrijft de basisondersteuning, inclusief interventies die op de Willem de Zwijgerschool plaatsvinden. 

Daarnaast bevat het een omschrijving van onze schoolspecifieke expertise. Het schoolspecifieke deel overstijgt de 

basisondersteuning. Uit dit deel blijken de onderscheidende mogelijkheden en de ambities van onze school. De 

school stelt dit plan iedere vier jaar bij. 

Het bestuur stelt het SOP eenmaal in de vier jaar vast. Dit SOP is opgesteld voor de periode 2021-2025. De 

medezeggenschapsraad heeft adviesrecht. 

 

1.2 Samenwerkingsverband SPPOH 

Het SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) heeft als doel om passend onderwijs in Haaglanden 

te bieden. Hoe het SPPOH het passende onderwijs in de regio Haaglanden ziet is omschreven in het 

ondersteuningsplan 2021-2025. In dit ondersteuningsplan is omschreven dat passend onderwijs draait om de school, 

de leraren en de overige medewerkers, de leerlingen en hun ouders. Door en voor hen wordt passend onderwijs 

gerealiseerd. Daarbij is het motto van het SPPOH: de school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert. De 

meer dan tweehonderd scholen in het samenwerkingsverband werken vanuit de wetenschap dat passend onderwijs 

in de regio op drie niveaus vorm en inhoud krijgt: 

 
a. Basisondersteuning, inclusief interventies 

b. Arrangementen 

c. SBO en SO 

 

 
1.3 Evaluatie SOP 2017-2021 

In deze paragraaf wordt omgeschreven welke ambities we hebben verwezenlijkt en welke ambities we nog hebben. 
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Het ondersteuningsprofiel is voor 

alle leerkrachten een bekend 

document waaruit en waarnaar 

gehandeld wordt. 

Leerkrachten hebben kennisgenomen van het SOP. Het SOP is in een 

teamvergadering toegelicht. De intern begeleider blijft aanspreekpunt voor 

leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

De 0 - meting van HGW geeft 

mogelijk input voor verbetering. 

De 0 -meting is niet gedaan. In het volgende plan wordt deze vooraf 

afgenomen ( oktober 2021) 

De leerkracht is in staat om te 

signaleren welk kind er een 

ondersteuningsbehoefte heeft op 

het gebied van motoriek. 

Door het in school halen van een externe fysiotherapeut worden leerkrachten 

geïnformeerd en ondersteund bij vragen op het gebied van motoriek. 

Leerkrachten moeten actief 

deelnemen aan het opstellen en 

uitvoeren van een OPP. 

De IB-er is hierin nog steeds leidend en vraagt om input van de leerkracht bij 

het opstellen van het OOP. Leerkrachten kunnen een nog actiever rol 

aannemen. Dit nemen wij mee in onze ambities voor 2021-2025. 

Specialisten op het gebied van 

taal/lezen en rekenen gaan actief op 

zoek naar een passende scholing 

conform afspraken LB-functie. 

Onze taal- en rekenspecialist hebben schooljaar 2020-2021 passende 

scholing gevolgd. Het team is regelmatig betrokken bij nieuwe inzichten 

rondom het leesonderwijs. Er is onder leiding van de rekenspecialist een 

nieuwe rekenmethode aangeschaft. 

 

2 Algemene gegevens 
 
2.1 Algemene gegevens 

 

Gegevens van het bestuur  

Bevoegd gezag nummer 72100 

Bevoegd gezag Vereniging Willem de Zwijgerschool 

Algemeen Directeur - 

Adres + nr: Gentsestraat 124 

Postcode + plaats: 2587 HZ Scheveningen 

E-mail  

Telefoonnummer  

Website  

 

Gegevens van de school  

Brin nummer 06UW 

Naam school: Willem de Zwijger 

Directeur Olga van den Born 

Adres + nr: Gentsestraat 124 

Postcode + plaats: 2587HZ Scheveningen 

E-mail directie@wdzscheveningen.nl 

Telefoonnummer 070-3557484 

Website www.wdzscheveningen.nl 

mailto:directie@wdzscheveningen.nl
http://www.wdzscheveningen.nl/
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Gegevens van het SWV  

Naam SWV: SSPOH 

Datum vaststelling SOP:  

 

3 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur 
 
3.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur, niveau 1 en 2 

 

Het SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) heeft als doel om passend onderwijs in Haaglanden 

te bieden. Hoe het SPPOH het passende onderwijs in de regio Haaglanden ziet is omschreven in het 

ondersteuningsplan 2021-2025. In dit ondersteuningsplan is omschreven dat passend onderwijs draait om de school, 

de leraren en de overige medewerkers, de leerlingen en hun ouders. Door en voor hen wordt passend onderwijs 

gerealiseerd. Daarbij is het motto van het SPPOH: de school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert. De 

meer dan tweehonderd scholen in het samenwerkingsverband werken vanuit de wetenschap dat passend onderwijs 

in de regio op drie niveaus vorm en inhoud krijgt: 

 
a. Basisondersteuning, inclusief interventies 

b. Arrangementen 

c. SBO en SO 
 

Niveau 1, basisondersteuning op de Willem de Zwijgerschool 

I nhoud Voor wie Afstemming/ overleg 

Kwalitatief goed onderwijs 

aan de groep. 

De leerkracht werkt HGW. 
 

Afstemming onderwijs op 

specifieke behoefte 

binnen het basisaanbod. 

De algemene 

ondersteuning werkt 

preventief. 

We werken op 3 niveaus 

in de groep. 

Leerlingen hebben voldoende aan het 

basisaanbod. 

Elke leerling werkt op het eigen niveau 

binnen het aanbod van de groep. 

Voor sommige leerlingen vindt 

intensivering van de ondersteuning 

plaats. 

Leerkrachten onderling, groepsbespreking 

met IB'er , afstemming met ouder. 

 
 

Niveau 2, de basis + op de Willem de Zwijgerschool 

Inhoud Voor wie Afstemming/overleg 

Idem niveau 1 + 

Inzetten van preventieve - en 

licht curatieve interventies 

Leerlingen die aanvulling nodig hebben op de 

doelen voor de basis- en subgroepen. 

Leerlingbespreking (leerkracht, intern 

begeleider en ouder). 

Leerkrachten onderling (elkaar 

benutten als steunbron) 

Leerkracht - ouder 

Leerkracht - intern begeleider 

Indien gewenst overleg met adviseur 

van het samenwerkingsverband. 

 
3.2 0- meting HGW 

Het Handelingsgericht werken ( HGW) is door het team middels een enquête gescoord. Het team is tevreden met de 

manier waarop ze de verschillende onderdelen uitvoeren. De gemiddelde score is een ruime voldoende. 

Zij volgen de prestatie en de ontwikkeling van de leerlingen zeer nauwgezet door de toetsresultaten te analyseren en 

te interpreteren. Het gesprek over onderwijsbehoefte van de leerlingen, is voor verbetering vatbaar. De leerkrachten 
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verzamelen systematisch gegevens van de leerlingen en verwerken dit in een groepsoverzicht. Vervolgens dient dat 

overzicht om leerlingen te clusteren. Over de tevredenheid van het interpreteren van toetsgegevens verschillen de 

meningen zeer. De evaluatie van het groepsplan kan beter alhoewel dat ook gedurende de uitvoering al veelvuldig 

gebeurd. 
 

Actiepunt Prioriteit 

Teambrede scholing op het gebied van ERWD hoog 

Rekenprotocol aanpassen. gemiddeld 

Onderzoeken hoe we op "het systematisch voeren van een gesprek over de 

onderwijsbehoefte van de leerlingen" hoger kunnen scoren en daar uitvoerbare, 

breedgedragen, plannen voor maken. 

hoog 

Het verbeteren van het interpreteren van toetsgegevens en het verbeteren van de acties die 

daarna worden ingezet. 

gemiddeld 

Bespreken nut en noodzaak van het groepsplan en afspraken maken die goed werken. hoog 

Bewustwording vergroten van het eigenaarschap van leerkrachten bij het maken van een 

OPP voor leerlingen ( SOP 17-21) 

gemiddeld 

 
Bijlagen 

1. Meting HGW 

 
3.3 Preventieve- en licht curatieve interventies 

In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen preventieve - en licht curatieve interventies in kunnen 

zetten voor leerlingen die dat nodig hebben binnen de basisondersteuning. In onderstaande tekst staat eerst de 

onderwijsbehoeft van leerlingen, met daarachter de praktijk op school. 

Een positief 

pedagogisch 

klimaat 

Op school werken leerkrachten aan een gezamenlijk gedragen (positief pedagogisch) 

schoolklimaat. We doen dit o.a. aan de hand van de methode Leefstijl. Alle leerkrachten zijn 

gecertificeerd. Er zijn school- en groepsregels opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn 

bekend met de schoolregels die worden samengevat onder het motto ‘Wij Doen Zo’. Deze 

regels worden regelmatig schoolbreed besproken en gecommuniceerd naar ouders. Daarnaast 

volgen wij de sociaal- emotionele ontwikkeling met behulp van KIVA, een preventief 

schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid. Bij de kleuters 

werken we met het volgsysteem van KIJK!. KIJK! is een werkwijze die leerkrachten 

ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge 

kinderen tussen 0 en 7 jaar. Je kijkt naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van 

factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijk je naar de 

ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. 

Onze school heeft een gedragsspecialist in huis. Zij verzorgt o.a. de SOVA en 

faalangsttraining. Indien er meer specifieke gedragsinterventies nodig zijn in een bepaalde 

groep maken we gebruik van de methodes Meidenvenijn en Rots en Water. 

Ondersteuning van 

leerlingen met een 

behoefte aan een 

voorspelbare 

leeromgeving 

Op de Willem de Zwijgerschool hanteren leerkrachten een gestructureerd 

klassenmanagement. 

We bespreken indien nodig met desbetreffende leerlingen en ouders onderwijssituaties. Zo 

creëren we voorspelbaarheid voor leerlingen die dat nodig hebben. Hulpmiddelen die we 

daarvoor gebruiken in elke groep zijn de dagritmekaarten en/of weekplanningen op het bord. 

Ondersteuning van 

leerlingen met een 

eigen leerlijn, 

omdat ze het 

niveau van 1S niet 

halen. 

Op de Willem de Zwijgerschool kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tussen leerlingen. 

Leerkrachten kunnen onder andere de volgende interventies inzetten: 

Werken met extra instructie, van concreet via symbolisch naar complex. 

Diagnosticerend onderwijzen. 

Rekening houden met de leerbehoefte van de leerling. 

Werken met taak-en/ of tempodifferentiatie. 

Zorgdragen voor succeservaringen bij de leerling door aan te sluiten bij hun onderwijsbehoefte. 
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 Veel leerlingen halen het 1 S niveau, de enkele leerling die dat niveau niet haalt, wordt 
ondersteund middels een OOP om toch 1S te behalen. 

Ondersteuning van 

leerlingen met 

behoefte aan een 

uitdagende, 

verdiepende 

leeromgeving die 

verder gaat dan 

het huidige 

curriculum. 

De school beschikt over een protocol om leerlingen te herkennen die meer- of hoogbegaafd 

zijn en handelt daarnaar. Leerkrachten verzorgen een afgestemd aanbod voor deze leerlingen. 

Bij de kleuters hebben we een plusklas, voor slimme kleuters. 

De school beschikt over een rijke (elektronische) leeromgeving bestaande uit extra materialen, 

middelen, onderzoeksmogelijkheden, ICT. 

We werken met keuze projectonderwijs (o.a. Chinees, Spaans, schaken, uitdagend rekenen) 

en met kortlopende projecten. 

In overleg met ouders en leerkrachten kan er worden besloten een leerling te laten versnellen. 

Op onze school gaan er enkele leerlingen naar een externe plusklas. Voor kinderen die de 

leerstof van groep 8 al volledig beheersen is er de mogelijkheid om in overleg met de vo-school 

lessen te volgen op het middelbaar onderwijs. 

Ondersteuning van 

leerlingen met 

behoefte aan 

oplossingsgerichte, 

gedragsinterventie 

technieken. 

Op de Willem de Zwijgerschool beschikken leerkrachten over interventies om tegemoet te 

komen aan enkelvoudige (lichte) ondersteunings-behoeften op het gebied van gedrag. De 

leerkrachten werken met het ABC-model om leerlingen feedback te geven op hun gedrag en 

ze te stimuleren tot gedragsverandering. 

De leerkracht kan in voorkomende gevallen de gedragsspecialist van de groep raadplegen. 

Met elkaar kan er een individueel of groepsplan gedrag worden opgesteld. Onze 

orthopedagoog van het HCO schakelen we in, wanneer de vraag meer expertise vraagt. 

Ondersteuning van 

leerlingen met een 

ondersteunings- 

behoefte op het 

gebied van 

motoriek. 

De leerkrachten zijn in staat om verschillende hulpmiddelen/ICT in te zetten. Voor leerlingen 

met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van de fijne motoriek is het mogelijk om 

blokschrift en/ of ICT te gebruiken bij een onleesbaar handschrift. Er is een 

kinderfysiotherapeut verbonden aan school die met regelmaat op school leerlingen begeleidt. 

Ondersteuning van 

leerlingen met een 

ondersteunings- 

behoefte bij het 

leren leren. 

Leerkrachten beschikken over verschillende interventies om het leren leren te bevorderen, 

zoals het leren van flexibiliteit, timemanagement, planning. De leerkrachten kunnen 

interventies inzetten, gericht op het beheersen van emoties. 

In de groepen 1 t/m 4 werken we aan het verbeteren van de executieve functies. Elke klas 

heeft een dagplanning. Vanaf groep 3 beginnen alle leerlingen met een starttaak. In de 

bovenbouw worden in de RT mindset lessen gegeven voor leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben bij het leren leren. 

Vroegsignalering 

jonge kind 

Er is diagnostische expertise aanwezig om achterstanden met betrekking tot de ontwikkeling 

van jonge leerlingen te signaleren. Dat betekent dat leerkrachten binnen de onderbouw 

regelmatig leerlingen observeren, zowel in de klas als op het schoolplein. Zij worden hierbij 

ondersteund door het observatie-instrument Kijk!. 

Daarnaast hebben de betreffende leerkrachten regelmatig contact met ouders om over de 

ontwikkeling van hun zoon/dochter te praten. De school onderhoudt contacten met 

schoolmaatschappelijk werk en indien wenselijk met HCO, CJG of andere externen. 

Ondersteuning van 

leerlingen met een 

ondersteunings- 

behoefte aan 

passend lees en 

taalonderwijs. 

Wij maken gebruik van de protocollen zoals die door het Steunpunt Dyslexie ontwikkeld zijn: 

• protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2017) 

• protocol Dyslexie groep 3 (2015) 

• protocol Dyslexie groep 4 (2016) 

• protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2016). 

Naast de bekende protocollen van het steunpunt dyslexie is er ook een leesplan en een op de 

school gebaseerd dyslexieprotocol aanwezig. Deze is in 2021 herzien. Alle kinderen met de 

diagnose dyslexie hebben een afsprakenkaart in hun la zodat alle leerkrachten weten welke 

specifieke ondersteuningsafspraken er zijn gemaakt met de betreffende leerling. 

Tevens bieden wij extra ondersteuning aan kinderen met een NT2 achtergrond. Dit wordt 

gecoördineerd door onze NT2-specialist binnen school. 

Ondersteuning van 

leerlingen met een 

Op school is het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen/Dyscalculie (2011) 

aanwezig. Er is een afsprakenkaart dyscalculie en op school gebaseerd protocol 
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ondersteunings- 

behoefte aan 

passend reken- en 

wiskunde- 

onderwijs. 

rekenproblemen en dyscalculie (2017) 

Ondersteuning Op de Willem de Zwijgerschool werken we conform de volgende afspraak: Wanneer een 

van leerlingen die leerling als gevolg van ziekte langdurig het onderwijs op school niet kan volgen, zorgt de 

ziek zijn en school ervoor dat deze toch schooltaken kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep 

langdurig niet naar (onderwijs op afstand m.b.v. Teams). Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCO- 

school kunnen. Onderwijs aan Zieke Leerlingen en bij de Kinderthuiszorg. 

 Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs www.sppoh.nl. 

 

Actiepunt Prioriteit 

Hanteren van een signaleringsinstrument vwb de executieve functies gemiddeld 

 

3.4 Ondersteuningsstructuur infografic 

Met de onderstaande link komt u bij een infografic van de ondersteuningsroute van de Willem de Zwijgerschool. 

https://wdzscheveningen-live-9f1e842a5eec4c679-07e8453.aldryn-media.com/filer_public/ae/30/ae305257-e3f1- 

441c-8f71-93f105853f9d/oo-ondersteuningsroute-interactieve-versie.pdf  

 

4 Basiskwaliteit 
 
4.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader 

In mei 2019 is het vierjaarlijks inspectieonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek op het gebied van 

onderwijs zijn beoordeeld met een goed. Het rapport is te vinden op de website van de school. 

In oktober 2021 heeft het MT de basiskwaliteit met elkaar besproken en gescoord. De scores zijn hieronder zichtbaar. 
 

Beoordeling 
 

Omschrijving Resultaat 

OP1: Aanbod 3,69 

OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding 3,72 

OP3: Pedagogisch-didactisch handelen 3,61 

OP4: Onderwijstijd 3,7 

OP6: Afsluiting 4 

VS1: Veiligheid 3,56 

VS2: Schoolklimaat 3,3 

OR1: Resultaten 4 

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties 2,75 

SKA1: Visie, ambities en doelen 3,71 

SKA2: Uitvoering en kwaliteitscultuur 4 

SKA3: Evaluatie, verantwoording en dialoog 3,83 

1: Burgerschap 2,63 

 

Actiepunt Prioriteit 

De inzet van de extra NPO gelden, na 2023, structureel in onze school organiseren. gemiddeld 

De kerndoelen burgerschap vertalen in een doorgaande leerlijn. 

 
 
  

gemiddeld 

http://www.sppoh.nl/
https://wdzscheveningen-live-9f1e842a5eec4c679-07e8453.aldryn-media.com/filer_public/ae/30/ae305257-e3f1-%20441c-8f71-93f105853f9d/oo-ondersteuningsroute-interactieve-versie.pdf
https://wdzscheveningen-live-9f1e842a5eec4c679-07e8453.aldryn-media.com/filer_public/ae/30/ae305257-e3f1-%20441c-8f71-93f105853f9d/oo-ondersteuningsroute-interactieve-versie.pdf
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4.2 Kwalitatief goed onderwijs 

Uitdagende leeromgeving 

De Willem de Zwijgerschool biedt leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin zij zich optimaal ontwikkelen. 

Kinderen voelen zich thuis op school en gaan er met plezier naar toe. Het sociaal welbevinden is groot. Leerlingen 

ontwikkelen hun talenten, ze ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en belangrijk vinden. 

 
Breed aanbod 

Het onderwijsaanbod is breed, waarbij goed reken- en taalonderwijs de basis de basis vormt. De culturele-, fysieke-, 

creatieve-, expressieve -en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen alsmede levensbeschouwing, 

mediawijsheid en burgerschap zijn hierin verweven. Hiermee voelen zij zich toegerust voor hun toekomst in de 21 e 

eeuw en de uitdagingen die de samenleving biedt. 

 
Optimale ontwikkeling 

Voor alle leerlingen wordt bepaald hoe zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Binnen de klas wordt de lesstof 

aangeboden op verschillende niveaus. Indien mogelijk wordt het aanbod gedifferentieerd naar de individuele leerling. 

Het gebouw faciliteert het werken op eigen niveau en maakt intensief samenwerken binnen en buiten de groep 

mogelijk. We gebruiken beproefde lesmethoden. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lesmethoden en 

leerstrategieën worden op de voet gevolgd. Waar mogelijk passen we het aanbod aan. De leerlingen worden alleen 

getoetst indien dit nuttige informatie oplevert over hun leerproces. Ouders zijn partner van de school met betrekking 

tot de leerontwikkeling van hun kind. Ook de leerlingen worden hierbij zo vroeg mogelijk betrokken. 

Leerling en ouders worden in een vroegtijdig stadium gekend in de verwachtingen ten aanzien van de doorstroming 

naar het voortgezet onderwijs. 

 

5 Parels 
 

5.1 Parels 

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde 

waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels: 
 

 Parel Standaard 
 

 Op onze school ontvangen de leerlingen extra kunst -en cultuur lessen. OR2 - Sociale en 

maatschappelijke competenties 

[geen wettelijke eisen] 
 

 Wij zetten extra kinderfysiotherapie in om de fijne motoriek van m.n. 

kleuters te bevorderen. 

OP4 - (Extra) ondersteuning 

 

 Groep 3, 5 en 7 krijgen de rots -en watertraining om het groepsproces te 

ondersteunen. 

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen 

wettelijke eisen] 
 

 Op onze school kunnen leerlingen aan ( veel) naschoolse sport(en) 

deelnemen. 

OP1 - Aanbod 

 

 Wij hebben een fijn, betrokken team dat staat voor goed onderwijs. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen 

wettelijke eisen] 
 

 Op onze school besteden we, naast de leervakken, veel aandacht aan 

projecten, muziek, techniek etc. 

OP1 - Aanbod 

 

 Op onze school hebben we veel aanbod voor meer- en hoog begaafden. OP1 - Aanbod 
 

 We beschikken over een mooie natuurtuin. SK1 - Veiligheid 
 

 Ons gebouw heeft veel extra ruimtes buiten de groepen. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen 

wettelijke eisen] 

 

6 Kengetallen 
 
6.1 De leerlingaantallen 
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Analyse en conclusies 

We zien dat er relatief weinig leerlingen ondersteuning nodig hebben van externen. 

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school. 
 

Leerjaar '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22 

1 56 57 56 57 

2 56 56 56 56 

3 55 56 56 53 

4 57 56 56 56 

5 56 55 56 55 

6 52 56 56 56 

7 57 52 55 56 

8 57 57 52 54 

Totaal 446 445 443 443 

 
6.2 Schoolweging 

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie) en 

het spreidingsgetal van de school. 

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we 

in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de 

laatste drie jaar). 
 

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie 

    3 schooljaren 3 schooljaren 

2021 / 2022 22,33 22-23 5,46 

22,61 
19/20 - 21/22 

22-23 
19/20 - 21/22 

2020 / 2021 22,9 22-23 5,92 

2019 / 2020 22,59 22-23 5,59 

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

 

6.3 De zorgzwaarte 

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk hoeveel leerlingen in welke groepen extra ondersteuning krijgen. 
 

De zorgzwaarte 2021 / 2022 
 

Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld 

4 2 24 12,00 

6 2 24 12,00 

8 1 12 12,00 

Totaal 5 60 12,00 

 

 
6.4 Referentieniveaus / schoolnormen 

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en nog niet de 

schoolnormen. 
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Analyse en conclusies 

We hebben een stabiele, hoge uitstroom. 

 

 

Schooljaar 

 

Categorie 

 

Signaleringswaarden 

 

Schoolnormen 

Behaalde 

referentieniveaus 

 

% ≥ TL/Havo 

  1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies 

 gem. 3 jaar     gem. 3 jaar gem. 3 jaar  

2019 / 2020 22-23 85% 61,1%   99,4% 76,6%  

2020 / 2021 22-23 85% 61,1%      

2021 / 2022 22-23 85% 61,1%      

 boven de schoolnorm   boven de signaleringswaarde   onder de signaleringswaarde 

 

Behaalde referentieniveaus 2021 / 2022 

 Categorie Signaleringswaarde Landelijk gemiddelde Schoolnorm Behaalde referentieniveau 

1F (gem. 3 jaar) 22-23 85% 97,4%   

1S/2F (gem. 3 jaar) 22-23 61,1% 69,7%   

1F (2021 / 2022) 22-23 85% 97,4%   

Lezen 22-23 - 99,4%   

Taalverzorging 22-23 - 96,8%   

Rekenen 22-23 - 96%   

1S / 2F (2021 / 2022) 22-23 61,1% 69,7%   

Lezen 22-23 - 87,2%   

Taalverzorging 22-23 - 65,6%   

Rekenen 22-23 - 56,3%   

 boven de schoolnorm   boven de signaleringswaarde   onder de signaleringswaarde 

 

 

Actiepunt Prioriteit 

Bepalen schoolnormen en opnemen in 'mijnschoolplan' gemiddeld 

 

7 Voorzieningen 
 
7.1 Fysiek 

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen: 

Een lift, een helling bij de ingang van de school, een invalidetoilet en afgeschermde werkplekken. 

Fysieke voorzieningen 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.2 Organisatorisch 

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende organisatorische voorzieningen: 

RT, Onderwijsassistenten, Sova training 

 

7.3 Digitale voorzieningen 

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende digitale voorzieningen: 

 
'21-'22 

Lift 1 

Rolstoeltoegankelijk 1 

TOTAAL 2 
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Goede ICT voorzieningen, een ( uitgebreide) elektronisch leeromgeving, een stabiel en veilig netwerk, digitale 

toepassingen voor extra ondersteuning 

 

8 Personeel 
 

8.1 Specialismen 

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. 

Gedragsspecialist 

Remedial teacher ( RT) 

Techniekleerkracht 

Gymleerkracht 

Muziekleerkracht 

Projectonderwijsleerkracht 

Docent Spaans 

Docent Chinees 

Docent schaken 

Master SEN 

Taal/leesspecialist 

NT 2 specialist 

Jonge kind specialist 

9 Toelating van leerlingen 
 
9.1 Toelating van leerlingen, leerlingplafond, voorrangsregels en loting 

Onze school ontvangt meer aanmeldingen dan wij kunnen plaatsen. Wij zijn een school met een leerlingplafond. Dit 

houdt in dat wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting. Op de 

webiste https://scholenwijzer.denhaag.nl/ vindt u hierover meer informatie. 

In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna 3 jaar is, staat meer informatie over de 

aanmeldprocedure en de aanmeldperioden. Tóch vragen wij u om uw belangstelling voor onze school zo snel 

mogelijk (eerder dan 3 jaar) kenbaar te maken. Dit geldt niet als inschrijving, maar stelt ons in staat beter rekening te 

houden met de komst van uw zoon/dochter. 

Bij een verhuizing nemen we altijd contact op met - en willen we het onderwijskundig rapport van de vorige 

school/instelling ontvangen. 

 

10 Extra ondersteuning 
 
10.1 Extra ondersteuning binnen de school 

Zodra basisondersteuning niet meer voldoende voor een leerling is, om tot leren te komen, bieden we extra 

ondersteuning. Dit doen we allereerst binnen de school (Zie tabel 1). 

 
Tabel 1 

Extra ondersteuning schoolniveau 
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Onderwijsbehoeften van 

leerlingen 

Specifieke kennis en 

kunde 

Opleiding/werkervaring Inzet en 

zichtbaarheid 

Cognitieve ontwikkeling RT RT opleiding 3 dagen 

Spraak, taal en communicatie Leesspecialist, NT2 

specialist 

Post hbo taakuren 

Werkhouding en motivatie Mindset Cursus mindset 1 uur per week 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en 

gedrag 

Gedragsspecialist Post hbo 12 middagen (SOVA)/ 

taakuren 

 

Onze extra ondersteuning: 
 

meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Wij verbreden ons onderwijs voor deze leerlingen. 
 
 
 

 
leerlingen met een (lichte) cognitieve beperking 

We hebben de kennis en kunde in huis om deze leerlingen te begeleiden. 
 
 
 

 
Meertalige leerlingen 

We hebben de expertise in huis deze leerlingen passend te helpen. 
 
 
 

 
leerlingen met een (lichte) auditieve beperking 

 
 
 
 
 

 
10.2 Extra ondersteuning binnen de school, in samenwerking met partners 

Wanneer de basisondersteuning en de extra ondersteuning binnen de school niet meer voldoende zijn, gaan we over 

naar het niveau van het samenwerkingsverband. Op het niveau van het samenwerkingsverband spreken we 

vervolgens over handelingsgericht arrangeren (HGA). 

Voor leerlingen die op dit niveau ondersteuning nodig hebben, wordt door de IB’er een multidisciplinair overleg (MDO) 

georganiseerd. 

Een leerling wordt aangemeld voor een MDO als: 

In de leerlingbespreking is geconstateerd dat de afgesproken interventies onvoldoende of geen resultaat 

hebben gehad. 

De school bij aanmelding van een nieuwe leerling inschat dat de leerling ondersteuningsbehoeften heeft die 

buiten de basisondersteuning vallen. 

De situatie van de leerling dusdanig ingrijpend veranderd is dat een leerlingondersteuningsbehoeften heeft die 

de school niet meer kan bieden. 

Het MDO bestaat in ieder geval uit de collega’s die bij een leerling betrokken zijn (leerkracht, intern 

begeleider), ouders en de adviseur passend onderwijs. De school voert de regie en de adviseur passend 

onderwijs adviseert en ondersteunt. Er is sprake van gelijkwaardige relaties. 

 
 

Extra ondersteuning in samenwerking met partners 
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Functionaris Inzet en zichtbaarheid 

Orthopedagoog Inzetbaar voor advies en onderzoek . 

Schoolmaatschappelijk werker (smw) De smw is elke week een ochtend op school aanwezig. 

Kinderfysiotherapeut De kinderfysiotherapeut is 1 dag per week op school werkzaam. 

 

11 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs 
 

11.1 Onze grenzen 

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Onze school kan kinderen basisondersteuning geven en in veel 

gevallen extra interne- en/of externe ondersteuning. 

Wij kunnen (zeer waarschijnlijk) geen passend onderwijs geven aan: 
 

1. Een leerling die een dagelijkse continue individuele begeleiding nodig heeft. 

2. Een leerling die een gevaar vormt voor zichzelf, anderen en de omgeving, zowel fysiek als sociaal- emotioneel. 

3. Een leerling met een ernstige visuele- en/of auditieve beperking. 

4. Een leerling die niet zindelijk is. 
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12 Actiepunten 2021-2025 
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

 

Mogelijk actiepunt 

 

Prioriteit 

0- meting HGW Teambrede scholing op het gebied van ERWD hoog 

 Rekenprotocol aanpassen. gemiddeld 

 
Onderzoeken hoe we op "het systematisch voeren van een gesprek over 

de onderwijsbehoefte van de leerlingen" hoger kunnen scoren en daar 

uitvoerbare, breedgedragen, plannen voor maken. 

hoog 

 
Het verbeteren van het interpreteren van toetsgegevens en het 

verbeteren van de acties die daarna worden ingezet. 

gemiddeld 

 
Bespreken nut en noodzaak van het groepsplan en afspraken maken die 

goed werken. 

hoog 

 
Bewustwording vergroten van het eigenaarschap van leerkrachten bij het 

maken van een OPP voor leerlingen ( SOP 17-21) 

gemiddeld 

Preventieve- en 

licht curatieve 

interventies 

Hanteren van een signaleringsinstrument vwb de executieve functies gemiddeld 

Zelfevaluatie op 

basis van het 

Onderzoekskader 

De inzet van de extra NPO gelden, na 2023, structureel in onze school 

organiseren. 

gemiddeld 

 De kerndoelen burgerschap vertalen in een doorgaande leerlijn. gemiddeld 

Referentieniveaus 

/ schoolnormen 

Bepalen schoolnormen en opnemen in 'mijnschoolplan' gemiddeld 
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