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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

 Dr. A. van Voorthuysenschool 
 
Algemene gegevens 

School Dr. A. van Voorthuysenschool 

BRIN 20RI 

Locatiedirecteur M. Merkelbach 

Adres Rollostraat 85, 3084 PM, Rotterdam 

Telefoon 0104291587 

E-mail admin@zmlkvoorthuysen.nl 

Bestuur BOOR 

 
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: basistoezicht    Datum van vaststellen: vastgesteld 2014 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 
 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

X Door het volgen van de zml leerlijnen brengen wij het 
niveau van de leerlingen in kaart. We signaleren 
afwijkingen van de ‘normale’ ontwikkeling. De school heeft 
maatschappelijk werk, een psychologe en een  
orthopedagogen in huis.  

De zorg voor een veilig schoolklimaat X schoolregels, klassenregels, werken met de methode stip, 
weerbaarheidstraining en een anti- pest beleid zorgen voor 
een veilig, vrolijk en vrij klimaat.  

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie  nvt  

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

nvt zit in aanbod zml leerlijnen 

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

X Vanuit de zml basis hebben wij ook een aanbod voor 
leerrecht kinderen en kinderen met een stoornis uit het 
ASS.  Ieder krijgt zijn aanbod op eigen niveau.  

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

X 
 

Voor alle leerlingen wordt er jaarlijks een OPP opgesteld 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en instructieruimtes en 
hulpmiddelen 

X  

Aanpak gericht op sociale veiligheid en 
voorkomen van gedragsproblemen  

X  

Protocol voor medische handelingen X  

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

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Wij bieden onderwijs aan leerroute  1, 2, 3 en 4.  
Leerlingen worden gevolgd op de ZML-Leerlijnen. Voor leerlingen 
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uit leerroute 1 worden de Plancius leerlijnen gebruikt. De 
vooruitgang van de leerlingen wordt genoteerd in ParnasSys.  
De leerlijnen die wij bijhouden  zijn; schriftelijke taal, rekenen, leren 
leren, seo, mondelinge taal, praktische redzaamheid, mens en 
maatschappij, praktijkvoorbereiding, weerbaarheid en seksualiteit. 
Ons uiteindelijke doel is voor iedere leerling een eigen passende 
plek in de maatschappij . 
Iedere leerling moet een TLV hebben van een 
samenwerkingsverband. 

Sociaal en emotioneel gedrag De ontwikkeling van seo  volgen wij middels de zml leerlijn seo. 
Daarnaast gebruiken wij ZIEN om leerlingen extra in kaart te 
brengen. 
Wij hanteren op school schoolregels en groepsregels (specifiek voor  
binnen de groepen) . In alle groepen gebruiken de ‘geef me vijf’ 
methodiek. 

Fysiek en medisch Onze leerlingen krijgen gym, dans en zwemonderwijs aangeboden. 
De leerlingen worden gezien door de schoolarts. Op school hebben 
wij de mogelijkheid tot logopedie (school) en fysiotherapie (vanuit 
eigen particuliere  praktijk). Op woensdagmiddag bieden wij extra 
sport op school. 

Werkhouding Dit onderdeel zit in de leerlijn leren leren. Ook komt dit aan bod bij 
het aanbod van de beertjes van Meichenbaum, taakspel en DIM.  

Thuissituatie De school vervult een sociale functie. Het klassenteam gaat 1x per 
schooljaar op huisbezoek.Bij hulpvragen in de thuissituatie 
ondersteunt school in het stellen van een hulpvraag aan 
bijvoorbeeld wijkteams en  jeugdzorg. Maatschappelijk werk kan 
hiernaast ook nog ondersteunen bij opvoedkundige en financiële 
vragen.  

 
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk: 
De kennis aan lesgeven aan leerlingen op zml- niveau, het lesgeven aan leerlingen uit het autisme spectrum kunnen 
gedeeld worden met andere scholen. 
 
 
  
Voorzieningen en materialen 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, methodieken, protocollen, etc. : 
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw / materialen en methodes 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

softplay ruimte  

werken met behulp van tablets  

werken met VR- lessen eigen ontwikkelde lessen 

werken met Active Floor bestaande en eigen ontwikkelde lessen 

RADAR methodiek  

Geef me de vijf methodiek  

triple c methodiek  

groepsdoorbrekend werken  

thematisch werken  

Naschoolse (woensdagmiddag) sport  

eigen ontwikkelt materiaal  

methodes ontwikkeld voor ZML, rekenlijn, fototaal  

accent op praktische zelfredzaamheid  boodschappen doen, koken, met elkaar eten in de groepen 

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners /ouders 

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

KDC  (en KDC 12+)  Stichting Pameijer  
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SBO       

Cluster 4,       

Cluster 2  

Praktijkonderwijs  

betrokken oudercommissie  

PRO - en VSO scholen  

stichting MEE  

bibliotheek op school  

wijkteams-sisa meldcode-jeugdzorg  

netwerk scholen  Charlois  

BOOR- werkgroepen  

leerplicht  

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

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Voor leerlingen die worden aangemeld met een 
ontwikkelingsperspectief hoger dan regulier groep 5 niveau 
hebben wij geen aanbod (grens ligt bij IQ lager dan 69) 

Sociaal en emotioneel gedrag Ons onderwijs en aanpak is niet passend  voor leerlingen met 
ernstig externaliserend gedrag. 

Fysiek en medisch Wij kunnen/mogen geen verpleegkundige medische 
handelingen verrichten. 

Werkhouding x 

Thuissituatie x 

 
 
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 Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. We 
werken doelgericht en hiermee dus steeds een stapje ‘hoger’.  
Het opp is individueel en wordt aangepast indien nodig (in 
overleg met ouders)  

Sociaal en emotioneel gedrag Onze leerkrachten en assistenten zijn getraind om in te spelen 
op het wisselende sociaal emotionele gedrag van de diverse 
leerlingen. Ze kunnen goed inschatten waar grenzen liggen en 
hoe hiermee om te gaan. 

Fysiek en medisch Leerlingen worden uitgedaagd veel te bewegen en ook 
bewegend te leren. Leerlingen met medicatie krijgen dit 
alleen met toestemming en overleg met ouders.   

Werkhouding Om een goede werkhouding te realiseren werken we met 
taakspel en de beertjes van meichenbaum. Bij beide 
methodes worden leerlingen gestimuleerd aan hun doelen te 
werken. 

Thuissituatie Wij streven naar een goed contact met ouders en minimaal 3 
contactmomenten per schooljaar. Wij verstrekken elkaar 
informatie via heen en weer schriften, Klasbord, 
nieuwsbrieven, informatiebrieven, schoolgids, jaarkalender, 
website en telefoon. 

 
 
Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen: 
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Wij zijn als school altijd op zoek naar nieuwe methodes en middelen om onze leerlingen een nog beter aansluitend aanbod 
te kunnen geven. Wij zouden graag een uitgebreider naschoolsesportaanbod willen. Ook is het een wens 
om voor onze leerlingen tijdens de pauzes een spel/ sport aanbod te kunnen realiseren (anders dan wat 
leerkrachten  kunnen geven) en voor de leerkrachten een pauze-moment in te kunnen bouwen.  

 
 
 
Overige bijzonderheden: 
 
Het huidige schoolgebouw is inmiddels  te klein geworden voor de hoeveelheid aanmeldingen die we krijgen. Onlangs zijn 
er twee portocabins geopend, maar ook deze zijn nu vol.. 
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Website 
Onze website is http://www.zmlkvoorthuysen.nl/ 
Gezien het belang van beschikbaarheid en vindbaarheid van actuele gegevens met betrekking tot het dekkend netwerk is 
het voor bezoekers van de website van PPO Rotterdam mogelijk om uw school binnen een postcodegebied te zoeken en 
vervolgens in te zoomen op basis van een aantal categorieën en indicatoren. Vervolgens kunnen scholen van keuze worden 
aangeklikt om meer informatie te krijgen over de school in het algemeen en de mogelijkheden wat betreft de 
(extra)ondersteuning.  
 
Kunt u hieronder aangeven op welke punten u uw school – op basis van het SOP – op de scholenkaart wilt weergeven? 
 

Leren & Ontwikkelen  

Dyslexie ☐ 

Dyscalculie ☐ 

Taal  X 

Lezen X 

Rekenen X 

Meer-en hoogbegaafdheid ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ/leerachterstand X 

Autisme Spectrum Stoornissen  X 

Sociaal & emotioneel gedrag  

Pestgedrag ☐ 

Sociale vaardigheden X 

Faalangst ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ X 

Ernstige gedragsproblematiek X 

Psychiatrische stoornissen ☐  

Autisme Spectrum Stoornissen X 

Fysiek & Medisch  

Doof/slechthorendheid ☐ 

Blind/slechtziend ☐ 

Fysieke/motorische beperking ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ X 

Taal/spraak ☐ 

Medische handelingen ☐ 

Rolstoelgebruik ☐ 

Werkhouding  

Sociale vaardigheden X 

Faalangst ☐ 

Aandachtsproblematiek X 

 

http://www.zmlkvoorthuysen.nl/

