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Schoolondersteuningsprofiel KPO Basisschool De Cortendijck     
           
In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan op welke wijze wij kinderen met een 
specifieke onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden. Ook geven wij aan wat wij 
verder willen ontwikkelen en welke ambitie we daarbij hebben. 
Bij aanmeldingen vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats. Hierbij wordt met elkaar 
besproken of de school in de praktijk aan de specifieke behoefte(n) kan beantwoorden en 
hoe zij daar vorm aan geeft. 
     
Basisschool De Cortendijck hanteert als organisatie de volgende slogan: “Daar voel je je 
thuis”  
De school profileert zich als volgt. 
 
A. Onderwijsconcept (missie/ visie) van de school:  
  

Missie 
Op onze school komt ieder kind volledig tot zijn recht. Kinderen kunnen in hun eigen 
tempo hun eigen leerroute volgen en zo hun mogelijkheden optimaal benutten. Er is een 
pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid. 

 
Visie 
De basis van ons onderwijs wordt gevormd door een prettig en voedend pedagogisch 
klimaat. Wij zoeken de balans tussen aandacht voor leerresultaten, gezondheid en 
creativiteit in de breedste zin van het woord. Zowel leerlingen als alle 
schoolmedewerkers ontwikkelen zich breed en leren van en met elkaar.  

Ieder kind krijgt de zorg, het onderwijs, de aandacht en het vertrouwen dat het nodig 
heeft. Daarmee halen we het beste uit ieder kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in 
eigen tempo en het heeft het recht om zich te kunnen ontplooien naar zijn of haar 
mogelijkheden en daar ook zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. 

De rol van ouders is van groot belang. Ze zijn een onmisbare schakel bij de begeleiding 
van hun kind.Leren vindt overal en altijd plaats, niet alleen in het schoolgebouw of tijdens 
de schooltijden. 

Onze school kent de volgende vier pijlers: 
De Cortendijck biedt kinderen kansen en uitdagingen. De inrichting is kansrijk en 
leergericht. De leerlingen worden gestimuleerd om tot goede leeropbrengsten te komen, 
passend bij zijn of haar niveau. 
We werken dagelijks aan het vergroten van het vertrouwen tussen leerkrachten, 
leerlingen en ouders. Dit doen wij vanuit een persoonlijke benadering. 
 

B. Het Pedagogisch klimaat:  
 

Basisschool De Cortendijck is een Kanjerschool.  
Wij werken met de Kanjermethode; een lessenserie die zich richt op de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen de 
kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met 
gevoelens, voor zichzelf opkomen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede 
manier op te lossen. De  
Kanjermethode is niet zomaar een methode maar een leefwijze door de hele school, elke 
dag weer! 
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C. Omschrijving van de specifieke onderwijsleersituaties  in de basis- en 
breedteondersteuning 
 

 

Leersituatie 1:  
 
 

De school is  aantoonbaar in staat om een voorspelbare en 
gestructureerde leeromgeving te bieden 
(t.b.v. van bijvoorbeeld over beweeglijke en overgevoelige, 
ongeconcentreerde kinderen. Kinderen met een eigen specifieke 
werkhouding. Kinderen met ASS/ADD/ADHD-gedragsuitingen 

goed De school biedt duidelijkheid en begeleiding ten aanzien van de uit te 
voeren taak. 

voldoende De school en de klassen hebben een gestructureerde leeromgeving/ 
onderwijsleersituatie ingericht a.d.h.v. hoeken met een visualisatie van 
het hoe en wat per hoek. 

In ontwikkeling Specifieke ruimten inrichten voor de verschillende leer- en 
ontwikkelingsgebieden waardoor er een rijke leeromgeving gecreëerd 
wordt. 

 
 

Leersituatie 2:  
 
 

De school is aantoonbaar in staat om afgestemd en uitdagend onderwijs 
te bieden voor leerlingen met een eigen leerlijn die naar verwachting 1F 
niet halen 
(t.b.v. kinderen met een eigen leerontwikkeling of beperkte 
mogelijkheden) 

voldoende Samen met de ouders, de leerling, de leerkracht, ib-er en orthopedagoog 
is een OPP opgesteld gericht op zelfredzaamheid en probleemoplossend 
vermogen waarbij de leerling succes ervaart, zich competent voelt en 
uitgedaagd wordt. 

voldoende De school onderwijst diagnosticerend, waarbij de interventies afgestemd 
worden op de specifieke onderwijsbehoeften, waaronder leerstijl van de 
leerling. 

goed De school hanteert verschillende werkvormen en oefenmogelijkheden, 
gericht op het bereiken van de leerdoelen en het tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften. 

In ontwikkeling Iedere leerling volgt zijn eigen leerroute. 

 

Leersituatie 3:  
 

De school is aantoonbaar in staat om een verrijkend, verdiepend en 
verbreed aanbod te verzorgen  
(t.b.v. kinderen die méér aankunnen dan de normale leerstof, mogelijk 
hoogbegaafde kinderen en creatieve kinderen) 

voldoende De school gebruikt zowel divergente als convergente denktechnieken. 

In ontwikkeling De school richt een onderzoekende leeromgeving in om te excelleren. 
De school laat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces door hen 
eigen uitdagingen, oplossingen/ werkwijzen en een planning te laten 
formuleren, hen werk te laten maken van de uitvoering en daarop te 
reflecteren. 
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Leersituatie 4:  
 

De school is in staat om een taalrijke leeromgeving aan te bieden waarbij 
het ontwikkelen van taalvaardigheden plaatsvindt in een communicatief 
ingestelde omgeving met veel interactie tussen spreker en ontvanger  
 (t.b.v. kinderen met een moeizame taalontwikkeling, ass, dyslexie) 

goed Vooral in de onderbouw wordt een taalrijke omgeving gerealiseerd. In de 
hogere groepen is er specifieke aandacht voor woordenschatontwikkleing. 

voldoende De leerkrachten communiceren in relatie tot de doelgroep, voortdurend in 
korte vertel/ tekstblokken. 

In ontwikkeling Specifieke ruimten inrichten voor de verschillende leer- en 
ontwikkelingsgebieden waardoor er een rijke leeromgeving gecreëerd 
wordt. 
Samenwerking met de peuterspeelzaal optimaliseren middels een 
doorgaande lijn v.w.b. woordenschatontwikkeling. 

 
 

Leersituatie 5:  
 

De school is in staat om op een oplossingsgerichte wijze verschillende 
gedragsinterventietechnieken toe te passen  
(bijv tbv leerlingen met oppositioneel gedrag, ADHD, ASS-
gedragsuitingen, tegendraads gedrag). 

voldoende De school heeft affectieve educatie geïntegreerd in het onderwijs (Kanjer) 

voldoende De school heeft oplossingsgerichte interventietechnieken en 
oplossingsgerichte vaardigheden geïntegreerd in het onderwijs. 
Gedragsspecialist wordt ingeschakeld. 

In ontwikkeling …… 

 
 

Leersituatie 6:  
 

De school is aantoonbaar in staat om leerlingen met een vertraagde 
leesontwikkeling tot een voldoende leesniveau te brengen.  
(t.b.v. bijvoorbeeld dyslectische kinderen of leeszwakke leerlingen) 

goed Het leesonderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften die te maken 
hebben met intensieve instructie, strategieondersteuning, aanpak en 
materialen, die passen bij de leeftijd. 

voldoende Het leesonderwijs is verrijkt met opdrachten t.b.v. stillezen en herhaling, 
interactie t.b.v. begrip en beleving, samenwerkend leren en motivatie. 

voldoende Het protocol leesproblemen en dyslexie is geïntegreerd in het onderwijs 
van groep 1t/m 8. 

In ontwikkeling De school zorgt er voor dat compensatie of dispensatie passend bij het 
OPP zichtbaar is. 

 
 

Leersituatie 7:  
 
 

De school is aantoonbaar in staat om het rekenen en wiskunde 
diagnosticerend te onderwijzen. 
(t.b.v. kinderen met een vertraagde ontwikkeling op het gebied van 
rekenen en wiskunde) 

goed De school is in staat om een leerling, in overeenstemming met de 
specifieke onderwjjsbehoeften binnen een (sub) groep individuele 
ondersteuning te bieden, met specifieke instructie- en oefenvormen en 
met (procesgerichte) feedback, t.b.v. het verhogen van de 
reken/wiskunde vaardigheden en betekenisverlening. 

In ontwikkeling  De school werkt volgens de principes van het diagnosticerend 
onderwijzen en handelingsgerichte diagnostiek , waarbij het protocol 
ernstige reken/ wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD) leidend is. 
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Ambitie van De Cortendijck 

KPO Basisschool De Cortendijck streeft naar een ver doorgevoerd concept van 
gepersonaliseerd leren. Dat betekent, dat de komende schooljaren de diverse IVO-velden 
verder zullen worden ontwikkeld vanuit dat uitgangspunt. 
Daarbij zijn meerdere leerkrachten samen verantwoordelijk voor onze leerlingen, 
bijvoorbeeld doordat leerkrachten vakleerkracht zijn voor een bepaald vakgebied en 
daarmee lesgeven aan meerdere groepen. Dit bevordert afstemming, vergemakkelijkt 
overdracht en zorgt voor een breed beeld van onze leerlingen, bekeken vanuit verschillende 
perspectieven. 

 
 

IVO – veld : Aandacht en tijd: 
Groepsgrootte De stamgroepen zijn gemiddeld tussen de 15 en 20 leerlingen. De 

instructiegroepen zijn maximaal 15 leerlingen. 

Groeperings-
vormen 

De kinderen hebben hun eigen stamgroep (de sociale groep), daarnaast 
wordt er gewerkt met diverse instructiegroepen. 

Extra handen Instructiegroepen zijn klein d.m.v. het inzetten van extra handen: 
onderwijs-assistent – leraarondersteuner – stagiaires. 

Leer-
reisgesprekken 

Iedere 10 weken is er een leer-reisgesprek tussen coach/mentor, het kind 
en de ouders.  

 
 

IVO – veld : Het onderwijsmateriaal 
Leermiddelen 
en materialen 

In het groepsplan en OPP zijn de in te zetten leermiddelen en materialen 
in relatie tot de leerdoelen vermeld. 

Eenduidigheid De school heeft formats die worden gebruikt ten behoeve van de 
HGW/HGPD/1zorgroute en het opbrengstgericht werken. 

Jaarplanning De school heeft een jaarplanning en toetskalender. 

Digitale 
hulpmiddelen 

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen. Ieder kind 
heeft zijn eigen device. 

 
 

IVO – veld : Ruimtelijke omgeving 

Toegankelijkheid De school is toegankelijk voor rolstoelgebruik. De meeste deuren in de 
school zijn rolstoelvriendelijk. 

 
 

IVO – veld : Expertise 

Netwerken De intern begeleider werkt samen in professionele netwerken. 

Specialisten De school beschikt over meerdere specialisten (rekenen / gedrag) 

Scholing De professionalisering is gekoppeld aan de schoolontwikkeling. 
De school stemt de begeleiding en coaching af op de 
ondersteuningsbehoeften van de teamleden. 
Bij- en nascholing van de Kanjermethodiek. 

 
 

IVO – veld : Samenwerking met andere instanties 

Externe hulp School heeft een sociale kaart waarin alle samenwerkingspartners en 
hulpbronnen staan vermeld. 
De school ss bekend met de ondersteuningsmogelijkheden van de sociale 
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partners zoals bij breedtezorg staan vermeld en specifiek de 
arrangementen van het SBO/SO. 
De ondersteuning van buiten de school is afgestemd op de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften 
van de leerkracht/ school. 
De school zorgt ervoor dat de geboden ondersteuning door de 
samenwerkingspartner afgestemd is op de handelingswijze van de 
leerkracht als die van de school. 

Samenwerkings
verband 

De school is bekend met de aanmeldprocedure zoals bepaald door het 
samenwerkingsverband. 
De school is bekend met de contactmogelijkheden met de commissie 
indicatie en ondersteuningstoewijzing. 
De school kent c.q. beschikt over de procedures, criteria en voorwaarden 
zoals die gelden binnen het samenwerkingsverband voor de 
handelingsgerichte indicatiestelling. 
De school levert, onder begeleiding van de intern begeleider, het 
onderwijskundig dossier aan dat voldoet aan de criteria voor 
handelingsgerichte indicatie van het samenwerkingsverband. 

Ouders De school betrekt in het gehele proces de ouders, leerling en leerkracht 
actief. 

 
 
D. De school ontvangt het basisarrangement van de Onderwijs Inspectie   

Het meest recente onderwijsinspectie rapport is ter inzage   
 
 
 
Directeur        Roosendaal, juli 2016 
Mw. J. Hartman 
Dhr. A. Paantjens  
                                                                 
 
     


