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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel     

  

 Laurens-Cupertinoschool   
  

Algemene gegevens  

  

School  Laurens-Cupertinoschool  

BRIN  16sm  

Directeur Rob van der Graaf 

Adres  Bree 61  

Telefoon  010-2919065  

E-mail  directie-zuid@sbo-rotterdam.nl  

Bestuur  RVKO  

  

Basisondersteuning  

  

Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 

onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend 

Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan 

het vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan.   

  

  

Beoordeling inspectie :       Datum van vaststellen :   

Basisarrangement        08-12-2014    

  

  

  

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies  

  

Interventie  In orde ?  Toelichting (inclusief ambitie)  

Vroegtijdig signaleren van leer-,  

opgroei- en opvoedproblemen  

☒  Als SBO hebben we veel te maken met 

genoemde problematiek. Er werken voldoende 

professionals op school die niet alleen kunnen 

signaleren, maar ook problemen kunnen doen 

verminderen.  

De zorg voor een veilig 

schoolklimaat  

☒  Leerlingen voelen zich veilig op school. De 

school zet heel actief in op een veilig 

pedagogisch klimaat.  

Een aanbod voor leerlingen met 

dyslexie   

☐    

Een aanbod voor leerlingen met 

dyscalculie  

☐    
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Een afgestemd aanbod voor 

leerlingen met meer of minder dan 

gemiddelde intelligentie  

☒  Leerlingen kunnen op school les krijgen in het 
25%-, 50%-, 75%- of 100%-arrangement, 
uitgewerkt in hun persoonlijk OPP.  
Meerbegaafde leerlingen zitten niet op onze 

school.  

De school stelt voor leerlingen met 

een zeer specifieke  

☒  

  

Er wordt voor alle leerlingen op de Laurens- 

Cupertinoschool een OPP opgesteld met doelen  

ondersteuningsbehoeften een  

ontwikkelingsperspectief (OPP) op  

 en verwachte uitstroom. Dit wordt meerdere 

keren per jaar geëvalueerd en bijgesteld.  

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en  
instructieruimtes en hulpmiddelen  

☒    

Aanpak gericht op sociale 

veiligheid en voorkomen van 

gedragsproblemen   

☒  Op school wordt veel structuur en duidelijkheid 

geboden. Dit helpt gedragsproblemen te 

verminderen.  

Protocol voor medische 

handelingen  

☒  De school houdt zich aan het protocol medische 

handelingen opgesteld door de RVKO.  

Deskundigheid  

  

Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van :  

  

Onderwijsdomein  Toelichting  

Leren en ontwikkeling  Ja, afgestemd op de leerlingen voor wie is 

vastgesteld dat plaatsing in het speciaal 

basisonderwijs hun verdere ontwikkeling 

waarborgt. Alle leerkrachten zijn in het bezit van 

een Master SEN Gedrag diploma of vergelijkbare 

studie 

Sociaal en emotioneel gedrag  idem  

Fysiek en medisch  idem  

Werkhouding  idem  

Thuissituatie  De school werkt binnen de CZ-Hillesluis intensief 

samen met het wijkteam  

   

Deze expertise is inzetbaar voor andere scholen in de wijk : alle mogelijkheden van de school 

kunnen direct worden ingezet voor zover de financiering dit toelaat.  

  

Voorzieningen en materialen  

 Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 

methodieken, protocollen, etc. : convergente differentiatie binnen stamgroepen die zijn 

samengesteld op basis van ontwikkelingsperspectieven. Een maximale groepsgrootte van 16 

leerlingen  per stamgroep. Master SEN opgeleid personeel. Uitgebreide ervaring in het werken met 

kinderen die soc. Emotionele problematiek vertonen. Logopedie, motorische oefentherapie. Een 

specifiek pedagogisch klimaat, time-out voorziening. Intensieve contacten met externe 

hulpverleners.  
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Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw  

  

  

Mogelijkheden/bijzonderheden  Toelichting  

Een modern, goed geoutilleerd gebouw  Verschillende ondersteuningsmogelijkheden onder 

één dak zoals logopedie, kinderoefentherapie. Ook 

heeft de school een eigen inpandige gymzaal  

Bereikbaarheid:  De school is zeer centraal gelegen en gemakkelijk 

te bereiken (ook met OV).  

 Samenwerking met SO:  Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn een 

aantal groepen van SO-cl4 school “de Wilgen’ in 

het gebouw gehuisvest. Er wordt vanaf dat 

moment gewerkt aan de samenwerking en het 

vergroten van de deskundigheid. 

  

  

Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders  

  

  

Partner (o.a. SBO en SO / ouders)  Toelichting  

Actief ouderbeleid  We draaien ouderbetrokkenheid 3.0 (CPS)  

Ouders van huidige/potentiële leerlingen   Er zijn intensieve contacten. We informeren 

geïnteresseerde ouders die hun kind komen 

aanmelden of advies willen uitgebreid over de 

mogelijkheden. Ook adviseren we ouders waarvan 

het kind wordt verwezen door de basisschool. Er 

wordt geen wachtlijst voor plaatsing gehanteerd. 

Basisscholen in de wijk Hillesluis, 

Feyenoord  

Netwerk IB-ers en netwerk directie  

SBO-scholen op Rotterdam-Zuid  Netwerk IB-ers en netwerk directie  

SBO-scholen van de RVKO (Lucasschool 

en Johannes-Martinusschool)  

Netwerk leerkrachten, IB-ers en directie  

PPO-Rotterdam  Voornamelijk via School Contact Persoon  

Wijkteam CJG   Via de schoolcontactpersoon 

Bibliotheek op School   We stimuleren lezen via allerlei leesbevorderende 

activiteiten. 

Logopediepraktijk In ons gebouw gevestigd  

Kinderoefentherapie   In ons gebouw gevestigd  

  

  

  

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet ?  
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Onderwijsdomein  Toelichting  

Leren en ontwikkeling   We zijn er voor leerlingen die een TLV hebben 

ontvangen voor het  SBO en hun ouders. We 

willen echter ook leerlingen kunnen opvangen 

waarbij ingewikkelder gedragsproblematiek is 

vastgesteld.      

Sociaal en emotioneel gedrag  

Fysiek en medisch  

Werkhouding  

Thuissituatie  

  

  

Ambities en (na-)scholingswensen  

  

Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen 

begeleiden, hebben we als  school( -team)  de volgende ambities :   

  

  

Onderwijsdomein  Toelichting  

Leren en ontwikkeling  Onderwijs aan het jonge kind  

Sociaal en emotioneel gedrag  Realisatie van een observatiegroep  

Fysiek en medisch    

Werkhouding   Een nog passender ontwikkelingsaanbod voor 

kinderen waarbinnen zij zelfstandig en 

verantwoordelijk voor hun ontwikkeling leren. 

Thuissituatie  Intensiever contact met ouders als 

opvoedingspartner  

  

  

  

  

  

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 
nascholingswensen :  

Het komend schooljaar worden teamleden getraind op het gebied van agressiebeheersing, worden 

een aantal master studies afgerond en start het team met het 2e jaar van het leerKRACHT 

verbetertraject. In het jaarplan staan een optimaal pedagogisch klimaat en een passender 

ontwikkelingsaanbod centraal binnen nascholing voor team en indiv. Leerkracht. 

  

    
Overige bijzonderheden :   

We willen in de wijk graag meedenken over de (tijdelijke) opvang van leerlingen ter observatie en 

bij overleg over het maken van een verantwoorde keuze door ouders over plaatsing in SO of SBO.  

   


