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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

Da Costa School 
 

Algemene gegevens 
 

School Da Costa School 

BRIN 13YZ00 

Directeur Mw. P. Poot 

Adres Johannes Brandstraat 3-7 

3072 BD Rotterdam 

Telefoon 010 484 35 34 

E-mail dcs@dacostaschool.com 

Bestuur Stichting PCBO 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 ondersteuningspl1an.  
 

 

Beoordeling inspectie : Basistoezicht (2013) 

Deelonderzoek inspectie: mei 2019 
Datum van vaststellen SOP :  april 2022 

 

Kengetallen 

Aantal leerlingen op teldatum 1 okt 2021  164 

Aantal leerlingen met een OPP eigen leerlijn Onderbouw (gr 1 t/m 5):   

4 ll groep 3 

3 ll groep 4 

1 leerling groep 5 

Bovenbouw (gr 6 t/m 8):  

1 ll groep 6, 1 ll groep 7, 1 ll groep 8 

Alle leerlingen uit de schakelklas werken met 

een individuele leerlijn. 

Aantal SBO-verwijzingen 2020-2021 

 

Vanuit de onderbouw: 1  

Vanuit de bovenbouw: 0 

Vanuit de schakelklas : 2 

Aantal SO-verwijzingen 2020-2021 0 

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 2  

Aantal leerlingen met een dyscalculieverklaring 0 

Aantal leerlingen met aangetoonde 

hoogbegaafdheid 

0 

Aantal thuiszitters 2020-2021 0 
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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 

✓  Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen vindt 

er altijd een intake en/of warme overdracht 
plaats. Een warme overdracht voor de kinderen 

van groep 0 vindt alleen plaats als er sprake is 

van zorg. Bij deze overdracht zijn de pm’ers, 

ouders, ib en de nieuwe leerkracht betrokken. 
Daarnaast zijn er op school twee 

aandachtsfunctionarissen en is er een goede 

samenwerking met het Wijkteam. 

Aan het begin van het schooljaar, binnen 4 
weken, voeren de leerkrachten met iedere 

leerling en zijn/haar ouder(s) een startgesprek  

(lol-gesprek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Als een leerling tussentijds instroomt, vindt dit 
gesprek ook zo snel mogelijk na de start op 

onze school plaats. 
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De zorg voor een veilig 
schoolklimaat 

✓  We werken op school met de methode De 
Vreedzame School voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling. We volgen deze ontwikkeling met 

Viseon-2.  

  
Er is een leerlingenraad gevormd en één keer 

per acht weken spreekt de leerlingenraad met 

de directie over diverse onderwerpen. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

✓  We hebben in verhouding weinig kinderen met 
dyslexie.  

Schooljaar 2018-2019 is het protocol 

Leesproblemen en dyslexie herzien. We werken 

met de leesinterventieprogramma’s Bouw! en 
Flits! 

We werken nauw samen met PPO als het gaat 

om leesarrangementen en leesbehandeling. 

Vanaf de tweede helft van het schooljaar 
kunnen geen kinderen meer aangemeld worden 

voor leesbehandeling.  

Een aanbod voor leerlingen met 

dyscalculie 

✓  We hebben diverse leerlingen met 

rekenproblemen. We hebben ervaring in het 
werken met eigen rekenleerlijnen in de 

groepen 4 t/m 8. 

Ambite: 

• Het protocol Ernstige rekenproblemen en 
dyscalculie wordt 2022-2023 herzien en 

opnieuw vastgesteld. 

Een afgestemd aanbod voor 

leerlingen met meer of minder 
dan gemiddelde intelligentie 

✓  Op de Da Costa School hebben we een rijke 

ervaring in het omgaan met grote verschillen 
tussen leerlingen. We gebruiken het digitale 

instrument DHH om alle leerlingen in kaart te 

brengen. Er wordt in iedere groep in minimaal 

drie arrangementen lesgegeven 
Er is een breed aanbod van externe 

programma’s voor leerlingen in groep 7 en 8 

(ZuidPlus, Connected Classroom, Rebel, 

Talentklas, Montfort Junior College, 
Pregymnasium).  

. 
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De school stelt voor leerlingen 
met een zeer specifieke 

ondersteuningsbehoeften een  

ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

✓  Daar waar nodig wordt er gewerkt met een OPP 
voor leerlingen die i.v.m. hun leerachterstand 

worden losgekoppeld van de leerstof van de 

groep. Dit wordt beschreven en verantwoord in 

een OPP. Hierin worden ook de doelen voor de 
lange termijn (tot en met groep 8) gesteld. Het 

OPP wordt aangevuld met handelingsgedeelte 

(handelingsplannen). 

Er kan ook een OPP opgesteld worden voor 
gedrag.  

Vanuit het samenwerkingsverband PPO wordt 

verwacht dat voor alle leerlingen waarvoor een 

arrangement wordt aangevraagd een OPP is 
opgesteld. 

Toegankelijk schoolgebouw met 

aangepaste werk- en 

instructieruimtes en hulpmiddelen 

✓  Ons schoolgebouw is door de hoeveelheid 

trappen niet rolstoelvriendelijk.  

 
In iedere groep is een instructietafel en ruimte 

voor een prikkelarme werkplek/ dan wel de 

mogelijkheid voor het plaatsen van een studdy-

buddy. 
Er zijn een aantal ruimtes buiten de groep 

beschikbaar, die ook ingezet worden voor bijv. 

extra leesbegeleiding, logopedie, e.d. 

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 

gedragsproblemen  

✓  Er is een gedragsprotocol.  
Het volgmodel Viseon-2 wordt twee keer per 

jaar ingevuld, monitoring gebeurt door de 

SMW’er. 

In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt 
van KIJK! 

Protocol voor medische 

handelingen 

✓  Er is een medicijnprotocol aanwezig in de 

school. Iedere leerkracht is hiervan op de 

hoogte. Ons uitgangspunt is dat wij geen 
medische handelingen verrichten. 
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Deskundigheid 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Rekenen 

Sinds schooljaar 2019-2020 wordt de nieuwe 
rekenmethode, Wereld in Getallen 5, gebruikt. 

Voor de groepen 6,7 en 8 is dit geheel digitaal. 

Didactiek 

Het team is geschoold in het gebruik van het 
Expliciete Directe Instructiemodel en gebruik van 

de Teach-technieken. Deze staan regelmatig op 

de agenda tijdens vergaderingen.  
Jonge Kind 
Sinds schooljaar 2020-2021 wordt een nieuwe 

kleutermethode, Kleuterplein, gebruikt. Voor de 

inplementatie worden de leerkrachten begeleid 

door een externe adviseur. Dit nascholingstraject 
is uitgebreid met fonemisch bewustzijn en 

begrijpend luisteren.  

Leertijduitbreiding 

Aangezien de Da Costa School een school in de 
Children’s Zone is, worden er diverse activiteiten 

aangeboden in het kader van leertijduitbreiding. 

Sociaal en emotioneel gedrag Op school hechten wij waarde aan orde, rust en 

de regelmaat die we in de klassen weten te 
behouden, de goede communicatie met de 

ouders, de gesprekken over respect over en weer. 

Elke dag staat de directeur bij de ingang van de 

school om de ouders en kinderen welkom te 
heten.  

Er zijn diverse (externe) programma’s die we in 

school kunnen aanbieden als we denken dat dit 

nodig is.  
Sinds maart 2022 zijn de uren van de smw’er 

uitgebreid van 11 naar 32.  
Fysiek en medisch Er is een medicijnprotocol aanwezig.  

Indien nodig overlegt de school met PPO welke 
begeleiding er mogelijk is als het gaat om 

motorische problemen. Ook kan er doorverwezen 

worden naar een oefentherapeut. Voor kinderen 

met gewichtsproblematiek is een goede 
samenwerking met CJG, wijkteam en diëtistes.  

De lessen bewegingsonderwijs worden op de Da 

Costa School gegeven door een vakleerkracht. 

Werkhouding Leerkrachten zijn bekwaam in het aanbieden van 
een vaste structuur aan leerlingen. Er wordt 

gewerkt met het stoplicht en de time-timer om de 

werkhouding van kinderen te verbeteren.  
Daarnaast kunnen er individuele interventies 
toegepast worden. 

Thuissituatie Door goede samenwerking met het wijkteam en 

de medewerker ouderbetrokkenheid van de school 
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is er veel aandacht voor de thuissituatie van veel 
van onze leerlingen.  

Er is op school een ouderraad. Sinds 2014 heeft 

de school het CPS-keurmerk Ouderbetrokkenheid 

3.0. 

  

Voorzieningen en materialen 

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

methodieken, protocollen, etc. : 
Voor de diverse vakgebieden werken wij met de methoden die in het schoolplan beschreven staan. 

Het directie instructiemodel dient als basis voor onze lessen. Er wordt bij rekenen, spelling en 

technisch lezen gewerkt in minimaal drie arrangementen. De werkwijze staat beschreven in het 

groepsplan. Binnen de school wordt planmatig gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van de PDCA-
cirkel (4 D:  data -  duiden – doelen – doen).  

Per kind wordt minimaal jaarlijks de bevorderende en belemmerende factoren en de specifieke 

onderwijsbehoefte beschreven. 

Er wordt gewerkt met een continurooster. Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn wij gebonden 
aan 10 uur leertijduitbreiding per week.  

Om de bovenbouwleerlingen vertrouwd te maken met het voortgezet onderwijs wordt het LOB-

traject vanaf groep 6 met school, leerlingen en ouders doorlopen. Daarnaast volgt groep 8 een 

traject op zowel cognitief als metacognitief terrein van Lyceo in het kader van kansen(on)gelijkheid 
en ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.   
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Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Oud gebouw/ nieuwbouw Het gebouw is op dit moment niet toegankelijk 

voor minder validen i.v.m. de trappenhuizen.        
Er wordt gewerkt aan een nieuwbouwplan. 

Pleinen Het kleuterplein is afgeschermd en daardoor een 

veilige speelplek voor de jonge kinderen. Het 

plein dat door de groepen 3-8 gebruikt wordt ligt 
naast de school maar is niet afgeschermd.  

Omgeving De school ligt naast de botanische tuin en de 

speeltuin Afrikaanderwijk. Van beide 

voorzieningen wordt regelmatig gebruik gemaakt. 

Gymzaal/ speellokaal In het schoolgebouw zijn een gymzaal met 

kleedruimtes en een speellokaal aanwezig. 

Koken Op de eerste etage is een groot lokaal dat door 

een mobiele tussenwand in twee lokalen gesplitst 
kan worden. In dit lokaal is ook een keuken 

aanwezig, waar eenvoudige kooklessen gegeven 

(kunnen) worden. 

 
 

Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 

 

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

Medewerker Ouderbetrokkenheid De medewerker ouderbetrokkenheid speelt een 

cruciale rol in het contact tussen school en de 

ouders. Er worden diverse activiteiten voor en 

door ouders georganiseerd, waardoor de 
ouderbetrokkenheid ook vergroot wordt. 

Zo worden er gedurende het schooljaar diverse 

ouderochtenden georganiseerd over 

onderwijsinhoudelijke en opvoedkundige 
onderwerpen. Ook worden er door de medewerker 

ouderbetrokkenheid uitstapjes georganiseerd. 

Daarnaast bieden we een taalprogramma aan 

voor de ouders die het Nederlands nog niet 
machtig zijn. Vaste activiteiten zijn het Rugzak en 

Knapzak programma voor de ouders van de 

groepen 0 t/m 4. 

De school doet mee met het project Alledaags 
Rekenen op Zuid. 

Wijkteam De samenwerking met het wijkteam is erg goed. 

Hierdoor wordt in veel gezinnen hulp geboden in 

de vorm van opvoedingsondersteuning of 
schoolondersteuning. Er is zeer regelmatig 

overleg. 

PCBO De stichting PCBO faciliteert waar nodig. 

PPO Via de schoolcontactpersoon van PPO is er overleg 
mogelijk omtrent zorgleerlingen.  
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Ouders – keurmerk Ouderbetrokkenheid De ouders ontvangen maandelijks van de 
leerkrachten een maandbrief met daarin 

informatie over wat er in de klas voor activiteiten 

zijn en welke leerstof die maand wordt 

aangeboden.  
Ook wordt er met grote regelmaat een 

nieuwsbrief door de directie aan de ouders 

geschreven.  

Alle brieven worden digitaal aan ouders verstrekt. 

SO – SBO Er zijn goede samenwerkingscontacten tussen de 

verschillende scholen van sbo/so.   

 

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

 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling In principe kunnen wij in de groepen leerlingen 
adaptief onderwijs bieden met een bandbreedte 

van een IQ van ca 70 - 135. Hierbij altijd wel in 

acht nemend hoe de groepssamenstelling en 

groepsgrootte is. Er moet een evenredige 
zorgverdeling in de groep zijn. 

Sociaal en emotioneel gedrag Ook hierbij geldt dat er sprake moet zijn van een 

evenwichtige verdeling in de groep. Afhankelijk 

van de zwaarte van de gedragsproblematiek, de 
grootte van de groep, de samenstelling van de 

groep wordt bekeken of wij het kind passend 

onderwijs kunnen bieden. Uitgangspunt is dat het 

voor het kind, de groep en de leerkracht rendabel 
moet zijn. Extreem externaliserend gedrag 

kunnen wij niet aan. Wij realiseren ons dat het 

goed is om dit SMART te beschrijven, maar dit is 

erg lastig. Daarom willen we hier volstaan met het 
noemen van ernstige gedragsproblematiek 

waarbij de veiligheid van medeleerlingen en 

collega’s niet meer gewaarborgd kan worden. Wij 

zijn niet in staat om kinderen die vrijwel continu 
1-op-1 begeleiding nodig hebben, te bedienen. 

Fysiek en medisch Het is onmogelijk om hierbij aan te geven wat we 

wel en niet aankunnen, omdat dit volledig 

afhankelijk is van de problematiek. Medische 
problematiek kan per ziektebeeld zo enorm 

verschillen (bijv. suikerziekte), dat hier geen 

concrete uitspraak over te doen valt. In principe 

sluiten wij geen kinderen buiten van onze school 
n.a.v. een fysieke of medische aandoening, maar 

wordt in goed overleg tussen school en ouders 

gekeken naar de mogelijkheden en 

onmogelijkheden die er zijn.  

Werkhouding Wij zijn niet in staat om kinderen die vrijwel 

continu 1-op-1 begeleiding nodig hebben, te 

bedienen. 
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Thuissituatie Door goede samenwerking met het wijkteam en 
deskundigheid in de school is iedere leerling 

welkom, ongeacht zijn of haar thuissituatie.      

 

 
Ambities en (na-)scholingswensen komend schooljaar 

 

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 Nascholing kleuterleerkrachten gericht op rekenen 
EDI borgen  

Sociaal en emotioneel gedrag Nieuwe versie DVS implementeren  

Fysiek en medisch Zeer afhankelijk van de instroom van de 

leerlingen 

Werkhouding Teach like a champion kan gekoppeld worden aan 

EDI/ Flitsbezoeken 

Thuissituatie - 

Rekenonderwijs Onderhouden en borgen van de opgedane kennis.  

 

 

 

 


