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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

     CBS Het Waterschip 

Algemene gegevens 
 

School CBS Het Waterschip 

BRIN 08VN 

Directeur Lianne Vlendré 

Adres Burgemeester Beyenstraat 81 

Telefoon 010-41381553 

E-mail vlendre@waterschip.nl 

Bestuur PCBO te Rotterdam Zuid 

 
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 :  
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Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 
 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

X Signalering gebeurt met: 
-Overdrachtsdocumenten van de psz/kdv VVE 

Bij de Hand.  
-Kleutervolgsysteem Kijk, 2 keer per jaar 
-Scol groepen 3-8, twee keer per jaar 
-Leerling Scol groepen 6-8, twee keer per jaar 
-Document Groepssfeer in te vullen door de 
leerkracht, twee keer per jaar 

-Smileylijst (H. Jansen) groep 5-8 een keer per 
jaar 
-Toetsen CITO LVS vanaf eind groep 1 tot 
groep 8 

-Afname Entree toets groep 7 
-Methode gebonden toetsen geregistreerd in 
Basispoort 

 
Inzet van interventies: 
-Overdracht van nieuwe leerlingen met VVE. 
-Bespreking van signalen in leerling en 
groepsbesprekingen volgens jaarplanning 
minimaal 4 keer per jaar. 
-Bij intensive zorg (niveau 2 of 3) opstellen van 

Groeidocument na overleg met ouders, school, 
PPO en zorgverleners (smw, wijkteam, CJG). In 
het document worden te nemen acties duidelijk 
benoemd. (OZO) 
 
Ambities 

-Samenwerking met VVE intensiveren. Dit jaar 

worden hernieuwde afspraken gemaakt over 
het kennismaken van nieuwe leerlingen tijdens 
de tijd van het KDV of PSZ. Ook zijn er 
driemaandelijkse overgangsgesprekken 
gepland om leerlingen over te dragen en 
eventuele bijzonderheden uit te wisselen. 

-Dekkend netwerk in de school/wijk kunnen 
blijven bieden op gebied van fysiotherapie, 
logopedie, vergoede dyslexiezorg, sova 
training. 
 

De zorg voor een veilig 

schoolklimaat 

X De school werkt met een methode voor Sociale 

veiligheid. We gebruiken “kinderen en hun 
sociale talenten”. De SCOL wordt tweejaarlijks 
afgenomen om de leerlingen te monitoren. De 
leerlingScol in de groepen 6-8. We gebruiken 
emotie lijsten van Harry Janssen die twee 

jaarlijks door leerlingen wordt ingevuld om het 

welbevinden te kunnen monitoren. De 
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leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 
worden één keer in de twee jaar uitgenodigd 
om de leerlingtevredenheidspeiling in te vullen. 
Vorig schooljaar (2016-2017)waren de scores 
van alle groepen op of boven het gemiddelde 
van het PCBO. Gemiddeld een 4 op een 
vijfpuntsschaal. De peiling gaan we vanaf 

volgend schooljaar jaarlijks invullen. Vanaf 
volgend schooljaar zullen deze peilingen direct 
bij Vensters PO worden aangeleverd. 
Schooljaar 2018-2019 kiezen wij een nieuwe 
methode uit voor de ontwikkeling van sociale 
veiligheid. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

X We hebben momenteel 5 leerlingen met 
dyslexie binnen de school. We werken nu nog 
samen met Leestalent. Omdat de behandeling 

van deze leerlingen op school plaats vindt is er 
nauw contact met de behandelaar. We werken 
met een Spellingmaatje (spiekboekje), extra 

oefenstof digitaal, passen de dictees aan, 
zetten extra leesmomenten in buiten de groep, 
maken indien nodig aanpassingen in 
leer/huiswerk. We richten alles op 
zelfredzaamheid van de leerling. Hiertoe kan 
gebruik gemaakt worden van gesproken 
lesboeken via Dedicom, beluistert op de laptop, 

leeslineaal. 
Wij hebben een vaste vrijwilliger die twee 
dagdelen in de week taalvaardigheden 
inoefent.  
Vanaf 01-01-2018 komen er andere aanbieders 
voor behandeling dyslexie binnen Rotterdam. 

Wij hopen op een goede samenwerking. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

      Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen 
en vermoeden van dyscalculie stellen wij een 
werkplan op. De leerling volgt tm groep 5 de 
instructie maar verwerking vindt plaats op 
ander niveau. Aandacht voor de 

basisvaardigheden, afwisselende oefenvormen, 
motivatie, het opdoen van succeservaringen. 
Wij kunnen momenteel een leerkracht 2 keer 
per week laten werken met leerlingen. Hierbij 
worden we ondersteund door leerkracht van 
sbo Hoogvliet, coördinatie ligt bij de ib-er. 
 

Een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met meer of minder 
dan gemiddelde intelligentie 

X Wij hebben voor leerlingen met een meer dan 
gemiddelde intelligentie een plusklas. In de 
plusklas worden de leerlingen uit de groepen 4 
tot en met 8 begeleid om te “leren leren” en wij 
willen dat ze enthousiast naar school gaan. De 

leerlingen werken aan eigen gestelde doelen en 
zorgen zelf voor de ontwikkeling van de doelen. 
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Er wordt materiaal aangeboden om de 
leerlingen verder te helpen. Buiten de eigen 
projecten kunnen de leerlingen een vreemde 
taal leren en worden zij gestimuleerd om 
samen te werken met kinderen die ook een 
meer dan gemiddelde intelligentie hebben. De 
plusklas wordt buiten de klas aangeboden. In 

de klas zijn de taken van deze leerlingen 
gecomprimeerd. Hier valt echter nog winst te 
halen. 
 
Leerlingen worden door het CITO volgsysteem 
gevolgd. Na de toetsing worden er 

doelstellinggesprekken gehouden met de 
leerkrachten. Hier worden nieuwe 
doelstellingen geformuleerd voor alle 

leerlingen. Tijdens leerling-besprekingen 
worden de individuele leerlingen en de 
leerbehoefte besproken, acties worden 
uitgevoerd in samenspraak met I.B.  

 
Voor leerlingen die uitvallen wordt een OPP 
opgesteld. Na het opstellen van een OPP kan er 
eventueel gebruik worden gemaakt van een 
klassenassistent of een leerkracht voor extra 
ondersteuning. Ook kunnen wij ambulante zorg 
aanbieden in overleg met ouders en instanties. 

 

De school stelt voor leerlingen 
met een zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

X 

 

Voor leerlingen met zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften  wordt een OPP 
opgesteld. Dit gebeurt in goede samenwerking 
met AB. Maar ook voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte vanwege 

achterblijvende prestaties, denk aan een fors 
rekenprobleem, wordt een OPP opgesteld. Dit 
gebeurt vanaf midden/eind groep 6. Het OPP 
vermeldt de uitstroomverwachting. Deze wordt 
indien nodig per jaar bijgesteld. De verwachte 
groei met evaluatie daarop, wordt beschreven. 

Daarnaast wordt de specifieke aanpak 
beschreven. 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

X Het schoolgebouw heeft twee lege lokalen waar 
leerlingen extra instructie kunnen krijgen. 
Verder is er een werkhoek bij de bibliotheek 
waar leerlingen in een kleine groep kunnen 

werken. De school is in schooljaar 2016-2017 
grondig verbouwd, de school is aangepast aan 
de maatstaven van het huidige onderwijs. 
Wij hebben in alle groepen minimaal 7 laptops, 
dit hulpmiddel wordt ingezet om leerlingen 

extra werk, verrijking, in oefening of andere 

leerstijlen aan te bieden. 
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Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

X De afgelopen drie jaar hebben wij met Harry 
Janssen gewerkt aan een goed groepsklimaat. 
Dit doen we door het invullen van een 
groepsgedragsplan, leerlingen vullen 
emotielijsten in en we monitoren via SCOL. De 
leerkrachten hebben de kennis over gedrag en 
sociale veiligheid vergroot door het volgen van 

studiedagen bij Harry Janssen en PPO.  
We werken met een gedragswijzer.  
Onze methode voor sociale veiligheid, Kinderen 
en hun sociale talenten gaat uit van acht 
deelgebieden waar sociaal wenselijk gedrag 
wordt behandeld, besproken en aangeleerd. De 

acht deelgebieden zijn: Ervaringen delen, 
aardig doen, samen spelen en werken, een 
taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze 

maken, opkomen voor jezelf en omgaan met 
ruzie. Met deze methode en het dagelijks 
voorleven van gezond sociaal gedrag door 
leerkrachten willen wij de sociale veiligheid 

garanderen.  

Protocol voor medische 
handelingen 

X Wij gebruiken een protocol voor het doen van 
medische handelingen en het verstrekken van 
medicijnen, 

 
Deskundigheid 
 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Vorig schooljaar zijn twee van onze leerlingen 
vanuit groep 8 doorgestroomd naar het VSO. We 
hebben deze leerlingen beiden een mooie 

basisschooltijd kunnen geven omdat we het met 
elkaar hebben gedaan. Veel overleg met ouders 
en externe instanties. 

We hebben een samenwerking met SBO 
Hoogvliet. Wij maken gebruik van de expertise 
van SBO leerkrachten. Zij komen op aanvraag 
langs en helpen waar nodig met leerlingen waar 
wij handelingsverlegenheid bij hebben. 

Sociaal en emotioneel gedrag Wij hebben twee dagdelen een 
schoolmaatschappelijk werker in de school. 
Leerlingen mogen éénmaal zonder medeweten 
van ouders naar haar toe, hierna worden ouders 
betrokken in het gesprek/proces. Onderwerpen: 
Ruzie, rouw, ziekte, thuissituatie, pesten etc. 

Fysiek en medisch In de school hebben wij een fysiotherapeut twee 
dagen in de week. Er is één dag in de week een 
logopedist aanwezig. Doorverwijzing gaat via de 

huisarts. School kan wel signaleren en dit 
doorgeven aan ouders.  
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Werkhouding Om het eigenaarschap van leerlingen te 
bevorderen zijn wij gestart met gesprekken 
waarin de leerlingen vanaf groep 6 participeren.  

Thuissituatie  Sinds dit schooljaar zijn wij gestart met het 
traject ouderbetrokkenheid 3.0. Wij willen met 
ouders , leerlingen en team in een driehoek 

functioneren. Het certificaat ouderbetrokkenheid 
3.0 willen wij in twee jaar behalen. Hierin worden 
wij begeleid door het CPS. Onze medewerker 
ouderbetrokkenheid is een schakel tussen school 
en ouders. Er worden koffiemiddag georganiseerd 
die gaan over onderwerpen die ouders aandragen. 

Denk hierbij aan; slaapgedrag van kinderen, 
omgang met huiswerk enz. Waar nodig schuift de 
schoolmaatschappelijk werker aan. 

  

Voorzieningen en materialen 
 

Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : 
Methodieken: 
Teach like a champion, Directe Instructie Model (DIM), Kijk (kleutervolgsysteem), SCOL en leerling 
Scol (Volgsysteem voor leerlingen op het gebied van sociale competentie), tevredenheidspeilingen 
voor ouders, leerkrachten en leerlingen. 

Wij werken met de methode Kinderen en hun sociale talenten, een methode gericht op sociale 
competentie. Ter bevordering van sociaal gezond gedrag en het voorkomen van 
gedragsproblemen. 
Programma’s: 
*Wij proberen elk jaar onze leerlingen uit groep 8 die dit aankunnen mee te laten doen met een 
pré-gymnasium. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om alvast mee te draaien op een middelbare 
school. Dit doen we ook met het Technasium. 

*Techniek: Wij bieden de leerlingen van de groepen 2 tot en met 7 lessen techniek & 
programmeren aan. De leerlingen krijgen les van de techniekmeester met behulp van Lego Wedo 

3.0, Lego education en Scratch. 
*Alle leerlingen op onze school krijgen een gestructureerd aanbod op alle kunstdisciplines. Dit 
wordt door middel van deelname aan het Cultuurtraject Rotterdam gegarandeerd. Dit traject geeft 
tevens handvatten aan de leerkrachten in de groepen om cultuureducatie verder te geven. 
*Wij bieden jaarlijks ism de Plataan een cursus Sociale vaardigheid aan. Hierbij valt te denken aan: 

Stevig staan, Stop Denk Doe enz. 
*In de plusklas werken wij onder andere met: Materialen van Uitgeverij Eduforce op gebied van 
Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Met Topklassers, vreemde talen, Wiskunde, Cultuur.  
Onderwerpen zijn ook gericht op Leren Leren. Gezocht wordt naar een nauwe samenwerking 
binnen het team om de plusklas aanpak te integreren in de dagelijkse lessen middels compacten 
van de reguliere lesstof. 
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Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 

 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Aanwezigheid traplift Op onze school kunnen leerlingen met een 
handicap naar school. Wij beschikken over een 

traplift. 

Wij beschikken over een invalide toilet Op de benedenverdieping is een invalide toilet 
aanwezig. 

Goed schoolklimaat Onze school heeft een fris binnenklimaat. Dit 

wordt mechanisch geregeld.  

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 
 

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

Samenwerking met SBO de Koppeling De Koppeling is een SBO school binnen onze 
stichting, deze school is snel te bereiken binnen 
het PCBO. 

Samenwerking met SBO Hoogvliet Vanuit PPO en de scholen in Hoogvliet/Pernis is er 
geld vrijgemaakt om een leerkracht van het SBO 
vrij te spelen om langs scholen te gaan om hulp 
aan te bieden. Dit gaat op aanvraag vanuit de 
basisschool.  

Samenwerking met Bij de Hand (VVE 
locatie) 

Bij de Hand is de peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf. Tevens verzorgen zij TSO en 
BSO. Wij werken allebei met Schatkist de nieuwe 
versie en wij zorgen voor een (warme) overdracht 
indien er een nieuwe leerlingen vanuit de peuters 
bij ons komt. 

Samenwerking scholen Hoogvliet en 
Pernis 

Vanuit PPO komen de scholen uit de wijk 
Hoogvliet en Pernis vijf keer per jaar bij elkaar. Er 

is een wijkplan geschreven en vorig schooljaar is 
er een gezamenlijke studiedag gehouden. De 
scholen binnen Pernis hebben goed contact over 
leerlingen en de wijk. 

OR Binnen de school is er een grote oudergeleding 
actief. Deze ouders vormen met elkaar de 
ouderraad. De ouderraad houdt zich bezig met 
verschillende activiteiten. Hierbij valt te denken 
aan: Sportdag, jaarlijkse school bazaar, 

kerstversiering, schoolbibliotheek enz. Er is 
zesmaal per jaar een vergadering waaraan ook 1 
lid van het team deelneemt. Directie is aanwezig 
indien dit nodig is. 

MR De school heeft ook een medezeggenschapsraad. 
De MR bestaat uit drie ouders en drie 

leerkrachten. Directie neemt desgewenst ook deel 
aan de vergaderingen die 6 keer per jaar gepland 

staan. De MR wordt geïnformeerd over de 



  8  

          

         

                                                        Definitieve versie – oktober 2017 

formatie, jaarplanning en heeft in een aantal 
zaken instemmings- of adviesrecht.  

CPS / ouders CPS is een bureau die de school ondersteunt bij 
het verkrijgen van het certificaat 
ouderbetrokkenheid 3.0. Er is in schooljaar 2017-
2018 een samenwerking dag gepland met ouders 

en leerkrachten. Daarna wordt er een regiegroep 
met ouders en leerkrachten gemaakt. De 
bedoeling is dat ouders en school samen met de 
leerlingen in een driehoek van ontwikkeling 
werken dit teneinde het onderwijsresultaat van 
alle leerlingen op het goede individuele niveau te 

krijgen. Het traject van certificering duurt twee 
jaar. 

 
 

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

 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Aanbieden van individuele leerlijnen gaat 
voldoende, maar mede door de groepsgrootte 

wegen wij elke leerling zorgvuldig af. Grens ligt 
bij: Leerlingen met behoorlijke autisme spectrum 
stoornissen 

Sociaal en emotioneel gedrag Er is een wisselende vaardigheid tussen de 
leerkrachten op het gebied van hantering 
probleemgedrag. Niet alle leerkrachten kunnen op 

hetzelfde niveau handelen op probleemgedrag. 
Grens ligt bij: Zware psychische problematiek bij 
kinderen 

Fysiek en medisch Medische handelingen worden niet verricht door 
het personeel. Er is scholing geweest voor het 

toedienen van een EPI pen in geval van nood, 
verder niet. 

Werkhouding Stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen is nog 
niet optimaal. Het loslaten van leerlingen hoort 
hier bij en dat blijkt nog lastig. Er liggen kansen p 
dit gebied. 

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 We hebben afgelopen drie jaar vrijwel alle 
methodes vervangen, de komende twee jaar 

willen we de methodes uitdiepen en borgen. De 
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resultaten zijn voldoende. We willen dit 
handhaven en continueren. 

Sociaal en emotioneel gedrag Schooljaar 2018-2019 gaan wij ons oriënteren op 
een nieuwe methode voor sociale competentie. 
We gebruiken nu Kinderen en hun sociale 
talenten. 

Fysiek en medisch geen 

Werkhouding Het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen, 
daar willen wij verder in groeien. 

Thuissituatie We zijn dit schooljaar gestart met de certificering 
voor ouderbetrokkenheid 3.0. De driehoek 
ouders, leerlingen en school willen wij verder 
uitbouwen ten gunste van de leerlingen.  

 

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

*Wij werken de komende twee jaar samen met CPS om ouderbetrokkenheid 3.0 verder gestalte te 
geven in de school. 

*De invoering van de nieuwe methode voor onze kleuters, “Schatkist” vraagt om meer expertise. 
Wij werken hiervoor samen met een externe organisatie die hulp en inzicht biedt 
aan leerkrachten en IB. 

*Handvatten verkrijgen voor het werken aan eigenaarschap bij leerlingen. 
*Omgaan met probleemgedrag, verder inzicht krijgen in gedrag van kinderen. 
*Geïnspireerd blijven, dit doen we met het team, maar we gaan ook bij andere scholen op bezoek 

om “good practice” te bekijken.  
 
 
 

Overige bijzonderheden : 
Onze school geeft sinds schooljaar 2017-2018 Engels in alle groepen. 
Het Waterschip biedt techniek onderwijs aan vanaf groep 2. 
Door de samenwerking met externe organisaties hebben wij danslessen na schooltijd en 
muzieklessen (facultatief) onder schooltijd. 

.  
 


