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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

 Naam School 
 
Algemene gegevens 
 

School Van Brienenoordschool 

BRIN 08AM 

Directeur Dhr. P. Audenaert 

Adres Percevalweg 4; 3077 NK  Rotterdam 

Telefoon 010-4828422 

E-mail directie@vanbrienenoordschool.nl 

Bestuur Stg. BO-R’dam Ijsselmonde 

 

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 : Basisarrangement  Datum van vaststellen : 05-12-2016 
 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 

 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

x In orde: we gebruiken SCOL en Cito vanaf 
groep 1. Vanaf cursusjaar 15-16 een 

Kleutervolgsysteem BOSOS. Met BOSOS goede 
implementatie bereikt door middel van scholing 
en teamgesprekken gr1-2 leerkrachten. BOSOS 
is nu geïmplementeerd in beleid, beredeneerd 
aanbod en verder uitgewerkt in groepen 1 en2. 
Met peuterspeelzalen intensief contact voor 
overdracht. Standaardaard 

overdrachtsformulier is ingevoerd en wordt 
gebruikt voor groep 2 naar 3 , gr 3 t/m 7 
hanteert didactisch groepsoverzicht (dgo) 
vanaf schooljaar 2016-2017.  
Voor schooljaar 2017-2018 wordt in visie en 
beleid en schoolgids opgenomen: SISA uitleg 
en dat de school hierin deelneemt indien nodig.  

De zorg voor een veilig 
schoolklimaat 

x Leerling-enquête is afgenomen. Resultaten zijn 
besproken en ook is er de leerlingenraad 
waarin aspecten van veilig schoolklimaat aan 
de orde komen. Leerlingenraad heeft vast plek 

gekregen en is actief. Het pestprotocol is er. 
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Sova- training binnen de school is er niet meer 
zoals het voorheen aangeboden werd door een 
specialist SOVA. Het aanbod dat nu er is, is 

i.s.m. Vanuit het ib-netwerk is een opzet om 
samenwerkend te werken vanuit het kader rots 
en water, regieversterkend handelen. Verder  
komt sociale veiligheid, soc.em.ontw. naast 
didactische ontwikkeling tijdens OZO aan de 
orde. Het betreft dan ook interventies. De ozo 
gesprekken laten groei zien en ontwikkeling in 

vorm en karakter van (vroeg)signalering en 
inzet van interventies.   
Kwink, de nieuwe methode soc.em.ontw. wordt 
schooljaar 16-17 in alle groepen ingevoerd. 
Benoemen van veilig schoolklimaat ook aan de 

orde bij kennismakingsavond, 

kennismakingsgessprekken. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

☐ Er is een lees-spelling specialist (niet 
uitvoerend in de rol) Er is een concept 
dyslexie-protocol samengesteld.  

Een aanbod voor leerlingen met 

dyscalculie 

☐ Er is nog geen speciaal aanbod voor 

dyscalculie. Een rekenspecialist in opleiding 
schooljaar 2017-2018. Beleid moet nog worden 
ontwikkeld. Rekenspecialist vanuit ppo wordt 
nu betrokken indien nodig. 

Een afgestemd aanbod voor 

leerlingen met meer of minder 
dan gemiddelde intelligentie 

☐ Volgens het DIM wordt er binnen de groep 

gedifferentieerd, waarbij ook deze leerlingen 
een afgestemd aanbod krijgen. Daarnaast is er 
nog niet een schoolbreed aanbod voor deze 
groep leerlingen, wel een afgestemd individueel 
aanbod.  

De school stelt voor leerlingen 

met een zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

X 

 

 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 

instructieruimtes en hulpmiddelen 

X Er is nog een centrale plaats voor extra 
materialen (deze wordt volgend schooljaar 

ingericht), er is echter geen lift aanwezig. 
Ortotheek op orde, beheer en ordening door 
intern begeleider. 

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

  Protocol grensoverschrijdend gedrag is er. 
Echter gedragsprotocol dient daar aan vooraf 
te gaan en dat is wat nog moet volgen in 

verband met samenhang met gedragsprotocol 
en protocol grensoverschrijdenden gedrag. 

Protocol voor medische 
handelingen 

x Is opgenomen in veiligheidsplan. 
Veiligheidsplan is definitief. 
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Deskundigheid 
 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 

 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Rekenspecialist i.o.; Specialist Jonge Kind i.o.; 
Intern Begeleider, Remedial Teacher, 
Gedragsspecialist (echter niet in te zetten als 

professional om groepen te coachen, wel op 
afstand andere wijze), cluster2 expertise 

Sociaal en emotioneel gedrag Gedrag specialist en SOVA vanuit smw 

Fysiek en medisch IB-er en betrokken lkr voldoende op de hoogte 

van diabetes leerling 

Werkhouding IB-er, SVIB 

Thuissituatie Schoolmaatschappelijk werk 

  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : het ib-netwerk heeft concrete 
stappen gezet om gebruik te maken van elkaars expertise: bijvoorbeeld de opzet sova vanuit 
regieversterkend handelen, training rots en water. Ook andere zaken, directeurenoverleg is hier 
een voorbeeld van dat er in vanuit de wijk initiatieven zijn en onderhouden worden.  
  
 

Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : 
Wij zijn een samenwerkingsschool Openbaar – Prot. Chr. Onderwijs. 
Wij zijn momenteel bezig in een traject Visie ontwikkeling 
 

 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 

 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Logopedie Er is wekelijks een logopediste op school 
aanwezig. 

BSO Wij bieden buitenschoolse opvang 

Schoolmaatschappelijk werk Er is wekelijks een schoolmaatschappelijk werker 

aanwezig. 

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 

 

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

Ouders vormen het toezichthoudend 
bestuur. 

Wij zijn een zgn. Éénpitter, d.w.z. dat volgens het 
One Tier model deze school wordt bestuurd. De 
directeur is tevens bestuurder (uitvoerend) 
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Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet ? 
 

 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Leerlingen begeleiden met een IQ < 70 

Sociaal en emotioneel gedrag Handelingsverlegen in enkele specifieke situaties.  

Fysiek en medisch Geen mogelijkheden (gebouw) fysieke 
beperkingen.  

Werkhouding Te veel niveauverschillen bedienen moet mogelijk 
blijven. Ook letten op 

ondersteuningsmogelijkheden bijvoorbeeld vanuit 
ppo ab-plus ten behoeve van klassemanagement 
Dat kan toevoegende waarde hebben, niet 

schoolbreed , wel groepsgericht. Dit hangt samen 
met leren en ontwikkeling.  

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 Beter handeling gericht werken (HGW) en overige 
didactische werkvormen (o.a. coöperatief leren) 

Sociaal en emotioneel gedrag  
Fysiek en medisch  

Werkhouding  

Thuissituatie  

 

 
Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 
nascholingswensen : 
 
Scholing HGW en coöperatief leren zijn onderwerpen vanuit het verbetertraject in 
samenwerking met Onderwijsadvies (O.A) geweest. Deze basis onderhouden en 

verdiepen. 
 
 
 
Overige bijzonderheden : 
 
De van Brienenoordschool, samenwerkingschool voor openbaar en protestants-christelijk 

onderwijs, heeft een leerling populatie die qua samenstelling en differentiatiebehoeften op het 

gebied van leren en gedrag, redelijk vergelijkbaar is met de gemiddelde Nederlandse school. Het 
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onderwijsconcept is gebaseerd op kennisoverdracht en sturing van het onderwijs door de 

leerkracht en de leerstof, c.q. de lesmethoden. In de onderbouwgroepen worden gedurende enkele 

uren extra handen in de klas ingezet. RT is de belangrijkste aanpak om leerlingen te begeleiden die 

niet goed meekomen. Echter, de laatste jaren vindt er wel een verschuiving plaats, zodat het 

onderwijsconcept enige aanpassing behoeft en er gezocht moet worden naar werkvormen die het 

onderwijs meer mogelijkheden biedt tot differentiatie in de groep, zodoende beter te kunnen 

voorzien in de onderwijsbehoeften van leerlingen. Voorwaarde hiertoe is een stevig 

klassenmanagement en duidelijk instructie-model. 

 
 
  


