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Voorwoord
Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel van het Openbaar Onderwijs Emmen.
In het Koersplan staat de missie van de organisatie als volgt omschreven:

“Het openbaar onderwijs Emmen biedt alle kinderen kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs
waarbij de kinderen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen om hierdoor een
volwaardige basis te leggen voor hun latere leven in een complexe en dynamische
kennismaatschappij. Uitgangspunt voor ons is dat ieder kind en elke jongere recht heeft op
onderwijs en ondersteuning passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling”.
…..
Uitgangspunten die naadloos aansluiten bij de algemeen gehanteerde visie op passend onderwijs.
Zoals de wet voorschrijft, beschikt iedere school over een Schoolondersteuningsprofiel/SOP.
In het profiel wordt beschreven:
1. Het niveau van de basisondersteuning;
2. De mogelijkheid van extra ondersteuning (basisondersteuning overstijgende zorg);
3. De organisatie van de extra ondersteuning;
4. De ambities betreffende Passend Onderwijs.
De afzonderlijke scholen van het bestuur realiseren minimaal kwaliteit van de basisondersteuning
zoals die in het Samenwerkingsverband 22.02 PO is vastgesteld. De inhoud van de basisondersteuning
is vastgelegd in het Ondersteuningsplan/OP van het Samenwerkingsverband/SWV 22.02. Het geeft
het niveau aan van wat de scholen met inzet van de beschikbare middelen en kennis zelf bieden en
organiseren. Wanneer er meer ondersteuning nodig is dan geboden kan worden vanuit de
basisondersteuning, dan is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning.
Het schoolondersteuningsprofiel/SOP bestaat uit twee gedeeltes:
A. Het algemene gedeelte: een samenvatting van het beleid ten aanzien van Passend Onderwijs
zoals dit is vastgelegd vanuit het SWV 22.02;
B. Het schoolgedeelte: met de schoolspecifieke invulling van de basisondersteuning.
Het SOP is een leer- en ontwikkeldocument voor iedere school.
Dit SOP vervangt het vorige document en is leidend voor de periode november 20176 t/m juli 2021.
Het wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Over het schoolgedeelte van het SOP brengt
de MR van de desbetreffende school advies uit.
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A. Algemeen gedeelte
1. Passend Onderwijs
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014
voor verantwoordelijk zijn om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het bestuur van het Openbaar Onderwijs Emmen is vertegenwoordigd in SWV 22.02.
In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen.
De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over onder andere:
 de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden;
 welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs;
 afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met Jeugdzorg.
Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich zo
goed mogelijk te ontwikkelen. Het liefst op de gewone basisschool. En als dat niet kan, op een school
voor speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.
 De “gewone” basisschool, mét of zonder hulp
De “gewone “ basisschool kan een leerling op verschillende manieren hulp bieden. Bijvoorbeeld als
Er sprake is van leesproblemen, dyslexie is, rekenproblemen of concentratieproblemen. Binnen
Passend Onderwijs wordt dit de Basisondersteuning genoemd. Wanneer er na het uitvoeren van
interventies meer ondersteuning nodig is dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden,
dan is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning, de zogenaamde basisondersteuning
overstijgende zorg. Op dit niveau wordt gewerkt met het toekennen van (tijdelijke) arrangementen
aan veelal individuele leerlingen.
 De speciale basisschool/SBO
Als de gewone basisschool een kind ook met extra ondersteuning niet de juiste hulp kan geven, kan
de school samen met de ouders op zoek gaan naar een passende plaats binnen een speciale
basisschool. Hier is meer speciale kennis en extra tijd beschikbaar voor het begeleiden van leerlingen
met een grotere ondersteuningsbehoefte.
 Speciaal onderwijs/SO
Sommige leerlingen hebben zoveel extra hulp nodig, dat ook de speciale basisschool niet voldoende
ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld als een kind ernstig verstandelijk of lichamelijk beperkt is.
Speciaal onderwijs kan ook noodzakelijk zijn bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.
Ook scholen voor Speciaal Onderwijs maken deel uit van het SWV 22.02. Zie onderstaande Piramide.
Meer informatie is te vinden op: www.swv2202.nl en www.passendonderwijs.nl
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2. Basisondersteuning
De basisondersteuning geeft het niveau van de ondersteuning weer waaraan alle scholen in het SWV
voldoen.
 Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband 2202-PO afgesproken geheel van
preventieve (om iets te voorkomen) en licht curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de
onderwijsondersteuning van de scholen worden georganiseerd. Altijd op het afgesproken
kwaliteitsniveau en eventueel in samenwerking met ketenpartners.
Dit is uitgewerkt in 4 aspecten van basisondersteuning en 13 kernkwaliteiten.
Het SWV heeft een Checklist basisondersteuning voor de scholen samengesteld. De checklist is gebaseerd
op de 13 kernkwaliteiten van de basisondersteuning. Deze checklist is leidraad op schoolniveau voor het
beschrijven van de basisondersteuning.

De vier aspecten:

13 Kernkwaliteiten van basisondersteuning



Preventieve en licht
curatieve interventies

1.
2.



De onderwijsondersteuningsstructuur

3.
4.

5.
6.


Planmatig werken

7.
8.
9.



Kwaliteit van de
basisondersteuning

10.
11.
12.
13.

De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.
Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is
een ontwikkelingsperspectief vastgesteld.
De scholen hebben een effectieve interne
onderwijsstructuur
De leerkrachten, interne begeleiders en
teamleider/schoolleider werken continu aan hun
handelingsbekwaamheid en competenties.
De scholen hebben een (multidisciplinair) overleg gericht op
leerlingondersteuning.
De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het
onderwijs.
De scholen hebben continu zicht op de ontwikkeling van
leerlingen.
De scholen werken opbrengst- en handelingsgericht aan de
ontwikkeling van leerlingen
De scholen voeren beleid op het terrein van de
leerlingondersteuning.
De scholen werken met effectieve methoden en –
aanpakken.
De scholen evalueren jaarlijks de effectiviteit van de
leerlingondersteuning.
De scholen dragen leerlingen zorgvuldig over.
De scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel/SOP
vastgesteld.

3. Extra ondersteuning (Basisondersteuning overstijgende zorg) Zie bijlage 1.
Wanneer er na het toepassen van alle mogelijke interventies binnen de basisondersteuning toch meer
voor een leerling (of groepje leerlingen) nodig is dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden,
is er een mogelijkheid voor extra ondersteuning, de al eerder genoemde basisondersteuning
overstijgende zorg. Op dit niveau wordt met (tijdelijke) arrangementen gewerkt. Voorwaarden voor
toekenning van een arrangement zijn dat de desbetreffende school:
1. alle mogelijkheden binnen de basisondersteuning aantoonbaar heeft benut (checklist en
leerlingendossier);
2. daarbij gebruik gemaakt heeft van de adviezen van de adviseur passend onderwijs;
3. het traject van basisondersteuning met de adviseur passend onderwijs heeft doorgesproken;
4. de aanvraag voor extra ondersteuning met de adviseur passend onderwijs heeft besproken;
5. een onderbouwde aanvraag bij het managementteam/MT heeft ingediend.
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B. Schoolspecifiek gedeelte
1. Schoolgegevens







School + Brinnr.
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon
E-mail
Website

OBS Emmermeer 16HI
Middenhaag 4
7815 LB EMMEN
0591-659896
administratie@obs-emmermeer.nl
www.obs-emmermeer.nl

2. Visie/Schoolconcept
Op OBS Emmermeer werken we volgens de den HGW cyclus gerelateerd aan de een zorg route. De zorg van
het schoolteam is gericht op de onderwijsbehoeften van het kind, waarbij het zo vroeg mogelijk ontdekken van
ontwikkelingsproblemen op pedagogisch of didactisch gebied toonaangevend is, zodat adequate en
doelgerichte zorg kan worden verleend. Het team werkt niet alleen vanuit kind kenmerken maar ook vanuit
onderwijskenmerken enomgevingskenmerken.
Door handelingsgericht te werken probeert het team van basisschool de Kubus zicht te krijgen op alle factoren
van het kind om een goede afstemming te realiseren van de opvoeding - en onderwijsbehoeften van kinderen,
zodat voor elk kind een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.
Voor een volledige en uitgebreide versie van onze onderwijskundige visie verwijzen we naar ons schoolplan en
onze schoolgids. Deze zijn te vinden op de website van onze school.

3. Basisondersteuning op onze school
3.1 Algemene leerling- en groepsgegevens

Aantal





Totaal aantal leerlingen 01-10-2016
Aantal leerlingen naar gewicht
Aantal groepen (jaargroepen of combinaties)

76
1:62
4



Gem. groepsgrootte

20 lln.

0,3: 11

1,2: 3

3.2 Invulling basisondersteuning
Het samenwerkingsverband heeft vastgesteld wat onder basisondersteuning wordt verstaan. Het SWV hanteert
als richtlijn voor de scholen de “Checklist Basisondersteuning”. Deze checklist, gebaseerd op de vier aspecten
van de kwaliteitszorg inclusief 13 kernkwaliteiten, is ook voor onze school leidraad voor het vorm geven aan de
basisondersteuning.
1. Preventieve en licht curatieve interventies (kernkwaliteiten 1 en 2)
De leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat in de school.
De school zorgt voor een actief veiligheidsbeleid.
Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ontwikkelingsperspectief vastgesteld.
2. De onderwijsondersteuningsstructuur van onze school (kernkwaliteiten 3 t/m 6)
Onze leerkrachten, de intern begeleiders en de Locatieleider werken continu aan hun expertise en blijven zich
daardoor ontwikkelen. De school heeft regelmatig overleg, gericht op leerling ondersteuning. De school heeft een
effectieve interne onderwijsstructuur, die gericht is op het leren van basisvaardigheden door de leerlingen.
Zie voor de verdere invulling van de zorgstructuur ons zorgdocument.
3. Planmatig werken (kernkwaliteiten 7 t/m 9)
In alle geledingen van de school wordt gewerkt via de PDCA cyclus en we werken opbrengst- en
handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen.
Zie voor de verdere invulling van de zorgstructuur ons zorgdocument.
4. Kwaliteit van de basisondersteuning (kernkwaliteiten 10 t/m 13)
Onze school heeft voor het aanleren van de basisvaardigheden moderne effectieve methoden, waarbij de
instructie wordt gegeven volgens het effectieve directe instructie model. Leerlingen die van school gaan, worden
zorgvuldig overgedragen aan de vervolgschool.
Zie voor de verdere invulling van de zorgstructuur ons zorgdocument.
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3.3 Beoordeling inspectie
OBS Emmermeer is voor het laatst door de inspectie bezocht op 06-10-2014 . Tijdens het onderzoek heeft de
inspectie met behulp van een set indicatoren de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld.
Als bijlage bij dit SOP is het Kwaliteits- en Nalevingsprofiel uit het laatste inspectierapport weergegeven.

Uit het overzicht valt op te maken dat op obs Emmermeer de kwaliteit van het onderwijs voor de meeste
onderzochte indicatoren op orde is. De indicatoren van de aspecten leeropbrengsten en kwaliteitszorg
zijn van voldoende niveau.
Als bijlage is het Kwaliteits- en Nalevingsprofiel uit het laatste inspectierapport toegevoegd. Het volledige
inspectierapport is te vinden op de site www.onderwijsinspectie.nl.

Genoemd profiel als bijlage van dit SOP toevoegen.

3.4 Ouders als educatieve partners
Uiteraard zijn ouder(s)/verzorger(s) de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. Ouders
beschikken over deskundigheid betreffende hun kind. Om een kind goed te kunnen begeleiden is deze kennis
noodzakelijk en een goed contact met de ouders dus van groot belang. OBS Emmermeer stelt het dan ook op
prijs om op de hoogte gehouden te worden van belangrijke gebeurtenissen thuis. De leerkracht is de
onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed onderwijs aan de leerlingen. Denk
hierbij aan het pedagogisch klimaat, de didactiek en klassenmanagement. Wij informeren de ouders over alle
belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van de
kinderen. Dit zijn duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden. Bij samenwerking kunnen zij elkaar versterken. Het
is dan ook van het grootse belang dat ouders en leerkracht met elkaar in gesprek blijven, zodat zij profiteren van
elkaars kennis bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen.

3.5 Aanbod
Voor het vorm geven van de basisondersteuning maken we gebruik van de volgende middelen en methoden. Veel
van deze methoden en middelen bieden mogelijkheden voor differentiatie in het lesaanbod (extra stof, basisstof
en verrijkingsstof)
Middelen
Methoden

Voorbereidend taal/lezen en rekenen groep 1-2

Schatkist DORR

Aanvankelijk technisch lezen

Veilig Leren Lezen KIM versie

Voortgezet technisch lezen

Estafette

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Taal

Taal op maat

Spelling

Spelling op maat

Rekenen

Alles telt

Wereldoriëntatie

Hier en daar/Tijdzaken/Natuniek/Veilig
Verkeer(Jeugdverkeerskrant)

Engels

Groove me

Sociaal-emotionele ontwikkeling

PBS / SCOL

Talentontwikkeling

Levelwerk en Keuzeklassen

Creatief aanbod

Keuzeklassen, 1,2,3, Zing
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3.6 Aanpak voor gedrag
We werken volgens de aanpak PBS Positive Behavior Support. Waarbij we basiswaarden hanteren en afspraken
en gedragsverwachtingen volgen d.m.v. lessen.
Afspraken en gedragsverwachtingen zijn o.a. bedoeld om een zo optimaal mogelijk veilig pedagogisch klimaat te
creëren. Afspraken binnen en buiten de school geven onze kinderen de nodige duidelijkheid en structuur,
waardoor er ruimte en voorwaarden ontstaan ter bevordering van samenwerking, samenspel en persoonlijke
ontwikkeling. Afspraken krijgen betekenis als ze positief worden geformuleerd in concreet herkenbaar gedrag,
zinvol zijn en rekening houden met de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Regelmatig wordt er in de groepen
aandacht besteed aan afspraken en gedragsverwachtingen d.m.v. PBS lessen, gesprekken, uitleg, projecten en
binnen het programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Verder wordt er in de groepen positief beloond en
de leerlingen kennen de te verwachten consequenties bij ongewenst gedrag,. Ter voorkoming van incidenten
werken we met de ouders samen. Voorbeeld is de GOED kaart.
We willen de afspraken zoveel mogelijk zichtbaar laten zijn in de school.
Zie voor verdere invulling ons veiligheidsplan.

3.7 Leesproblemen en dyslexie

Signalering
Om onze leerlingen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van het dyslexieprotocol. In het protocol staan
concrete handvatten beschreven voor ons beleid op het gebied van leesproblemen (dyslexie).

Preventie, begeleiding en aanpassingen
Wij vinden het belangrijk om leesproblemen zo vroeg mogelijk op te merken en aan te pakken. Hiervoor hanteren
wij een dyslexieprotocol. Met als doel een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende)
leesproblemen.

Zie voor verdere invulling ons dyslexieprotocol.
3.8 Dyscalculie

Signalering
Om onze leerlingen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van het protocol ERWD (Ernstige Reken- en
Wiskundeproblemen en Dyscalculie). Hierin staan richtlijnen vermeld die je onderneemt om allereerst reken- en
wiskundeproblemen te voorkomen. Bij signalering worden stappen gevolgd volgens het ERWD-protocol.

Preventie, begeleiding en aanpassingen
Er wordt in de groepen gewerkt met het handelingsmodel en het 3-slagmodel om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Tevens geven wij les volgens het directe instructiemodel waarmee we kunnen
aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Indien nodig worden aanpassingen gedaan in
de leerstof. Voor verdere invulling zie protocol ERWD.

3.9 Talentontwikkeling (inclusief meer- en/of hoogbegaafdheid)

In ons beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid wordt beschreven hoe OBS Emmermeer signaleert en
begeleiding georganiseerd.

Leerkracht c.q. ib-er heeft Master module Hoogbegaafdheid gedaan.

3.10 Ondersteuningsstructuur
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We nemen preventieve maatregelen om te voorkomen dat intensieve ondersteuning noodzakelijk wordt. Dit doen
we door het bieden van een veilige, gestructureerde omgeving binnen een onderwijsstructuur die gericht is op
preventief handelen. De leerkrachten weten wat ze moeten doen, wanneer situaties om vroegtijdig handelen
vragen en kunnen signalen omzetten naar een handelingsgerichte aanpak.
Zodra een kind bij op school zit, wordt de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in een dossier.
Vanaf eind groep 2 hanteren we op school in het kader van ons zorgverbredingbeleid het
Citoleerlingvolgsysteem als een concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem bestaat uit
een samenhangend geheel van toetsen en een registratiesysteem. Het stelt de leraren in staat om systematisch
van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen en
daar consequenties aan te verbinden. Tevens hanteren wij methodetoetsen om de ontwikkeling van onze
kinderen te volgen. Daarnaast worden leerlingen regelmatig geobserveerd. Wij vinden het belangrijk om ook op
deze manier onze leerlingen te volgen.
Voor het volgen en observeren van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van SCOL. Aan de
hand van deze observaties worden interventies ingezet.
Binnen onze school is er specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van zorg, taal en motoriek : een
intern begeleider, een taalcoördinator. De hiervoor genoemde teamleden hebben allen een gecertificeerde
opleiding gevolgd.
Tevens hebben wij het streven als school om onze kennis zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden.
Hiervoor volgen wij de nodige trainingen en cursussen.
3.11 Ondersteuningsvoorzieningen
Onze school beschikt over diverse ondersteuningsvoorzieningen:
Fysieke toegankelijkheid:

Geen obstakels op de route naar het gebouw

Brede ingang en brede toegangsdeuren

Aangepast toilet

Gehele gebouw is gelijkvloers
Digitale toegankelijkheid:
Alle leerlingen hebben toegang tot digitale leer- en werkomgevingen, webteksten, e-mails en Word bestanden.
Voor bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, visuele beperkingen, autisme en auditieve beperkingen vraagt dit extra
aandacht. Dat gaat zowel om technische toegankelijkheid als om toegankelijk taalgebruik.
Mogelijkheden om tegemoet te komen aan individuele behoeften:
Er is in de school een rustige plek om b.v. medicijnen in te nemen.
Het gebouw is overzichtelijk.
In de klas kan een rustige, prikkelarme werkplek gecreëerd worden.
3.12 Samenwerking
OBS Emmermeer werkt samen met alle andere scholen van het Openbaar Onderwijs Emmen. We vallen onder
cluster 5 met OBS de Kubus. Teamleiders en IB-ers hebben contact en werken waar nodig onderling samen.
Ook volgen we als scholen gezamenlijk bij- en nascholing. Verder werken we samen met het Voortgezet
onderwijs voornamelijk in Borger en Emmen. We volgen de POVO bijeenkomsten met leerkracht groep 7/8,
directie en ib. Naar deze scholen voor voortgezet onderwijs stromen de meeste leerlingen van onze school uit.
Vroegtijdig worden de kinderen van de bovenbouw doorgesproken om ervoor te zorgen dat alle kinderen op een
passende plek komen met de juiste begeleiding. Door middel van gesprekken leerkrachten en ib, directie,. M.b.v.
de Plaatsingswijzer, de LVS CITO gegevens en later de CITO Eindtoets. Wanneer er problemen zijn in de thuisof opvoedsituatie en wanneer de school vragen heeft over sociale problemen maken we gebruik van de diensten
van de Sociale teams vanuit De Toegang.. Zoals daar zijn SMW via SEDNA, GGD, GGZ, ACCARE (bijv.
Schoolpoli) , Veilig thuis, YOOP –PBS programma, maar kan ook zijn contactpersonen vanuit PromensCare
indien er gezinsbegeleiding is. Verder werkt onze school samen met externe instanties waar onze leerlingen hulp
of begeleiding krijgen, zoals bijv. logopedie, ergotherapie, thuiszorg voor kinderen bij bijv. medicatietoediening.
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