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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel

 

Algemene gegevens 

 

School Hildegaertschool

BRIN 01XU

Directeur M.T. Hofstra

Adres Debussylaan 11 3055TE Rotterdam

Telefoon 010

E-mail info@hildegaert.nl

Bestuur SPCOHS

 

Basisondersteuning 

 

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

onderwijsondersteuningsstructuur

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 : Basisarr

 

 

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies

 

Interventie 

Vroegtijdig signaleren van leer-, 

opgroei- en opvoedproblemen 

De zorg voor een veilig 

schoolklimaat 

Een aanbod voor leerlingen met 

dyslexie  

Een aanbod voor leerlingen met 

dyscalculie 

Een afgestemd aanbod voor 

leerlingen met meer of minder 

dan gemiddelde intelligentie 

De school stelt voor leerlingen 

met een zeer specifieke 

ondersteuningsbehoeften een  

ontwikkelingsperspectief (OPP) op

Toegankelijk schoolgebouw met 
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Schoolondersteuningsprofiel    

 

 Hildegaertschool 

Hildegaertschool 

01XU 

M.T. Hofstra 

Debussylaan 11 3055TE Rotterdam 

010-4180049 

info@hildegaert.nl 

SPCOHS 

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. 

inspectie : Basisarrangement  Datum van vaststellen :

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies

In orde ? Toelichting (inclusief ambitie)

,  ☒ De school werkt met een systeem waarin de 

mogelijke extra zorgtrajecten beschreven 

worden in het Zorgprotocol. 
☒ Uit de veiligheidsmonitoring blijkt dat het 

werken met de methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling, het anti

en de duidelijke focus op welbevinden voldoet

Een aanbod voor leerlingen met ☒ De school werkt met een dyslexieprotocol en 

onderhoudt nauwe contacten met externe 

hulpverleners. 

leerlingen met ☒ De school heeft een dyslexieprotocol en bouwt 

haar mogelijkheden om dit protocol succesvol 

toe te passen uit. 

☒ Binnen het werken met drie arrangementen in 

de groep, twee niveaus buiten de groep en

individueel niveau met ontwikkelingsplannen, 

komt de school tegemoet aan deze 

leerlingbehoeften. 

kelingsperspectief (OPP) op 

☒ 

 

Leerlingen, die niet op bepaalde vakgebieden 

niet dezelfde ontwikkeling vertonen als de 

groep, krijgen daarvoor een apart beschreven 

leerlijn in een OPP aangeboden.

Toegankelijk schoolgebouw met ☐ School kent twee verdiepingen, maar geen lift. 

 

 

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

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.  

Datum van vaststellen : 12 mei 2016 

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 

Toelichting (inclusief ambitie) 

De school werkt met een systeem waarin de 

extra zorgtrajecten beschreven 

 
Uit de veiligheidsmonitoring blijkt dat het 

werken met de methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling, het anti-pestprotocol 

en de duidelijke focus op welbevinden voldoet. 

De school werkt met een dyslexieprotocol en 

onderhoudt nauwe contacten met externe 

De school heeft een dyslexieprotocol en bouwt 

haar mogelijkheden om dit protocol succesvol 

drie arrangementen in 

, twee niveaus buiten de groep en op 

individueel niveau met ontwikkelingsplannen, 

komt de school tegemoet aan deze 

Leerlingen, die niet op bepaalde vakgebieden 

niet dezelfde ontwikkeling vertonen als de 

groep, krijgen daarvoor een apart beschreven 

aangeboden. 

School kent twee verdiepingen, maar geen lift. 
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aangepaste werk- en 

instructieruimtes en hulpmiddelen

Aanpak gericht op sociale 

veiligheid en voorkomen van 

gedragsproblemen  

Protocol voor medische 

handelingen 

 

Deskundigheid 

 

Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van :

 

Onderwijsdomein 

Leren en ontwikkeling 

Sociaal en emotioneel gedrag 

Fysiek en medisch 

Werkhouding 

Thuissituatie 

  

Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : De expertise op het gebied van 

meerbegaafde leerlingen volgens Novilo werkwijze.

 

Voorzieningen en materialen

 

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

methodieken, protocollen, etc.: 

De Hildegaert is een klassikale school, die georganiseerd is in bouwen OB, MB en BB. De school 

kent heterogene groepen in de OB (groep 1 en 2) en homogene in de ander

Buiten de Nautilusgroep kinderen (twee dagen), is er voor leerlingen uit het intensieve 

arrangement drie dagen extra ondersteuning mogelijk, zowel binnen de groep in de vorm van co

teaching als buiten de klas in kleine groepjes of individueel.

Zelfstandig werken en coöperatief leren zijn speerpunten.

 

Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw

 

Mogelijkheden/bijzonderheden

Per bouw zijn zgn. leerpleinen 

beschikbaar. 

Er is een zowel een speellokaal op de 

begane grond als een  inpandige 

gymzaal op de tweede verdieping
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instructieruimtes en hulpmiddelen 

Onderbouw is op de begane grond gesitueerd.

☒ De school werkt met een interne kindercoach 

en extern school-maatschappelijk 

in de school. 

☒ Voor kinderen die structureel, dus niet alleen in 

noodgevallen, medicijnen slikken onder 

schooltijd worden daarin conform 

Medicijngebruik begeleid. 

Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 

Toelichting 

LB-er Meerbegaafde leerlingen, aanvullende 

arrangement meerbegaafde leerlingen volgens 

werkwijze Novilo, in de Nautilusgroep

LB-er Gedrag als gedragsspecialist, Kindercoach

Er is een LVS lichamelijke opvoeding

Er is een coach Coöperatief Leren aan de school 

verbonden. 

Ondersteuning via de interne Kindercoach en 

externe SMW. 

Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : De expertise op het gebied van 

meerbegaafde leerlingen volgens Novilo werkwijze. 

Voorzieningen en materialen 

specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 

 

De Hildegaert is een klassikale school, die georganiseerd is in bouwen OB, MB en BB. De school 

kent heterogene groepen in de OB (groep 1 en 2) en homogene in de andere bouwen.

Buiten de Nautilusgroep kinderen (twee dagen), is er voor leerlingen uit het intensieve 

arrangement drie dagen extra ondersteuning mogelijk, zowel binnen de groep in de vorm van co

teaching als buiten de klas in kleine groepjes of individueel. 

lfstandig werken en coöperatief leren zijn speerpunten. 

Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Hier kunnen de kinderen zelfstandig en in groepen 

aan het werk, evt. met ICT-hulpmiddelen

speellokaal op de 

begane grond als een  inpandige 

gymzaal op de tweede verdieping. 

- 

 

 

Onderbouw is op de begane grond gesitueerd. 

De school werkt met een interne kindercoach 

maatschappelijk (SMW) werk 

Voor kinderen die structureel, dus niet alleen in 

noodgevallen, medicijnen slikken onder 

conform ons protocol 

er Meerbegaafde leerlingen, aanvullende 

arrangement meerbegaafde leerlingen volgens 

Nautilusgroep. 

, Kindercoach. 

LVS lichamelijke opvoeding. 

Er is een coach Coöperatief Leren aan de school 

erne Kindercoach en 

Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : De expertise op het gebied van 

specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 

De Hildegaert is een klassikale school, die georganiseerd is in bouwen OB, MB en BB. De school 

e bouwen. 

Buiten de Nautilusgroep kinderen (twee dagen), is er voor leerlingen uit het intensieve 

arrangement drie dagen extra ondersteuning mogelijk, zowel binnen de groep in de vorm van co-

Hier kunnen de kinderen zelfstandig en in groepen 

hulpmiddelen. 
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Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders

 

 

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

CVD 

SCOOR/Lage Land 

 

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

 

 

Onderwijsdomein 

Leren en ontwikkeling 

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( 

 

 

Onderwijsdomein 

Leren en ontwikkeling 

Sociaal en emotioneel gedrag 

Fysiek en medisch 

Werkhouding 

Thuissituatie 
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Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders

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

Schoolmaatschappelijk werk 

Motorische RT 

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

Toelichting 

Zie interventies  

Zie interventie 

Beperkingen van het gebouw 

- 

Zie interventies 

)scholingswensen 

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

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

Toelichting 

We gaan een invoeringstraject Coöperatief Leren 

volgen. 

Het verder verfijnen van de aanpak via methode 

leerKRACHT en bouwen deze stichtingsbreed uit.

Het verfijnen van het gebruik van het LVS 

Lichamelijk Opvoeding. 

Met de invoering van Coöperatief Leren

ons didactisch handelen en daarmee de 

betrokkenheid van de leerlingen en dus de 

werkhouding in de groep een enorme impuls.

Via PPOR maakt het werken met een kindercoach 

in de school een extra kwaliteitsslag.

 

 

Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 

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

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

We gaan een invoeringstraject Coöperatief Leren 

via methode 

en bouwen deze stichtingsbreed uit. 

Het verfijnen van het gebruik van het LVS 

Coöperatief Leren geven we 

ons didactisch handelen en daarmee de 

betrokkenheid van de leerlingen en dus de 

werkhouding in de groep een enorme impuls. 

Via PPOR maakt het werken met een kindercoach 

in de school een extra kwaliteitsslag. 


