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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

 Globetrotter Katendrecht  
 
Algemene gegevens 

School Globetrotter Katendrecht 

BRIN 17DP01 

Directeur L. Tobé, M. Schroevers (adjunct), R. Maas-Ruter (adjunct) 

Adres Maashavenkade 225 – Tolhuisstraat 107 

Telefoon 010-4842437 

E-mail directieduo@deglobetrotter.nl 

Bestuur RVKO  

 
Basisondersteuning 
Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, onderwijs 
ondersteuningsstructuur 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:  GOED    Datum van vaststellen: 27-01-2020 
 
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 

☒ 

 

 

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 Gaaf op Zuid (groep voor begaafde, dubbel-bijzondere 
leerlingen. Deze groep heeft een wijkbrede functie in 
samenwerking met PPO); 
 
Anders Geleerd (leerlingen met een TLV begeleiden binnen 
school, één dag per week); 
 
Mogelijkheid tot eigen leerlijn; 
 
Verrekijker groep (verdiepend onderwijs, één dag per week). 
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Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk: 
Gaaf op Zuid is voor kinderen met meervoudige problematiek rondom HB. Deze groep is in ons gebouw gevestigd, maar 

wordt georganiseerd door PPO Rotterdam. 

Voorzieningen en materialen 

Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, methodieken, protocollen, etc.: 
Op de Globetrotter wordt gewerkt volgends de principes van onderzoekend, ontdekkend en spelend leren. Door het 
Daltononderwijs leren de leerlingen zelfstandig werken, samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen 
leerproces en dit proces in te plannen.  
 
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met een digitaal, adaptief onderwijssysteem (Snappet). Op de Globetrotter werken 
parallelgroepen intensief samen, leerkrachten geven samen instructie of delen het leerjaar op in verschillende 
instructiegroepen. De leerlingen leren samen te werken met verschillende leerlingen en kunnen hulp vragen waar zij dat 
nodig vinden. Naast de samenwerking met de parallelgroep wordt er ook leerjaar doorbroken gewerkt. Hierdoor is het 
mogelijk om voor bepaalde vakgebieden onderwijs op maat te leveren. Op de Globetrotter worden de zaakvakken 
gecombineerd aangeboden in thematisch onderwijs.  
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Hoofdlocatie Groep 1-2-3 heeft beschikking over een lift 

Nevenlocatie Groep 4-5-6, Gaaf op Zuid, heeft een trappenhuis en geen 
beschikking over een lift 

Nevenlocatie  Groep 7-8  

Hoofdlocatie  KDV en PSZ (IKC) 

 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 

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

Ouders  Educatief partnerschap 

KCR  

SKVR Muziekles in groep 1 t/m 4  
Ieder kind een instrument groep 5 t/m 8      

Lekker Fit Voldoende beweging en focus op gezonde voeding 

Brede school  

KDV en BSO KinderDam 

PSZ Peuter en Co 

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

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Geen individueel onderwijs (wel bieden we begeleiding, 
leerlingen voor de Anders Geleerd groep moeten al bij ons op 
school zitten, een advies voor SBO krijgen en geen 
gedragsproblematiek laten zien);  
 
Op basis van de al aanwezige zorg in de groep wordt in overleg 
met directie en intern begeleider per groep besloten hoeveel 

Sociaal en emotioneel gedrag Fijn vrienden training (onzekere en faalangstige leerlingen, in 
samenwerking met schoolmaatschappelijk werk); 

Fysiek en medisch Organisatie voor screening motorische vaardigheden, Scoor is 
aan de Globetrotter verbonden. Uitvoering van de therapie 
door Cure+; 
 
Samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); 
Logopedie op school.  

Werkhouding Geen specifieke interventies.  

Thuissituatie Schoolmaatschappelijk werk kan opvoedondersteuning 
aanbieden.  
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individuele handelingsplannen (IHP) en 
ontwikkelingsperspectief (OPP) haalbaar zijn.  Leerlingen die 
een OPP hebben, werken op hun eigen leerlijn. 
 
Kinderen voor de Gaaf op Zuid groep, moeten voldoen aan de 
criteria die daar voor opgesteld zijn (loopt via PPO). 

Sociaal en emotioneel gedrag Kinderen met psychische stoornissen, kinderen die 
externaliserend gedrag laten zien. 

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

Werkhouding We bieden geen individueel onderwijs aan.  

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 van 0/12 jaar. 

Sociaal en emotioneel gedrag Starttraject leer- en veerkracht  

Fysiek en medisch n.v.t. 

Werkhouding Verdere ontwikkeling dalton visie en uitdraging.  

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 
 
 
Overige bijzonderheden: 
 N.v.t. 
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Website 
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  ☒ 

Lezen ☒ 

Rekenen ☒ 

Meer-en hoogbegaafdheid ☒ 

Verstandelijke beperking/laag IQ/leerachterstand ☒ 

Autisme Spectrum Stoornissen  ☐ 

Sociaal & emotioneel gedrag  

Pestgedrag ☐ 

Sociale vaardigheden ☒ 

Faalangst ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ ☒ 

Ernstige gedragsproblematiek ☐ 

Psychiatrische stoornissen ☐  

Autisme Spectrum Stoornissen ☐ 

Fysiek & Medisch  

Doof/slechthorendheid ☐ 

Blind/slechtziend ☐ 

Fysieke/motorische beperking ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ ☐ 

Taal/spraak ☐ 

Medische handelingen ☐ 

Rolstoelgebruik ☐ 

Werkhouding  

Sociale vaardigheden ☐ 

Faalangst ☐ 

Aandachtsproblematiek ☐ 

 


