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Schoolondersteuningsprofiel  2020

Ieder  kind  heeft  recht  op passend  onderwijs.  Om dat  te kunnen  aanbieden,  moet  een  school  precies

weten  wat  ze met  de leerlingen  wil bereiken  en hoe  ze de lesstof  wil  aanbieden.  Wat  is het

basisaanbod?  Wat  is het  aanbod  voor  getalenteerde  leerlingen?  En wat  is het  aanbod  voor  leerlingen

met  specifieke  onderwijsbehoeften?  Daarom  heeft  elke  school  een schooIondersteuningsprofiel.  Hierin

leest  u wat  onze  school  voor  uw  kind  te bieden  heeft.  Ons  schooIondersteuningsprofiel  maakt  deel  uit

van  het  geheel  aan  schooIondersteuningsprofieIen  in het  gebied  van  het  samenwerkingsverband

passend  primair  onderwijs  Aan  den IJssel.

schoolnaam  : OBS De Catamaran

postcode  (4  cijfers):  2907

schooltype:

leerlingaantal  : 172  leerlingen  op teldatum:  1 oktober  2019

gemiddeld  23 leerlingen  per groep

We  stimuíeren  kinderen  maximaal  op hun  eigen  nïveau

In ons  onderwijs  ligt  de nadruk  op wat  een leerling  kan en waar  hij behoefte  aan heeft,  en niet  op wat  hij

niet  kan.  In onze  ogen  is een leerling  die behoefte  heeft  aan extra  ondersteuning  allereerst  een leerling  die

meer  instructie,  meer  structuur,  meer  leertijd  of extra  uitdagingen  nodig  heeft.  Ons didactisch  handelen  is

erop  gericht  dat  alle  leerlingen  op hun eigen  niveau  maximaal  gestimuleerd  worden  om zich actief  te

ontwikkelen  en te leren.  Onze  leerkrachten  herkennen  en signaleren  bijtijds  eventuele  leer-,  opgroei-  en

opvoedproblemen.  Dit gebeurt  regelmatig  in samenwerking  met  externe  deskundigen,  onder  andere  het

Centrum  Jeugd  en Gezin.  Op die manier  wordt  voorkomen  dat  een kind  onnodig  een achterstand  oploopt.

Onderwijs  voor  elk  niveau  leerling

Waar  nodig  krijgen  leerlingen  (lichte)  ondersteuning.  Er is bijvoorbeeld  extra  aandacht  voor  leerlingen  met

reken-  en/of  leesproblemen  of kinderen  die moeite  hebben  met  sociale  vaardigheden.  Ook  kinderen  met

meer  dan  gemiddelde  intelligentie,  die behoefte  hebben  aan meer  uitdagend  onderwijs,  krijgen  op onze

school  de aandacht  die zij verdíenen.  Wanneer  daar  aanleiding  voor  is, wordt  onderzoek  gedaan  naar  de

motorische  of psychologische  ontwikkeling  van een kind.  U leest  in dit  profiel  of  ons schoolgebouw  goed

toegankelijk  is voor  kinderen  met  een fysieke  beperking  of  voor  kinderen  met  specifieke  eisen  aan

leermiddelen.  Elke school  heeft  een eígen  protocol  voor  het uitvoeren  van medische  handelingen.

Inzichtelijk  onderwijs

Onze  leerkrachten  maken  een kind  dag in, dag uit  mee.  Omdat  ze een kind  voortdurend  observeren,  kunnen

leerkrachten  zích een goed  beeld  vormen  van de kwaliteiten,  vaardigheden  en eigenschappen  van een kínd.

De sociaal-emotionele  ontwikkeling  van alle  leerlingen  wordt  bijgehouden  in een volgsysteem.  Hun

leerresultaten  worden  systematisch  verzameld  en vergeleken  met  de standaarden  die binnen  de school

worden  gehanteerd.  Door  deze manier  van werken  wordt  snel duídelijk  welke  leerlingen  behoefte  hebben

aan (extra)  ondersteuning  op bepaalde  leergebieden  (lezen,  rekenen,  taal  en spelling)  of vakoverschrijdende
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leergebieden,  zoals  sociaal  gedrag  en werkhouding  (leren  leren).  De leerresultaten  en de sociaal-emotionele

ontwikkeling  van  een leerling  wordt  regelmatig  besproken  met  de ouders.  Zij  worden  nadrukkelijk  bij het

onderwijs  betrokken.

Basisondersteuníng

De meeste  leerlíngen  maken  gebruik  van  de basisondersteuning  die wij  bieden.  Deze  vorm  van

ondersteuning  past  het  beste  bij hun  onderwijsbehoefte.  Binnen  deze  basisondersteuning  zijn  aanpassingen

mogelijk  in de vorm  van  een  verdiept  en een intensief  arrangement.  Leerlingen  die behoefl:e  hebben  aan

extra  ondersteuning  krijgen  een  intensief  arrangement;  leerlingen  die  behoefte  hebben  aan  meer  uítdagend

onderwijs  kríjgen  een  verdiept  arrangement.  De aanpassingen  en toevoegingen  in deze  arrangementen

hebben  betrekking  op het  leerstofaanbod,  het  klassenmanagement,  de leertijd  en het  didactisch  en

pedagogisch  handelen.  Voor  leerlingen  die niet  voldoende  hebben  aan  de basisondersteuning  zie zeer

intensieve  ondersteuning.

Toetsmomenten  en resultaten

De ontwikkeling  van  een  leerling  wordt  een  aantal  malen  per  jaar  beoürdeeld  aan de hand  van  landelíjke

Cito-toetsen  en toetsen  die  zijn  gekoppeld  aan lesmethoden  die  op school  worden  gebruíkt.

De verschillende  leergebieden:  2 x per  jaar

17 wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatíe)

Meer  dan  90 procent  van  onze  leerlingen  volgt  een  basisarrangement.  In de volgende  schema's  wordt

aangegeven  welk  niveau zij in schoo5aar 2018-2019  hebben  bereikt bij het verlaten van de school, en wat

dít  voor  gevolgen  heeft  voor  hun  vervolgopleiding.

Leergebieden  (rekenen,  lezen,  taa/  en  spelling)

Percentage  leerlingen Níveau UÍtstroom

39'!'o M8+ havo  >
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7-0'/o  "' E5 pyktijkondjijs

De letter-  en cijfercombinatie  heeft  betrekking  op de resultaten  van de Citotoets.  Deze worden  afgenomen  in het midden
van het  jaar  (M) en aan het  einde  van het  jaar  (E).

Gedrag/sociaal-emotioneIe  ontwikkeling,  inclusief  veiligheid

Bij gedrag/sociaal-emotionele  ontwíkkeling,  inclusief  veiligheid,  wordt  de ontwikkeling  van  het  kind  in kaart

gebracht  en genormeerd.

Dit  doet  onze  school  voor  gedrag/sociaal-
emotionele  ontwikkeling,  inclusief  veiligheid

2 x per  jaar

S  Wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatie)
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We zijn wel/niet  tevreden  met de behaalde resultaten,  omdat:

Wij zijn  tevreden  met  de behaalde  resultaten.  Zie aanbod.

Het  instrument  waar  wij  de sociaal-emotionele  ontwikkeling,  inclusief  veiligheid,  mee  monitoren  is:

Met  behulp  van  de leerkrachten  en leerlingen  (groep  5 -8)  vragenlíjsten  van Zien.  Via Vensters  PO wordt  sociale

veHigheid  gepeild.

De school  heeft  een aanbod  gericht  op het  aanleren  van  (school)gedrag  met  een expliciet  aanbod  middels

methoden/methodieken  :

[J  ja

€  nee

Het  aanbod  is:

Met  de Sova-  trainingen  geven  wij de kinderen  handvatten  om voor  zichzelf  en anderen  op te komen  en samen  te

spelen.  De methode  'kinderen  en hun sociale  talenten'  in de klas.  Rots en watertraíning  in alle  groepen  wordt

gegeven  door  specialisten.  Om het  jaar  geven  wij  de leerlingen  uit  groep  7 en 8 ook  de training  vanuit  het  Maríetje

Kessels  Project.

Op www.schooIopdekaart.nl  vindt  u nadere  informatie  over  onze  school.

Fysieke  toegankelïjkheid

Onze  school  biedt  voorzieningen  voor  leerlingen  met  een:

motorische  beperking: €  nee [J  deels []  ja

visuele  beperkíng: €  nee l]  deels 0  ja

auditieve  beperking: lü  nee g  deels 0  ja

Medische  handelingen

Alle  scholen  binnen  het  samenwerkingsverband  Aan  den  IJssel  hebben  een  protocol  medisch  handelen  en

medicijnverstrekking.  Hierin  staat  precies  welke  medische  handelingen  leerkrachten  wel  of  niet  uitvoeren

en welke  medicijnen  zij  mogen  verstrekken.  Dit  verschilt  per  school.  Onze  school  hanteert  het  protocol

medicijnverstrekking  Stichting  Blick  2018-2020.
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Op elke  basísschool  is een bedrijfshuIpverIener  aanwezig.  Op scholen  voür  speciaal  onderwijs  is ook  vaak

een  schooIverpIeegkundige  beschikbaar.

Op onze  school:

[ü  is dagelijks  een bedrijfshuIpverIener  aanwezig.

a  dragen twee teamleden de verantwoordeIijkheid om medische handelingen uit te voeren die vooraf met
ouders  zijn  afgesproken.

€  is een schooIverpleegkundige  aanwezig.

We  passen  ons  onderwijs  aan  aan  de hand  van  meetbare  resultaten

Wij  streven  ernaar  om de kwaliteit  van  ons  onderwijs  voortdurend  te verbeteren.  Leerkrachten  passen  hun

onderwijs  aan  aan  de hand  van  meetbare  resultaten.  Blijven  de opbrengsten  (leerprestaties,  sociaal-

emotionele  resultaten,  tevredenheid  ouders,  leerlingen  en de uitstroom  naar  vervolgonderwijs)  achter  bij

de verwachtingen,  dan  worden  de achterliggende  oorzaken  grondig  geanalyseerd.  Aan  de hand  van  deze

analyse  wordt  een  actieplan  opgesteld  met  meetbare  doelen  binnen  de aangeboden  arrangementen.

Alle  teamleden  spelen  een  rol in de basísondersteuning.  De ervaring  en expertise  van  een  aantal

teamleden  wordt  ook  ingezet  in de extra  ondersteuning.  Waar  nodig  wordt  gebruikgemaakt  van  externe

specialistische  ondersteuning.

De basisondersteuning  is gericht  op leerlingen  in het  basisarrangement,  het  verdiept  arrangement  en het

intensief  arrangement  (>90'/ü  van  de leerlingen).

Aantal  groepen:  8

Aantal  uren  interne  begeleiding  (IB):  17

Het  team  beschikt  over  de volgende  kennis  dan  wel  specialisatie(s):
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Het  team  beschikt  over  de volgende  kennis  dan  wel  specialisatíe(s):

Zeer  intensieve  ondersteuning

Bíj de zeer  intensíeve  oridersteuning  gaat  het  om  ondersteuning  die  wordt  ingezet  voor  leerlingen  die

herhaaldelijk  en onvüldoende  profiteren  van  het  aanbod  in de groep.  Dit  betreft  de specifieke  expertise  en

arrangementen  die  de school  kan  organiseren  voor  leerlingen  die  meer  nodig  hebben  dan  de

basisondersteuning.  Waar  je  langdurig,  vaak  1 jaar  of  langer,  individuele  ondersteuning  of  ondersteuning

in kleine groepjes  biedt. Het overstijgt  de basisondersteuning/er  is een  ontwikkelingsperspectiefpIan

opgesteld.

Ons  aanbod  op  dit  gebied:

Wij  bieden  leerlingen  uit  de middenbouw  extra  ondersteuning  met  rekenen  vanuit  de Bouwsteen  Expertise.

Leerlingen  met kenmerken van dyslexie en/of  taaIontwikkeIingsachterstand  bieden  wij  ondersteuning  met

Bouw!Tutor  lezen.  Leerlingen  met  CITO-scores  IV en V voor  spelling  vanaf  groep  4 werken  naast  de methode  met

het  digitale  oefenprogramma  Dexlex.  De digitale  ondersteuningsprogramma's  zijn  ook  thuis  te  gebruiken.

Ontwikkelingsperspectief  (OPP)  op de Catamaran:  Voor  leerlingen  met  een  eigen  leerroute  die  lager  is dan  het

reguliere  aanbod,  bijvoorbeeld  1 jaar  lager  rekenen,  wordt  een  ontwikkelingsperspectief  geschreven  en dit  OPP blijft

binnen  de school.  Ook  is er  sprake  van  een  OPP als  er  een  ToeIatingsverkIaring  aangevraagd  moet  worden  voor  het

SBO/SO/Hersta  rt.

Het  OPP is dan  de aanvraag  en hierin  staat:

ë De verwachte  uitstroombestemming  van  de leerling.

ë De onderbouwing  van  de verwachte  uitstroom  van  de leerling  (met  in elk  geval  een  weergave  van  de

belemmerende  en bevorderende  factoren).

*  Een beschrijvfög  van  de te bieden  ondersteuning  en begeleidíng  en indien  aan  de  orde,  afwijkingen  van  het

(reguliere)  aanbod.

e Het  OPP íS tevens  het  contract  dat  de school  uitvoert  in overleg  met  ouders.  Er wordt  geen  OPP opgesteld  bij:

*  Leerlingen  vanaf  groep  6 die  referentieniveau  1F  volgen.  Zij  doen  mee  op groepsniveau  en dit  wordt  in het

groepsplan  vermeld.

» Leerlingen  met  een eigen  leerroute  die  hoger  is dan  het  reguliere  aanbod.  We stellen  dan  een  individueel

handelingsplan  op (in  samenwerking  met  de plusklas).
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Wij  weten  precies  hoe  we  lesgeven  en  waarom

De kwaliteit  van  een  aantal  onderwijskenmerken  (didactisch  handelen,  pedagogisch  handelen,  leertijd,

leerstofdoelen  en klassenmanagement)  is bepalend  voor  de leerresultaten.  Daarom  houden  wij  binnen  onze

onderwijszorgstructuur  structureel  bij wat  het  team  precies  doet  op deze  gebieden.  Leerkrachten  houden  in

hun  lessen  rekening  met  de individuele  ontwikkeIingsniveaus  van  alle  leerlingen  (differentiëren).  Een leerling

kan  bijvoorbeeld  behoefte  hebben  aan  een  andere  instructie,  krijgt  langer  de tijd  om iets  te leren  of  mag

langer  over  zijn  werk  doen.

Op onze  school  vindt  differentiatie  plaats  in zowel:  [J  instructie

[J  verwerking

S  leertijd

I]  sturend  vanuit  instructiemodel,  namelijk  het  model:  DIM / EDI /coöperatieve  werkvormen

64 samenwerkend  leren

[l  zelfontdekkend  leren  (bijvoorbeeld  ontwikkeIingsgericht  onderwijs)

íü  instructie  aan meerdere  niveaus  (denk  aan conceptonderwijs,  combi-  of triplegroepen)

[]  geclusterde  instructie  (onderwijs  op één niveau)

Explicitering  van het  didactisch  handelen  vraagt  nadere  aandacht. S  nee

€  ja

Het  pedagogisch  handelen  van  onze  leerkrachten  wordt  als  volgt  getypeerd:

B  vakoverstijgende doelen (sociaal geórag en werkhouding) worden gedurende de hele dag benoemd en
zichtbaar  gemaakt.

,B de leerlingen worden positief gestimuleerd en bevestigd in hun gedrag. Dit geldt zowel voor hun
vakínhoudelijk  gedrag  als hun  sociaal  gedrag  en werkhouding.

Explicitering  van het  pedagogisch  handelen  vraagt  nadere  aandacht.  [7  nee

[]  ja

Leertijd

rZJ geplande  íeertíjd  op de roosters  is gelíjk  aan de gestelde  leertijd  om de ambities  te halen.

(B om leerstofdoelen te halen, trekken teamleden binnen het reguliere lesprogramma meer tijd uit voor
specifieke  vakken.
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Leerstofdoelen  (aanbod)

Wij  werken  met  een  IeerstoljaarkIassensysteem.  Híerbij  worden  leerlingen  gegroepeerd  op basis  van  hun

leeftijd.  Basisuitgangspunt  van  het  IeerstofjaarkIassensysteem  is dat  alle  kinderen  van  dezelfde  leeftijd

hetzelfde  moeten  kunnen.  Zij  krijgen  allemaal  dezelfde  leerstof  aangeboden.

lü  leerstofdoelen  (tussendoelen)  worden  gepland  in groepsplannen  tot  en met  groep  8.

De praktijk  leert  dat  kinderen  erg  verschillen  in ontwikkelingstempo.  Daarom  wordt  er bij het

IeerstofjaarkIassensysteem  vaak  gedifferentieerd.  Dit  gebeurt  bij ons  op school  op de volgende  manier:

convergent:  er  wordt  rekening  gehouden  met  individuele  verschillen  door  de instructie  en leertijd  af te

'ffl  stemmen  op het  vaardigheidsniveau  van de leerling,  níet  door  de leerstof  aan te passen.
Niveauverschíllen  binnen  een groep  blijven  beperkt.

dívergent:  er wordt  rekening  gehouden  met  individuele  verschillen  door  de leerstof  af te stemmen  op het
[]  functíoneringsniveau,  niet  door  de leertijd  aan de passen.  Niveauverschíllen  binnen  de groep  nemen

hierdoor  tüe.

Klassenmanagement

Een leerkracht  kan  zijn  klas  op verschillende  manieren  managen.  Op onze  school  voeren  leerkrachten  in

tijd,  ruimte  en middelen:

[l  één aanpak  (basisarrangement)

[]  twee  aanpakken  (basis-  en intensief  arrangement)

[22 drie aanpakken (basis-, intensief  en verdiept  arrangement)

a  vier aanpakken (basis-, mtensief, verdiept en extra intensief arrangement voor leerlingen met een eigenleerlijn)

Explicitering  van het  klassenmanagement  vraagt  nadere  aandacht.  €  nee

[i  ja

Grenzen  aan  ons  onderwijs

De grenzen  aan  ons  onderwijs  zïjn:

Binnen  onze  school  kunnen  wij maximaal  5o/o leerlingen  met  uitstroom  praktijkonderwijs  begeleiden.  Gedrag/

sociaal-emotionele  ontwikkeling  inclusief  veiligheid.  Onze  grens  wordt  bereikt  als blijkt  dat  na intensieve  begeleiding

sprake  is van:

*  Gedragsproblemen  die leiden  tot  een gevaar  voor  de leerling,  voür  andere  leerlingen  in de groep,  de leerkracht

en/of  de school.

Stagnatie  ontwikkeling  en/of  afnemend  welbevinden  bíj een leerling.

Het  ontbreken  van  de basis  zelfredzaamheid  (zindelijkheid,  aan-  en uitkleden).
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Visie  en  missie

Onze  school  is voortdurend  in ontwikkeling.  Dit  zijn  de zaken  waar  we trots  op zijn,  die we belangrijk

vínden  en waar  we in groeien:

We  zijn  trots  op:

Ons team  bestaat  uit  professiünals,  díe het  beste  uit  onze  leerlingen  halen.  En we zijn  trots  op:

*  Wat  we realiseren  als school  voor  onze  leerlingen  in de basis-  en extra  ondersteuning  op gebied  van
leerresultaten  en sociale  vorming.

*  Onze  open  en transparante  school,  overzichtelijk  en gestructureerd,  waardoor  wij kinderen  zien  en horen.

We  vinden  belangrijk:

De Catamaran  is een openbare  schoül  waar  het  leren  in een veilige  omgeving  centraal  staat.  Dit  realiseren  wij  door

goed,  inspirerend  en uitdagend  onderwijs  te bieden  in een leeromgeving  waarin  wederzijds  respect  de norm  is. Wij

willen  kinderen  voorbereiden  op het  voortgezet  onderwijs  en hun plek  in de maatschappij.

We  groeien  m:

De Catamaran  vindt  goed  onderwijs  belangrijk,  daarom  professionaliseren  wij  ons in het  lesgeven  met:

Een goede  les geven  met  doordacht  passend  lesmodel  (CED)

Teach  like  a Champion

Teach  like a Champion:  Het  jonge  kind

EDI

Coöperatief  werken

Afspraken  en doorgaande  lijnen  in de school

OVerige  zaken  viSie  en miSSie  (inclusief  verwijzing  website  van  de  school):

Onze  missie  is gelijk  aan die van Blick  op onderwijs:  een gelukkig  kind  op een fantastische  school.  We willen  de

kinderen  op de Catamaran  een stevige  basis  meegeven  voor  hun toekomst!  Overige  zaken:  aanmeldingen  van

nieuwe  leerlingen  gaan  uitsluitend  op afspraak  met  de directie.
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