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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2022 - 2023 

Algemene gegevens 

Naam school Naam: Gabriëlschool locatie Michiel ten Hovestraat &  locatie 
Harnaschpolder 
Adres: Michiel ten Hovestraat 9, 2613VX Delft &  Kristalweg 107 
2614SH Delft 
Telefoon: 015-2134615 & 015-2135880 
E-mail: gabriel@laurentiusstichting.nl 

Opgesteld namens 
directeur en team 

Datum: 20 juni 2022 
Directeur: Peter L.A. Grootscholten 

Opgesteld met advies MR Datum: 21 juni 2022 
Voorzitter MR: Jord Schneijdenberg (oudergeleding) 

Vastgesteld door bestuur Datum: 
Voorzitter bestuur: dhr. Klaas Tigelaar 

Schoolgids & Schoolplan Zie schoolgids blz. 20-23 & schoolplan blz. 24 t/m 27 (op onze site). 

 

Visie passend onderwijs school 
 

Passend onderwijs realiseren is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht voor iedereen 
werkzaam in het onderwijs. Passend onderwijs is voor ons onderwijs gericht op het realiseren van 
zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk onderwijs, waarbij de ondersteuningsbehoefte van het 
kind leidend is. De haalbaarheid van ‘Passend onderwijs’ staat de laatste jaren in de onderzoek-
schijnwerpers. We vliegen Passend Onderwijs aan vanuit ‘de bedoeling’ (‘van binnen naar buiten’).  
 

‘De bedoeling’ is o.i. 'Elk kind in ontwikkeling'. We streven er daarom naar dat iedere leerling zich 
ononderbroken ontwikkelt en ontplooit. Omdat we te maken hebben met verschillen - richten we 
het onderwijsleerproces zo in - dat ‘ontwikkeling’ (‘de bedoeling’) daadwerkelijk mogelijk is. 
Daarbij benutten we ‘de leef- en systeemwereld’ (zie schema van Wouter Hart op blz. 5).  
 

Op de Gabriëlschool is ieder kind van harte welkom. Er zijn echter situaties waarin wij als school 
een kind niet aannemen. Dit komt voor als:  
a. De Gabriëlschool de ondersteuningsvraag van het kind/de leerling niet kan bieden. We geven 
dan onderbouwd aan dat we de leerling niet ‘in ontwikkeling’ krijgen, omdat we NIET het juiste 
ondersteuningsaanbod kunnen geven.  
b. Er al te veel leerlingen in een groep zitten of er reeds te veel leerlingen met een ondersteunings- 
of zorgaanbod in een groep zitten. We hanteren voor die groepen dan een wachtlijst. Dit is elk 
schooljaar maatwerk. 
Voor de procedure verwijzen wij naar bladzijden 20-23 van onze schoolgids.  
 

Onze ambities (2019-2023) zijn:  
1. De leraren kennen de leerlingen en hun onderwijsbehoeften.  
2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.  
3. De leraren hebben voldoende expertise om leerlingen te begeleiden die een eigen leerlijn voor 
één vakgebied hebben. 
4. We betrekken ouders bij de (extra) ondersteuning/zorg voor hun kind.  
5. We betrekken externe partners - indien noodzakelijk - bij de zorg voor leerlingen.  
6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
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7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de 
ondersteuning/zorg voor leerlingen.  
8. De school voert de ondersteuning/zorg planmatig uit.  
9. De school gaat zorgvuldig de effecten van de ondersteuning/zorg na.  
10. De intern begeleider coördineert de ondersteuning/zorg en begeleiding.  
 
De Gabriëlschool valt onder samenwerkingsverband PPO-Delflanden, waarmee we afspraken 
maakten. Binnen PPO-Delflanden zijn basisondersteuning en lichte ondersteuning de 
basisbegrippen. De basisondersteuning bestaat uit vier onderdelen:  
• Basiskwaliteit   
• Handelingsgericht werken   
• Het schoolondersteuningsteam (SOT), bestaande uit IB-ers, een directielid en externen   
• Preventieve en licht curatieve interventies  
 
N.B. Een verder omschrijving van onze visie op Passend Onderwijs tref je in ons Schoolplan 2019-
2023, alwaar we nadrukkelijk naar verwijzen. Ons aannamebeleid staat in de schoolgids.  
 
Ontwikkelingen 2022 -2023. 

- Cyclisch werken optimaliseren vanuit HGW 
- Beredeneerd aanbod vanuit KIJK versterken 
- Leerkrachtvaardigheden versterken d.m.v. training EDI 
- Focus op het verhogen van de opbrengsten 

Door bovenstaande acties versterken we het SOP, hetgeen ten goede komt aan ontwikkeling van 
kinderen.  

 

Domeinen basisondersteuning 
 

1. Onderwijs. 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige en uitdagende omgeving. 

b. De school heeft zicht op de ontwikkelingen van leerlingen. 

c. Teamleden werken opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de 

ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. 

d. Teamleden werken met effectieve methoden en aanpakken. 

e. Teamleden  werken continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

2. Ondersteuning. 

a. Voor alle leerlingen met extra ondersteuning stellen we een ambitieus 

ontwikkelingsperspectief vast. 

b. Teamleden dragen leerlingen zorgvuldig over en zijn gedurende het schooljaar o.a. in 

leerteams hierover – indien noodzakelijk – in overleg (intervisie).  

c. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 

3. Beleid. 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingzorg. 

b. De school stelt haar schoolondersteuningsprofiel vast.  

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingzorg en past haar beleid zo 

nodig aan. 

4. Organisatie. 

a. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

b. De school heeft een effectief schoolondersteuningsteam. 
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Deskundigheid.  

Op de Gabriëlschool werken we met expertgroepen, waarbij 4 of 5 teamleden op basis van hun 

competenties aan een expertgroep deelnemen. Hiervoor krijgen de deelnemers 30 uur op jaarbasis. 

Dit nemen we mee in onderstaande tabel. 

 

Deskundigheid Uren 
beschikbaar 
op jaarbasis  

Kwaliteit 
geborgd 

Naar 
tevredenheid 

 Beschikbaar 

Schoolmaatschappelijk 
werk 

0   Oproepbaar 

Remedial teaching 0   Nee 
Logopedie 0    Ja, externe bureaus kunnen 

bij ons op school terecht. 

Expertise taal, lezen, 
spraak 

30 ja ja  

Expertise rekenen en 
wiskunde 

30 ja ja  

Expertise sociale 
vaardigheden 

30 ja ja  

Expertise 
faalangstreductie. 

0    

Expertise gedrag 30 ja ja Twee master-
gedragsspecialisten 

Expertise jonge 
risicoleerlingen 

0    

Expertise 
(hoog)begaafdheid 

30 ja ja  

Expertise motoriek 0   nee 

Expertise tweede taal 
NT2 

0   Nee** 

Expertise auditieve 
ontwikkeling 

0   nee 

Expertise visuele 
ontwikkeling 

0   nee 

Expertise cognitieve 
ontwikkeling 

Alle 
teamleden 

  ja 

Expertise autisme 0   nee 

Expertise zieke 
kinderen 

0   nee 

Jeugdzorg 0   Oproepbaar 

     

     

 

N.B. Voor bovenstaande ‘externe expertise’ geldt dat er in beide gebouwen wel ruimte beschikbaar 

moet zijn.  

** We zijn daarom handelingsverlegen als het gaat om de begeleiding van leerlingen die de 

Nederlandse taal geheel niet machtig zijn en instromen vanaf groep 3.  
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Voorzieningen.  
 

Voorzieningen Kwaliteit 
geborgd 

Naar tevredenheid  Beschikbaar 

Rolstoelvriendelijk Ja Op MTH geen lift  
Invalidetoilet ja   

Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

  Bij arrangement 
komt voorziening 
met leerling mee.  

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

 Deels t.a.v. slechtzienden Nee, t.a.v. blinden 

Gespreksruimte ja   
Therapieruimte   nee 

Verzorgingsruimte   nee 

Time out ruimte   nee 

Huiswerkgroep na schooltijd   nee 

Kinderopvang ja   

Taalgroep NT2   nee 

Structuurgroep   nee 

Groep zeer moeilijk lerenden   nee 

Groep internaliserend gedrag   nee 

Groep externaliserend gedrag.   nee 
Groep crisisopvang   nee 

Inclusieve groepen   nee 

    

 

Samenwerking ketenpartners. 

 

Ketenpartners Structureel Regelmatig Incidenteel Geen samenwerking 

Leerplicht X    

Jeugdgezondheidszorg X    

Team Jeugd Delft/Delft Support X    
Kernteam Pijnacker-Nootdorp    X 

Maatschappelijk team Midden-
Delfland 

  X  

CJG Lansingerland    X 

Jeugdformaat  x   

Enver    X 

Jeugd GGZ X    
Politie X    

Ipse De Bruggen   X  

MEE   X  
Middin  X   
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Financiën 
 
Jaarlijks geven we aan het samenwerkingsverband aan waar we de middelen voor 

basisondersteuning (€ 130 per lln.) en lichte ondersteuning ( € 50  per lln.) aan besteden.  

 

De meest recente schooljaren besteedden we OP HOOFDLIJNEN ons budget voor 

basisondersteuning aan: 

a. de aanstelling van een onderwijsassistent en een leraarondersteuner.  
b. de uitbreiding van het aantal IB-uren 
c. de ondersteuning van het verbetertraject ‘ouderbetrokkenheid 3.0’. 

 
De middelen voor lichte ondersteuning zetten we OP HOOFDLIJNEN in in: 

a. de coördinatie door de interne expertgroep HB & de begeleiding van  meer- en 
hoogbegaafden (via het DHH-protocol door de interne  expertgroep HBB) 

b. de  begeleiding van leerlingen (per klas een aantal) door de eigen leerkracht (zie 
blokplanning per groep) 

c. de begeleiding in kleine groepjes van groep 3-leerlingen door de leraarondersteuner.   
 
De  arrangementen voor leerlingen en de besteding van de middelen - die daaraan gekoppeld zijn -  
verantwoorden we in het groeidocument en bespreken de IB-ers met de lokale 
ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband. 

 

Evaluatie. 
We evalueren en actualiseren het schoolondersteuningsprofiel eens per schooljaar structureel in 
het IB-directieoverleg (meestal in mei). Indien noodzakelijk agenderen we SOP-onderdelen 
maandelijks in dit zelfde IB-directieoverleg. 

 

Korte uitleg over onderstaand schema: https://youtu.be/vvNxXrkyxls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         HANDTEKENING  

Van positief advies voorzien door de MR: 

Loyce Damen (secretaris PMR, Gabriëlschool) 

 

https://youtu.be/vvNxXrkyxls

