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Schoolondersteuningsprofiel KPO Basisschool De Vlindertuin KPO       

    

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 Vlindertuin hanteert als organisatie de volgende slogan: “de basis en meer” 
De school profileert zich als volgt. 
 

A. Onderwijsconcept (missie/ visie) van de school: 

Missie: De missie van KPO Basisschool De Vlindertuin is de paraplu waaronder alle 

activiteiten binnen de school een plekje vinden:  

‘Onderwijs op maat voor elk kind, met aandacht voor autonomie en authenticiteit van 

elk mens en in een respectvolle omgang met elkaar en met de wereld waarin wij leven.” 

 

Visie: 

Alle professionals zijn optimaal betrokken bij ALLE leerlingen. Zij zijn in staat om een 

goed pedagogisch klimaat weg te zetten, en zijn didactisch sterk. Alle leraren hebben 

optimaal zicht op de ontwikkeling van de kinderen en richten hun klassenmanagement 

en didactiek zó in dat er optimaal wordt ingespeeld op verschillen tussen kinderen. Alle 

kinderen tonen een hoge actieve betrokkenheid, de leerkracht zorgt voor activerende 

didactiek. We werken met kinderen aan vaardigheden volgens 21th-century skills: 

samenwerken / kennisconstructie (betekenisvol leren) / rijk ICT-gebruik voor leren / 

probleemoplossend denken en creativiteit / planmatig werken (eigenaarschap bij de 

leerling). 

We zien een leerkracht die stuurt op het eigenaarschap- bij- de -leerling en die zijn / 

haar leerlingen hoofdzakelijk Begeleidt in plaats van leidt.  

Alle leerkrachten hebben optimaal zicht op leerlijnen en gaan hier creatief mee om: de 

leerkracht maakt keuzes in het aanbod gebaseerd op het kind en niet op de methode.  

We werken planmatig en in alle gevallen met een beredeneerd aanbod, maar we 

voorkomen zoveel mogelijk administratieve last. Hebben we dat groepsplan eigenlijk 

wel nodig?  

 

Het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat kinderen die dat nodig hebben extra of 

aangepast aanbod krijgen (bijvoorbeeld via een ontwikkelingsperspectief), 

ondersteuning en begeleiding.  

 

Een leerkracht op de Vlindertuin voelt zich prettig en vertrouwd in ons team en krijgt alle 

ruimte om fouten te maken en om te groeien. We gaan als professionals met elkaar om 

en blijven in ontwikkeling maar vinden het bovenal belangrijk om alles SAMEN te doen. 

Het bereiken van schooldoelen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, we opereren 

immers binnen een team en hebben onze neuzen dezelfde kant op staan. We durven 
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elkaar zelfs aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden. 

 

We zijn een school met duidelijke regels, normen en waarden, waarbij we “respect” 

hoog in het vaandel hebben staan. Alle actoren binnen de school gaan met respect met 

elkaar om; dat vinden we een basis-grondhouding.  

 

Op de Vlindertuin wordt optimaal samengewerkt met ouders vanuit de grondgedachte 

van educatief partnerschap. Het is de ouders duidelijk wat onze doelen zijn en we 

stimuleren hen optimaal om hier aan mee te werken. 

 

De Vlindertuin: ONZE school – ONZE kinderen 

B. Pedagogisch klimaat 

Schoolsucces wordt niet alleen bepaald door kennisoverdracht, maar ook door het 

welzijn van leerlingen. Daarvoor is nodig zowel een goed leerklimaat als een positief 

sociaal-emotioneel klimaat. Leerlingen presteren pas optimaal als ze zich veilig voelen 

op school en waardering en succes ervaren. Bij het streven naar opbrengstgericht 

werken krijgt het pedagogisch klimaat daarom steeds meer aandacht.  

Er zijn een heel aantal aspecten die invloed kunnen hebben op het pedagogisch 

klimaat. Sommige aspecten liggen buiten de invloedssfeer van de leerkracht, 

bijvoorbeeld de verschillende buitenschoolse situaties van de leerlingen. In de groep is 

het belangrijk dat er een sfeer is waarin alle kinderen kunnen leren. Deze sfeer wordt 

bepaald door de invloed van de leraar. Ieder kind heeft recht op aandacht, wat bijdraagt 

aan een goede relatie tussen de leerkracht en het kind. 

 

De volgende aspecten vallen onder de invloedssfeer van de leerkracht en/of de school 

en hebben invloed op het pedagogisch klimaat. Deze aspecten zijn van belang bij het 

creëren van een goed pedagogisch klimaat. 

 

Ordelijke en functionele leeromgeving; 

Respect voor de leerlingen, vanuit de leerkracht getoond; 

Het onderling respect tussen leerlingen wordt bevorderd; 

Zelfvertrouwen van de leerlingen wordt ondersteund door de leerkracht; 

Duidelijke omgangsregels; 

Er is structuur aanwezig in de groep; 

Een uitdagende leeromgeving; 

Stimulatie van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen. 

 

Als programma voor sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij het programma “De 

Vreedzame School”. 

We gebruiken op school expertsysteem “Zien!”.  

Met ZIEN! voor het primair onderwijs brengen leerkrachten het sociaal-

emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. 

ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het 

sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind 

beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag te gaan met 

de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de 
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eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo 

wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling op de Vlindertuin bevorderd.  

 
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 overbeweeglijke 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, waarbij elk aspect ondersteund wordt door visualisaties/ 
pictogrammen. 

goed Het onderwijsaanbod is op een transparante wijze vastgelegd en de 
indeling wordt in de uitvoering strikt gevolgd 

voldoende Elke klas heeft een prikkelarme (rust/ terugtrek )hoek. 

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 de groepen 1 en 2 zijn er speelleerhoeken 
gecreëerd i.v.m. de methode Piramide.   

In ontwikkeling  

 
 

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) 

goed Voor de kinderen die moeite hebben de einddoelen te behalen wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld met ambitieuze  doelen en een op maat 
gesneden onderwijsaanbod. Kinderen kunnen vervolgens hun eigen leerlijn 
volgen op een bepaald vakgebied. 

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

  

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

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

goed De school heeft een pedagogische klimaat gecreëerd, waarbij verschillen 
normaal en geaccepteerd zijn. 

In ontwikkeling Het activerende instructiemodel ,het zelfstandig leren wordt dit schooljaar 
geïntroduceerd. 
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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) 

In ontwikkeling De school gebruikt zowel divergente als convergente denktechnieken. 

In ontwikkeling  De school richt een onderzoekende leeromgeving in om te excelleren. 

In ontwikkeling  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. 

 
 
 

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 De school heeft een leeromgeving zo ingericht dat elke wand, elke kast 
voorzien is van woorden, zinnen, symbolen, visualisaties met teksten, 
boeken en andere materialen. 

goed De leerkrachten communiceren in relatie tot de doelgroep, voortdurend in 
korte vertel/ tekstblokken waarbij de essentie van de communicatie wordt 
gevisualiseerd ( digibord ) 

goed De school hanteert het protocol Ernstig leesproblemen en dyslexie en 
handelt hiernaar. Er is een nauwe samenwerking met de externe 
behandelaar. 

goed De school heeft voor de kinderen met een problematische taalachterstand 
twee gemeentelijke schakelklassen ingericht. ( schakelklas groep 3 en 
schakelklas groep 5 ) 

goed De school werkt nauw samen met de kinderopvang en de peuterspeelzaal. 
De doorgaande lijn is heel zichtbaar. VVE trajecten worden ingezet. 

goed De school heeft speciale aandacht voor Woordenschatonderwijs door de 
methodieken en aanpak  Met woorden in de weer. ( woordwebben ). 
Taalonderwijs wordt ondersteund door uitgebreide visualisatie  van de 
aangeboden lesstof. 

goed In groep 2 krijgen alle leerlingen een logopedische screening 

 
 
 

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). 

goed De school heeft affectieve educatie geïntegreerd in het onderwijs, 
leefregels op de school, in de klas en op het speelplein. 
We gebruiken de methode De Vreedzame school: staat 1 les per week op 
het rooster. 

In ontwikkeling De school heeft gedragsregulatietechnieken geïntegreerd in het onderwijs 
(bijv.; Theory of Mind/ Stop Denk Doe/ simulatietechnieken ter vergroting 
van empathie). 

In ontwikkeling De school heeft oplossingsgerichte interventietechnieken en 
oplossingsgerichte vaardigheden geïntegreerd in het onderwijs. 

goed De school betrekt de ouders bij het voorkomen en de aanpak van 
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opvallend gedrag. 

goed De school hanteert het protocol gewenst gedrag/ongewenst gedrag. 

 
 

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. 

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

goed De school hanteert het protocol leesproblemen en dyslexie vanaf groep 1 
t/m 8. Voor de onderkenning en aanpak van ernstige lees en 
spellingsproblemen.   

goed In groep 3 gebruiken we de methode VLL KIM waar de ouderbetrokkenheid 
een belangrijke rol speelt. (thuis oefenen ) 

voldoende We gebruiken de meidip en de zomerdip voor de kinderen in groep 3 en 
evt. leerlingen uit groep 4. 

goed Daar waar nodig is zetten we extra leestijd in.  

goed In de groepen 1 -2-3 kan men gebruik maken van de voorleesexpres. 

goed De bibliotheek op school is de  gehele dag toegankelijk. Leeslessen, 
voorlezen, boekbesprekingen, werkstukken maken ect.  worden in 
samenwerking met de bibliotheekleidster georganiseerd. 

goed De school heeft een taalspecialist waarbij advies kan worden ingewonnen 

goed Er wordt op school een leesmonitor afgenomen (jaarlijks in november). Het 
doel is om het leesplan bij te stellen 

 

 

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 werkt volgens de principes van het diagnosticerend onderwijzen 
en handelingsgerichte diagnostiek , waarbij het beleid ernstige reken/ 
wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD) leidend is. 

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. 

goed De school is in staat om het drieslagmodel (plannen, uitvoeren, reflecteren: 
protocol ERWD) als didactisch model toe te passen in het reken/wiskunde 
onderwijs. 

goed De rekenspecialisten kunnen een diagnostisch onderzoek doen met 
daarna de plannen beschrijven/ uitvoeren. 
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Ambitie KPO BS De Vlindertuin 

De leerkracht aanvaardt de verschillen van leerlingen als uitgangspunt om hierop het 
onderwijsgedrag af te stemmen. 
 
De zorgstructuur is zó ingericht, dat alle kinderen die zorg nodig hebben om een 
ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen, krijgen. De visie is om de zorg die 
een leerling nodig heeft zoveel mogelijk naar de leerling toe te brengen. Onder 
zorgverbreding verstaan we het besteden van extra aandacht, inzet van hulpmiddelen aan 
kinderen die dat nodig hebben. Zowel leerlingen die moeite hebben met de leerstof als de 
leerlingen die meer aankunnen vallen onder de zorgverbreding. Ook leerlingen met 
gedragsproblemen behoren tot de zorgkinderen. 
 
De leerkracht houdt bij het geven van onderwijs rekening met de volgende uitgangspunten: 

- De leerkracht bevordert een actieve, betrokken en zelfstandige leerhouding van 
kinderen. 

- De leerkracht stemt zijn aanbod af op de onderwijsbehoefte van de leerling. 
- De leerkracht varieert zijn/haar instructie naar gelang behoefte en mogelijkheden 

van de leerling ( zie groepsoverzichten ) 
- De leerkracht ondersteunt het zelfvertrouwen bij de leerlingen. 

 
Het zorgbeleid is erop gericht dat de zorg zoveel mogelijk in de groep plaats vindt en 
de groepsleerkracht zoveel mogelijk zelf de extra aandacht organiseert. Op deze 
manier blijft de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de leerkracht bij het 
kind optimaal , waardoor continuïteit in de zorg is gewaarborgd. 
Niet de leerling naar de zorg, maar de zorg naar de leerling 

 

 

IVO – veld Aandacht en tijd: 

groepsgrootte We streven ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden. 

groeperingsvorm Wij werken met leeftijdsgebonden groepsindeling. Aan alle 
leerlingen in de groep wordt dezelfde leerstof aangeboden. De 
instructie wordt in 3 niveaus aangeboden. 

Extra ondersteuning In de schakelgroepen hebben we 4 dagdelen een 
onderwijsassistent. 
We maken gebruik van de aanwezige expertises op de school.  

ouderbetrokkenheid We proberen zoveel  mogelijk de ouders erbij te betrekken door 
regelmatig de voortgangen te bespreken met ouders, leerling en 
leerkracht. De leerlingen krijgen opdrachten mee voor thuis. 

 Het groepsplan is uitgewerkt in de weekplanning 

 

 

IVO – veld  Het onderwijsmateriaal 

methodes De methodes zijn op alle vakken vernieuwd en dekkend voor de 
kerndoelen en/of referentieniveaus van het basisonderwijs. Het 
werken in 3 niveaus kan goed gerealiseerd worden 

onderwijsaanbod In het onderwijsaanbod is de doorgaande leerlijn in de groepen 1 
t/m 8 zichtbaar en zijn de leerdoelen van de school zichtbaar in de 
gewenste leeropbrengsten. Groepsplannen worden 4 keer per jaar 
geëvalueerd. 

lesrooster Het groepsplan is uitgewerkt in het weekrooster van elke groep 
met subdoelen en niveaugroepen. Elke dag wordt er geëvalueerd. 

Opbrengst gericht We werken met 4 groepsplanperiodes per schooljaar waar de 
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werken doelen en streefnormen staan beschreven per groep en per kind. 
Per subgroep geeft men de hulpmiddelen aan hoe men tot dit 
resultaat wil komen. 
Er zijn drie keer per jaar groepsbesprekingen / leerlingbespreking 
met de IB-er om de opbrengsten te bespreken en plannen bij te 
stellen.   

toetsen We gebruiken de methode gebonden toetsen en de CITO toetsen. 
Dit is in de jaarplanning uitgewerkt. 

 

 

IVO – veld  Ruimtelijke omgeving 

gebouw De school is toegankelijk voor rolstoelgebruik : lift is aanwezig 

 De school heeft invalidetoiletten met ringalarm 

 De deuren/ hal/gangen  in de school zijn rolstoelvriendelijk 

 De school heeft mogelijkheden om audiologische voorzieningen te 
plaatsen. 

 

 

IVO - veld Expertise 

Leer-en ontwikkelings 
ondersteuning  

We hebben  reken-  taal- en gedragsspecialisten. 
De VVE coördinator borgt de doorgaande lijn peuters/kleuters. 
De intern begeleider coacht en begeleidt de leerkracht. 
 
 

Lichamelijke en 
medische 
ondersteuning 

We streven naar een gezonde school: Doe je mee, fit is oké. ( 
JOGG gemeente ) 
We hebben ketenpartners zoals, GGD, Wijksportvereniging, 
fysiotherapeuten, gewichtsconsulente, sportservice Noord-
Brabant, jeugdverpleegkundigen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, 
huis- en jeugdartsen . We handelen volgens het protocol van 
preventie, screening naar behandelen.  
De inzet, rol en beoogde opbrengst van de specialisten binnen het 
zorgsysteem van de school wordt per schooljaar beschreven 
 

 Leerlingen met specifieke zorg krijgen een HGPD groeidocument. 

 

 

IVO - veld Samenwerking met andere instanties 

Samenwerkings 
partners 

De school heeft i.s.m. de jeugdprofessional een sociale kaart 
waarin alle partners en hulpbronnen staan vermeld. 
De school zorgt ervoor dat de ondersteuning van buiten de school 
is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling en 
past binnen het dagelijkse programma. Dit komt in een plan van 
aanpak ( zie HGPD ). 

Ondersteuning Vanuit de afdeling Onderwijs van het KPO bestuur kunnen we 
professionele hulp krijgen i.v.m. leerkrachtvaardigheden aanleren 
voor een specifiek probleem. 
Het team krijgt cursussen om leerkrachtaardigheden aan te leren 
voor een specifiek onderdeel ( zie scholing ) 

HGW/HGPD 
groeidocument 

De school heeft de ondersteuning van zowel binnen als buiten de 
school geïntegreerd in de HGW/HGPD 1 zorgroute cyclus. 

Voortgangsgesprekken Met alle partners, ouders, leerkracht en ib-er is er op  geplande 
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En borging data overleg. 

 

D. De school ontvangt het basisarrangement van de Onderwijs Inspectie   
Het meest recente onderwijsinspectie rapport ( juli 2016) is ter inzage op de site van de 
onderwijsinspectie.  

 
 
 
Directeur:   

Dhr. A. Floren        Roosendaal, juli 2016 

 


