
Schoolondersteuningsprofiel Rijn en Gelderse Vallei

1. Schoolselectie

Schoolgegevens

Plaatsnaam : Barneveld
Schoolnaam : Branding, PCB De
Brin : 24RM00

Heeft u de juiste school kunnen selecteren?

Ja

Handmatige schoolgegevens

Schoolnaam : Kindcentrum De Branding
Plaatsnaam : Barneveld
Brinnummer : 24RM

Soort onderwijs

Basisonderwijs

Wat is uw e-mailadres?

marije.dekker@pcogv.nl

2. Typering

Hoe typeert u uw school?

De visie van Kindcentrum de Branding is "Samen doelgericht de wereld ontdekken". Daarnaast zijn wij een Leader in
me school en bieden de kinderen de 7 gewoontes van Stevey Covey aan. 
Wij werken handelingsgericht en met groepsplannen voor spelling, lezen en rekenen. Onze zorgstructuur staat
beschreven in de zorggids. Op De Branding zijn twee taal-/leesspecialisten, een rekenspecialist, een
hoogbegaafdheidsspecialist en twee gedragsspecialisten aanwezig.
Samen met de ouders als samenwerkingspartners, gaan wij systematisch op zoek naar de mogelijkheden die er
binnen de school zijn om leerlingen van De Branding passend onderwijs te bieden. De leerbehoeften van de
kinderen zijn ons uitgangspunt. Op onze school staat een sterk pedagogisch klimaat. Wij zijn een kanjerschool.

3. Basisondersteuning



Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen (moeten) bieden. De
indicatoren zijn afgeleid van het inspectietoezicht, het referentiekader en de
‘IJkpunten basiszorg’ van de PO- en VO-raad.
Vul hier uw oordeel in over de kwaliteit van de basisondersteuning en uw plannen
om deze te verbeteren.

Betekenis scores
P. (Plan) betekent dat wij de komende 2 jaar activiteiten hebben gepland om de
kwaliteit te verbeteren
1.  betekent dat dit onderdeel in de kinderschoenen staat. Verbeteringen zijn
dringend nodig. 
2.  betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld. Verbeteringen zijn
wenselijk. 
3.  betekent dat dit onderdeel op orde is en voldoende is ontwikkeld.
4.  betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld

Domein: Onderwijs

Pedagogisch handelen

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De school voert een actief (sociaal) veiligheidsbeleid. �

   X  

Leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat. �

   X  

Leraren zijn pedagogisch competent. �

   X  

#


Didactisch handelen

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

Leraren geven effectieve instructie. �

  X  X

Leraren stemmen het aanbod af op de verschillen. �

   X  

Leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen. �

  X   

Leraren stemmen instructie en verwerking af op verschillen. �

  X   

In de praktijk is zichtbaar dat leraren planmatig en op maat werken. �

  X   

Leraren zijn didactisch en organisatorisch competent.�

   X  



Planmatig werken

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem. �

   X  

De school analyseert systematisch de resultaten van leerlingen. �

   X  

Leraren gaan bij leerlingen (vroegtijdig) ondersteuningsbehoeften na. �

   X  

Leraren stellen groepsplannen of -overzichten op. �

  X  X

Leraren voeren groepsplannen/-overzichten systematisch uit. �

  X  X

De OPP-en hebben een vaste structuur en zijn actueel. �

  X   

Leraren zijn begeleidingscompetent. �

   X  

Domein: Beleid en organisatie

 



Lichte ondersteuning

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De school voert een adequaat dyslexiebeleid. �

  X   

De school voert een adequaat dyscalculiebeleid. �

 X    

De school voert een adequaat beleid t.a.v. gedragsproblemen. �

   X  

De school heeft procedures vastgelegd voor medische handelingen.    X  

Beleid leerlingenzorg

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen. �

  X   

De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. �
  X   

De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in. �

   X  

De school hanteert een vaste ondersteuningsroute. �

   X  



Evaluatie leerlingenzorg

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen. �

   X  

De school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet. �

  X   

Interne begeleiding en ondersteuning

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De interne begeleiding is goed toegerust. �

   X  

De school heeft de taken op het gebied van ondersteuning duidelijk belegd. �

   X  

De ondersteuning in de school is goed georganiseerd in de praktijk. �

   X  

De taken van het ondersteuningsteam zijn duidelijk. �

  X   

Het ondersteuningsteam bereidt de verwijzing voor. �

   X  

Het ondersteuningsteam organiseert snelle ondersteuning in de school.    X  



Overdracht

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

Er is warme overdracht van voorschool/vorige school naar eigen school. �

  X   

Er is warme overdracht binnen de school tussen leerjaren. �

   X  

Er is warme overdracht van eigen school naar volgende school. �

   X  

Ouders

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders. �

   X  

De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind. �

   X  

De school betrekt ouders bij het opstellen/evalueren van het OPP. �

   X  

De school betrekt ouders bij de warme overdracht. �

  X   



Domein: Resultaten

Resultaten

 Score Plan

 1 2 3 4 Ja

De resultaten liggen op of boven het niveau van vergelijkbare scholen. �

  X   

De school hanteert ambitieuze normen (en doelen) voor te bereiken resultaten. �

 X    

De school verantwoordt de bereikte resultaten. �
   X  

4. Ondersteuningsdeskundigheid binnen de formatie van de school

Het gaat hier om de deskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor leerlingen en ouders
vanuit de eigen formatie. Ondersteuningsdeskundigheid van buiten volgt bij de volgende blokken. De mate van
deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie (het is aan de school de afweging zelf
te maken).

Heeft uw school specifieke deskundigheid op het terrein van de ondersteuning van leerlingen. Wat is de kwaliteit
en wat zijn de plannen?

Betekenis scores:
niet = wij hebben deze deskundigheid niet beschikbaar.
1 = wij hebben deze deskundigheid, maar deze functioneert nog niet naar tevredenheid.
2 = wij hebben deze deskundigheid en deze functioneert naar tevredenheid.
3 = wij hebben deze deskundigheid, deze is ervaren, opgeleid en de kwaliteit is geborgd.
P = wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen.



Ondersteuningsdeskundigheid binnen de formatie van de school

 Score Plan

 0 1 2 3 Ja

Orthopedagogie X     

(School)maatschappelijk werk X     

Remedial teaching   X   

Speltherapie/ergotherapie/fysiotherapie X     

Dyslexie/ taal-, lees-, spraakproblemen, logopedie    X  

Dyscalculie/ rekenen-, wiskundeproblemen   X   

Faalangstreductie X     

Sociale vaardigheden (SOVA-training) X     

Motorische beperkingen/ motorische remedial teaching  X    

Verstandelijke beperkingen X     

Gedragsproblemen (gedragsspecialist, time out begeleiding)    X  

Huiselijk geweld/AMK/ vertrouwenszaken    X  

Auditieve beperkingen X     

Visuele beperkingen X     

Concentratieproblemen, ADHD-leerlingen   X   

Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS).   X   

Hoogbegaafdheid    X  

Jonge risicoleerlingen, VVE, NT2 X     

Jeugdhulp X     

Overig

5. Ondersteuningsdeskundigheid die vanuit het bestuur beschikbaar is



Ondersteuningsdeskundigheid die vanuit het bestuur beschikbaar is

 Score Plan

 0 1 2 3 Ja

Orthopedagogie X     

(School)maatschappelijk werk X     

Remedial teaching X     

Speltherapie/ergotherapie/fysiotherapie X     

Dyslexie/ taal-, lees-, spraakproblemen, logopedie X     

Dyscalculie/ rekenen-, wiskundeproblemen X     

Faalangstreductie X     

Sociale vaardigheden (SOVA-training) X     

Motorische beperkingen/ motorische remedial teaching X     

Verstandelijke beperkingen X     

Gedragsproblemen (gedragsspecialist, time out begeleiding) X     

Huiselijk geweld/AMK/vertrouwenszaken X     

Auditieve beperkingen X     

Visuele beperkingen X     

Concentratieproblemen, ADHD-leerlingen X     

Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS). X     

Hoogbegaafdheid    X  

Jonge risicoleerlingen, VVE, NT2 X     

Jeugdhulp X     

Overig

6. Ondersteuningsdeskundigheid die van buiten beschikbaar is



Ondersteuningsdeskundigheid die van buiten beschikbaar is

 Score Plan

 0 1 2 3 Ja

Orthopedagogie    X  

(School)maatschappelijk werk    X  

Remedial teaching X     

Speltherapie/ergotherapie/fysiotherapie    X  

Dyslexie/ taal-, lees-, spraakproblemen, logopedie    X  

Dyscalculie/ rekenen-, wiskundeproblemen X     

Faalangstreductie    X  

Sociale vaardigheden (SOVA-training)    X  

Motorische beperkingen/ motorische remedial teaching    X  

Verstandelijke beperkingen X     

Gedragsproblemen (gedragsspecialist, time out begeleiding)    X  

Huiselijk geweld/AMK/ vertrouwenszaken    X  

Auditieve beperkingen X     

Visuele beperkingen X     

Concentratieproblemen, ADHD-leerlingen    X  

Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS).    X  

Hoogbegaafdheid   X   

Jonge risicoleerlingen, VVE, NT2   X   

Jeugdhulp    X  

Overig

7. Ondersteuningsmaterialen en -voorzieningen in de klas



Ondersteuningsmaterialen en -voorzieningen in de klas

 Score Plan

 0 1 2 3 Ja

Orthodidactisch materiaal taal/lezen  X    

Orthodidactisch materiaal rekenen/wiskunde   X   

Specifiek aanbod/materialen voor meer- en hoogbegaafden    X  

Inzet specifieke computerprogramma’s   X   

Schema’s, stappenplannen voor leerlingen die structuur nodig hebben    X  

Concentratiemiddelen in de klas (oorkappen, stilteplekken e.d.)    X  

Ringleiding in de klas X     

Extra formatie in de groep   X   

Ondersteuning van de leraren door assistenten (meer handen)   X   

Extra aandacht door inzet van (collega-)leraren   X   

Systeem van coaching door leerlingen X     

Overig

8. Ondersteuningsvoorzieningen

Ondersteuningsmaterialen en -voorzieningen in de klas

 Score Plan

 0 1 2 3 Ja

Huiswerkklas(sen) X     

Hoogbegaafden groep(en)    X  

Schakel-/taal- NT2-groep(en) X     

Structuurgroep(en) X     

Autigroep(en) X     

Groep(en) zeer moeilijk lerende kinderen X     

Groep(en) moeilijk lerende kinderen X     

Groep(en) leerlingen met internaliserende gedragsproblemen X     

Groep(en) leerlingen met externaliserende gedragsproblemen X     

Observatiegroep(en) X     

Crisisopvanggroep(en)/time out groepen X     

Heterogene sbo-/so-groep(en) X     

Overig

9. Extra voorzieningen in de fysieke omgeving



Extra voorzieningen in de fysieke omgeving

 Score Plan

 0 1 2 3 Ja

Gebouw en ruimtes zijn rolstoelvriendelijk   X   

Invalidetoilet(ten)    X  

Voorzieningen voor dove/slechthorende leerlingen X     

Voorzieningen voor blinde/slechtziende leerlingen X     

Therapieruimte(s)    X  

Verzorgingsruimte(s)  X    

Stilte- of time out ruimte(s)- of hoek(en)   X   

Overig

10. Samenwerkende ketenpartners

Samenwerkende ketenpartners

 Score Plan

 0 1 2 3 Ja

Afdeling leerplicht gemeente    X  

CJG gemeente waaronder (buurt-)coaches    X  

(School) maatschappelijk werk    X  

GGD/JGZ    X  

Revalidatie-centra X     

Geestelijke gezondheidszorg  X    

Jeugdhulp   X   

Politie  X    

Wijkorganisaties X     

Voorzieningen voor voorschoolse educatie (KDV/PSZ)   X   

Scholen voor PO    X  

Scholen voor VO    X  

Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 1 en 2 X     

Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 3 X     

Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 4    X  

Scholen voor speciaal basisonderwijs    X  

Overig

11. Criteria voor de grenzen van onze zorg



Criteria voor de grenzen van onze zorg

 Ja Nee

Het overschrijden van de maximale groepsgrootte X  

Het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in de groep X  

De omstandigheid dat gewerkt moet worden in een combinatiegroep  X

De mogelijkheden, deskundigheid en ervaring van de leraar  X

De aanwezige deskundigheid voor extra ondersteuning binnen het team X  

De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen X  

De mogelijkheden van ons aanbod en de materialen  X

De mate waarin de leerling en leraar extern worden ondersteund  X

De mate waarin de veiligheid van de leerling, de medeleerlingen, hun ouders en de leraar kan worden
gewaarborgd

X  

De mate waarin de school de leerling de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan bieden X  

De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan realiseren X  

De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school hanteerbaar zijn X  

Comments:

13. Bedankt!

Hartelijk dank voor uw tijd en deelname. Een kopie van uw response wordt naar uw opgegeven e-mailadres
gestuurd. Dit kan enkele minuten duren.

Wilt u een respons aanpassen gebruik dan de volgende link:
Respons aanpassen

http://www.surveygizmo.com/s3/5413789/Q3-Schoolondersteuningprofiel-RGV-2020/?snc=3bdc8c32671559f95de5397a310cf290&sg_navigate=start
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