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Voorwoord 

 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Kern.  

 

Wat is een SOP?  

Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel staat beschreven:  

● het niveau van de basisondersteuning  

● welke extra ondersteuning de school kan bieden  

● hoe deze ondersteuning is georganiseerd  

● wat de ambities zijn  

Als school bieden wij minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is 

afgesproken. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband Rijn & Gelders Vallei en geeft aan wat wij als school met de onze daartoe 

beschikbare middelen moeten kunnen organiseren.  

 

 

 

Maar wij bieden veel meer! Dit valt onder “extra ondersteuning”, ondersteuning die gegeven wordt, 

maar die buiten de basisondersteuning valt.  

Passend onderwijs  

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend 

Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te 

zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop 

onderwijs aan alle leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt 

georganiseerd.  

Ontwikkeling  

Het SOP is een document dat in ontwikkeling blijft. Het deel waarin de extra ondersteuning op onze 

school beschreven staat, wordt jaarlijks aangepast.  

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP. 
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Algemene gegevens 

 

Schooljaar 2022-2022 

School Openbare basisschool De Kern 

Locatie Kleine Houtplein 1 

Brinnummer 27MH 

Bestuursnummer 41674 (Proominent onderwijs) 

Schoolweging 2021 30,93 

Adres Kleine Houtplein 1 

6718 GG EDE 

Telefoon 0318-504642 

Directeur Mathijs van Londen 

E-mail directeur m.vanlonden@proominent.nl 

Intern begeleiders Mavis Sie Tjon (gr. 1 t/m 4) 

Ingrid Hoving (gr. 5 t/m 7) 

Marieke Boeren (gr.8) 

Aantal groepen per 1 oktober 15 (en 2 dagen MHB-onderwijs) 

Aantal leerlingen per 1 oktober 354 

Regio  Ede 
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Basisondersteuning 

Waarde en trots 

Waar zijn wij (rond passend onderwijs) trots op als school; waardoor wordt onze school 
gekenmerkt? 

• Wij zijn gastvrij en open naar ouders, leerlingen en collega's 

• Wij zoeken uitgebreid naar mogelijkheden voor kinderen die elders niet op hun plek zitten 

• Wij zijn toegankelijk voor alle kinderen van verschillende achtergronden en 

geloofsovertuigingen 

• Wij hebben ècht oog voor het individuele kind en sluiten aan bij hun (leer)behoefte 

• Ons sterk educatief partnerschap: samenwerking ouders, leerkrachten en kind 

• Ons aanbod voor sociaal emotionele ontwikkeling 

• Aandacht voor de bredere ontwikkeling van kinderen 

 

Specifieke kennis en kunde 

Aantal 
medewerkers 

Specifieke deskundigheid Opleiding 

1 Orthopedagoge Orthopedagogiek 

1 Meer- en hoogbegaafdheid Talentbegeleider meer- en 
hoogbegaafdheid 

1 Speltherapie Master speltherapie 

16 Barrières weghalen taalontwikkelingsstoornis Ervaar TOS-training 

1 Pedagogiek 

 

Bachelor pedagogische 

wetenschappen (Radboud 

Universiteit) 

1 Onderwijs(wetenschap) Master 

onderwijswetenschappen 

(Radboud Universiteit), met 

afstudeerstage op het gebied 

van onderwijsbeleid gericht op 

kansengelijkheid. 

 

Hoe wordt deze kennis en kunde in het schooljaar 2022-2023 ingezet? 

 
Op De Kern heeft één leerkracht de opleiding tot Talentbegeleider gevolgd. Deze MHB-leerkracht 

begeleidt samen met de IB-ers de leerkrachten in het proces van signalering en begeleiding. En is 

de MHB-leerkracht die ook de leerlingen begeleid tijdens ‘Het Begeleidingsuur’, de ‘ProjectKlas’ en 

de ‘KangoeroeKlas’. Hij coördineert samen met de IB-ers de procedure voor begaafde en 

hoogbegaafde leerlingen binnen de school.  

Collega’s hebben meer begrip voor en inzicht in leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en 

bredere kennis over TOS.  Ze hebben meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling met 

een taalontwikkelingsstoornis en hoe ze hun handelen hierop kunt aanpassen. In bouwoverleggen 

worden ervaringen/kennis met elkaar gedeeld. 
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Extra ondersteuning 

Extra ondersteuning door externe partners binnen onze school 
Welke keuzes maken wij t.a.v. de extra 
ondersteuning binnen de school? 

Hoe hebben we dit georganiseerd en wie voert 
dit uit? 

Arrangementen In overleg met het externe Zorgteam 
(orthopedagoge, wijkcoach, 
schoolverpleegkundige, IBers) wordt besloten 
welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. 
De expertise wordt geleverd vanuit het 
samenwerkingsverband. De persoonlijke 
begeleiding van het kind wordt uitgevoerd door 
een externe expert of één van onze 
ondersteuners. Dit altijd in nauwe afstemming 
met de IBer en de leerkracht. 

Kinderfysiotherapie In samenwerking met De Kinderfysio – Met 
sprongen vooruit! krijgen de jongere leerlingen 
jaarlijks een motorische screening en de 
kinderfysiotherapeut ondersteunt de 
leerkrachten bij vraagstukken. In overleg met 
ouders kan ook behandeling plaatsvinden 

Logopedie In samenwerking met het Landelijke Logopedie 
Bedrijf worden kinderen met mogelijke 
achterstanden gescreend en (in overleg met 
ouders) behandeld. 

Kindercoach Onze vaste kindercoach helpt (in overleg met 
ouders) leerlingen tijdens schooltijd met 
emotiewisselingen, (gevolgen van) pesten, 
faalangst, omgaan met hooggevoeligheid en 
meer. 

 

 

 

Grenzen en mogelijkheden 

 

Grenzen en mogelijkheden 
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen 
ontvangen er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen 
hebben we hieronder specifiek aangegeven: 
Bij elke aanmelding kijken we wat voor dit kind de specifieke ontwikkelingskansen en 
onderwijsbehoeften zijn. Per aanmelding bestuderen wij kritisch het dossier en laten ons 
informeren door een vorige school/opvang. Zo beoordelen wij of wij kunnen bieden wat het kind 
nodig heeft. Verder kijken we daarbij naar de volgende criteria:  
 
● Het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in de groep  
● Ons schoolgebouw (toegankelijkheid)  
● De expertise van het team  
● De expertise van de individuele leerkracht(en)  
● De groepsgrootte  
● De veiligheid van andere leerlingen  
● De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 
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Onze ambities 

Onze ambities voor het komende jaar en de lange termijn op het gebied van: 
• De basisondersteuning 

• Specifieke kennis en kunde 

• Extra ondersteuning 
Korte termijn (1 jaar) • Wij willen meer expertise in de school. Daarom starten 

dit jaar 2 collega's aan de opleiding tot rekenspecialist, 1 
collega met de opleiding tot gedragsspecalist en 3 
collega's met de opleiding tot cultuurcoördinator. 

• Drie collega's volgen de opleiding “van IB naar 

kwaliteitscoördinator” want na afronding een impuls zal 

geven aan onze onderwijskwaliteit en de het 

zorgaanbod. 

• We gaan de procedures rond onze toelating en 

uitstroom / opvallend gedrag (opnieuw) duidelijk 

beschrijven en inzichtelijk maken voor het team en 

ouders. 

 

Lange termijn (max. 4 jaar) • De opzet van ons MHB-aanbod (schooljaar 2021-2022) 
is goed bevallen. We willen dit aanbod aan de ene kant 
borgen voor de langere termijn. Aan de andere kant 
willen we kijken of we een deel van dat aanbod ook in 
de groep aan kunnen bieden (door de eigen leerkracht) 

• We gaan twee collega's de mogelijkheid de opleiding tot 
taal- en leesspecialist te volgen 

• We willen nog een specialist voor "het jonge kind” laten 
opleiden 

 

 


