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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

 De Globetrotter Katendrecht 
 
Algemene gegevens 
 

School De Globetrotter-Katendrecht 

BRIN 17DP01 

Directeur T. Verhulst en S. Deutz  

Adres Walhallalaan 116 

Telefoon 010-4842437 

E-mail directieduo@deglobetrotter.nl 

Bestuur RVKO 

 
Basisondersteuning 
 
Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 
onderwijs ondersteuning structuur 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: Excellent  Datum van vaststellen :24-03-2017. 
 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot preventieve en licht curatieve interventies 

 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

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 

☒ 
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Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

☒ Op de nevenlocatie is geen lift aanwezig, wel 
een groot trappenhuis 

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 Toelichting 

Leren en ontwikkeling  

Sociaal en emotioneel gedrag  

Fysiek en medisch Ergotherapeut en Scoor in de school aanwezig en 
samenwerking met SJG  

Werkhouding Effectief, innovatief, eigenaarschap! 

Thuissituatie SMW aanwezig 

  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : n.v.t. 
 
  
 

Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : Onderzoekend, ontdekkend en spelend leren. Door ons 

Daltononderwijs zijn kinderen in staat tot zelfstandig werken, samenwerken, verantwoordelijk zijn 
voor het eigen leerproces, plannen. We werken met tablets (Snappet). Onze leerlingen zijn gewend 
aan uitwisseling met verschillende groepen. Er wordt niet alleen op parallelniveau uitgewisseld, 

maar ook groep doorbroken. We zijn in staat voor bepaalde vakgebieden onderwijs op maat te 
leveren. 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 

 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Hoofdlocatie  Groep 1-2-3-7-8 heeft de beschikking over een lift 

Nevenlocatie  Groep 4-5-6 heeft een trappenhuis en geen 

beschikking over een lift 

  

 
 

Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 

Kinderen worden betrokken bij hun eigen leerdoelen en leerproces d.m.v kind gesprekken. Kinderen zijn zo eigenaar en deskundige over hun eigen ontwikkeling. 


Sociaal emotioneel leren en de kinderen zoveel mogelijk de regie over hun eigen handelen geven.
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Partner (o.a. SBO en SO / ouders) Toelichting 

Ouders Educatief partner schap 

KCR Kunst & cultuur centrum Rotterdam 

SKVR idem 

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

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Geen individueel onderwijs (een op een 
begeleiding). Maximaal van vier IHP’s in een 
groep en drie OPP’s in een groep 

Sociaal en emotioneel gedrag Kinderen met psychische stoornissen, kinderen 
die acting out gedrag laten zien 

Fysiek en medisch Kinderen die voor hun zelfstandigheid afhankelijk 
zijn van een tweede persoon 

Werkhouding Geen individueel onderwijs 

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 Het beste onderwijs voor elke leerling! 
Sociaal en emotioneel gedrag SEL programma 
Fysiek en medisch  

Werkhouding Effectief, innovatief, eigenaarschap verbreden en 
verdiepen 

Thuissituatie Huisbezoeken, waar nodig. 

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

*Vertaalslag kennis toepassen op het gebied van sociaal emotioneel gedrag en werkhouding 
* Ontwikkelingslijn Techniek en Wetenschap ontwikkelen op schoolniveau. 
* HB in de klas 
 
 
 

Overige bijzonderheden: 

SEL is al ingevoerd.
Kan weggehaald worden
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