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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

 Naam School 
 

Algemene gegevens 
 

School Oscar Romeroschool 

BRIN 18AK 

Directeur P.Koedood 

Adres Isaac Hubertstraat 151  3034CS  Rotterdam 

Telefoon 010-4127318 

E-mail info@oscarromeroschool.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 : Basisarrangement    
Datum van vaststellen : mei 2017 
 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 

 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

☒ We volgen de1-Zorgroute vanaf groep 1. 
Ambitie om groep 0 hier in mee te nemen. 

De zorg voor een veilig 

schoolklimaat 

☒ Zie o.a getekende ‘pedagogische aanpak’ 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

☒ Mogelijkheid tot leesbehandeling op school van 
Leestalent. Dispenserende/compenserende 
maatregelen voor leerlingen met dyslexie. 

Leesprotocol. Werken met ipads. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

☒ Protocol vanaf 2015 aanwezig. 
Rekencoördinator is specialist.  

Een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met meer of minder 

dan gemiddelde intelligentie 

☒ Aanbod voor leerlingen met meer dan 
gemiddelde intelligentie (schoolknap) wordt 

door werkgroep verder uitgebreid. 
Aanbod voor leerlingen met minder dan 
gemiddelde intelligentie is in orde. 

De school stelt voor leerlingen 
met een zeer specifieke 

ondersteuningsbehoeften een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

☒ 

 

Nog in ontwikkeling. 
Voor leerlingen met PRO-uitstroom aanwezig. 

Toegankelijk schoolgebouw met 

aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

☒ Schoolgebouw niet aangepast voor kinderen 

met een lichamelijke handicap , geen lift of 
invalidetoilet. 
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Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

☒ Werken met het PAD-programma. Zoneparc 
aanwezig. Pedagogische aanpak. 

Protocol voor medische 
handelingen 

☒ Aanwezig. 

 
 
Deskundigheid 
 

Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Reken- en taalspecialist op school aanwezig 

Sociaal en emotioneel gedrag Zoneparc en helden, PAD 

Fysiek en medisch Cesartherapie/Logopedie/Diëtist op school 
aanwezig 

Werkhouding  

Thuissituatie SMW wekelijks aanwezig 

  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : Alle bovengenoemde zaken in 
overleg. 

 
  
 
Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : 

 
Spelotheek 
Uitgebreide orthotheek 
Uitgebreide bibliotheek voor leerlingen. 
Zoneparc met helden 
PAD aanpak 

Logo 3000 voor woordenschatuitbreiding groep 0-1-2. 

Leesbehandelaar Leestalent 
Logopedist 
Diëtist 
Cesartherapeut 
HGW/DIM 
Dyslexie/dyscalculieprotocol 

Verteltassen  
Ouderbetrokkenheid 3.0 
Regeling ‘gezonde lunch’ 
Lekker-Fit 
Brede school  
Playing for Succes Excelsior 
LeerKRACHT 

Schooltuin 
Kunstzinnige therapie 
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Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Er is ruimte in de groep, op de gang, in 
lege lokalen voor één op één begeleiding 

 

Er zijn ruimten met specifieke functies 
voor beweging- en leerbehoeften. 

Cesar, logopedie, diëtist, leesbehandelaar, 
schooltuin, muzieklokaal, gymzaal, speelzalen, 

computerlokaal, bibliotheek, spelotheek, zoneparc 

Gebouw met veel mogelijkheden!!  

 
 

 

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

PPO Rotterdam  

SMW Stichting Dock       

Cesartherapie Het Lage Land  

Leesbegeleiding Leestalent  

SBO/ (V)SO  

Leerplicht  

GGZ  

CJG  

Wijksamenwerkingsverband  

SKVR  

Villa Zebra  

Kinderbescherming Rotterdam  

Locale overheid  

Logopedie Taalreis       

Big Brother & Big Sister  

 
 
 

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

 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Wanneer de inspectiekaders m.b.t. opbrengsten 

een risico gaan lopen 

Sociaal en emotioneel gedrag Wanneer het gedrag van kind ( of ouder) teveel 
impact heeft op het sociale functioneren 
/veiligheid van de groep. 

Fysiek en medisch Wanneer een leerkracht onevenredig veel tijd 
moet besteden aan het kind ( speciale zorg). 

Werkhouding nvt 

Thuissituatie nvt 

 
 
Ambities en (na-)scholingswensen 
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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 Elke dag samen een stukje beter 
Logo 3000, Met woorden in de weer. 
Meerbegaafdheid meer verweven in het lesaanbod 

Sociaal en emotioneel gedrag  
Fysiek en medisch  

Werkhouding  

Thuissituatie  

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

LeerKracht :We gaan met het team met Stichting  Leerkracht starten schooljaar 2015-2016 

 
Logo300: Met LOGO 3000 hebben de leidsters en leerkrachten een instrument in handen 

om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan 

te bieden. Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving 
 
 

Overige bijzonderheden : 
  


