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1.Inleiding 

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, 

grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend 

onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. 

Uit dit document blijkt dat de school voldoet aan de basisondersteuning die door het 

schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld of nog wordt vastgesteld. 

Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft.  

Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van de school weer. Deze 

ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid.  

Op basis van dit document wil de school een goede gesprekspartner zijn voor 

bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties 

voor welzijn en zorg.  

De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband 

geven een beeld van het onderwijsaanbod op het niveau van het schoolbestuur, de 

gemeente en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het 

samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en 

lesplaatsen worden ingericht. Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband 

kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het 

bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de 

schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen 

voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de 

verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften 

van leerlingen.  

Het schoolondersteuningsprofiel van de school is oorspronkelijk opgesteld door 

Inschool, op basis van de ingevulde facts& findings en de ingevulde werkbladen over 

de arrangementen van de school tijdens de zogenaamde Pressure Cooker 

bijeenkomsten in oktober 2013. Deze rapportage is door school aangevuld waar het 

de ambities betreft ten aanzien van onderwijs(ondersteunings-) arrangementen voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In juli 2017 heeft de school het 

schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd. 
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2.Algemene gegevens 

2.1.Algemene gegevens van de school 

School:    CBS De Brug 

BRIN:     04PE 

Directeur:    Marjan Tomassen 

IB-er(s):    Linda van Schaik 

Schoolbestuur:   SPCO Groene Hart 

Samenwerkingsverband:  Midden Holland 

2.2.Onderwijsvisie/schoolconcept 

De Brug biedt een veilige basis voor elk kind. Elk kind wordt in zijn/haar eigenheid 
gezien en gerespecteerd. Kinderen waarderen elkaar daarin, zijn in staat om gebruik 
te maken van elkaars kwaliteiten, kunnen elkaars maatje zijn. De Brug ziet de ouders 
als partners. Leerkrachten en ouders vullen elkaar aan bij de ontwikkeling van het 
kind. 
 
Kinderen moeten zich maximaal kunnen ontwikkelen. Zo is er een doorgaande lijn op 
de diverse vak- en vormingsgebieden. De school streeft er naar de basisdoelen voor 
alle leerlingen te realiseren. Meer- en minderbegaafde leerlingen krijgen onderwijs 
wat aansluit op hun onderwijsbehoeften. Onze visie is dat kinderen zelfstandig 
verantwoorde keuzes kunnen maken, die passen bij hun ontwikkeling. Het team 
draagt gezamenlijke zorg voor de leerlingen. Het team is adequaat geschoold. Een 
accent ligt op het terrein van de basisvakken (taal, lezen, rekenen) en de sociaal 
emotionele ontwikkeling. In het team wordt gebruik gemaakt van elkaars 
kwaliteiten. 
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2.3.Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren 

per 1 okt.
2013

per 1 okt.
2014

per 1 okt.
2015

per 1 okt.
2016

Leerlingenaantal 150 147 147 149

 

2.3.1.Leerling aantallen 

 

Bovenstaand figuur laat zien dat het leerlingenaantal vanaf 2013 is gedaald van 150 

leerlingen in 2013 naar 147 leerlingen in 2015. In 2015 is deze daling gestabiliseerd. 

In 2016 is er een lichte groei zichtbaar. De verwachting is dat het leerlingenaantal 

nog verder zal dalen in 2017 en in 2018 weer zal gaan stijgen (zie onderstaand 

figuur). 

 

per 1 okt. 2017 per 1 okt. 2018

Verwachte leerling

aantallen
133 141
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2.3.2.Leerlinggewichten 

1-okt-15 1-okt-16 1-okt-17

Aantal leerlingen met
leerlinggewicht van 0,3

10 10 8

Aantal leerlingen met
leerlinggewicht van 1,2

7 6 4

 

Bovenstaand figuur laat het aantal leerlingen met een leerlinggewicht zien van de 

afgelopen drie jaar. Op dit moment zijn er 8 leerlingen met een leerlinggewicht van 

0,3 en 4 kinderen met een schoolgewicht van 1,2.  

2.3.3.Aantal besproken leerlingen bij het Zorgplatform of 

Zorgcommissie 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Aantal besproken
leerlingen per

schooljaar bij het
Zorgplatform of
zorgcommissie

2 1 3 3

 

Afgelopen vier jaar zijn er 9 leerlingen besproken, het geen neerkomt op een 

gemiddelde van 2,25 leerling per jaar. 
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2.3.4.Aanmeldingen PCL en verwijzingen SBO 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Aantal aanmeldingen
PCL

3 3 2 2

Aantal verwijzingen
SBO

1 0 1 1

Aantal
terugplaatsingen

vanuit SBO
0 0 0 0

 

Afgelopen vier jaar meldde de school 10 leerlingen aan bij het PCL en verwees de 

school 3 leerlingen naar het SBO. De school heeft sinds 2009 geen leerlingen 

teruggeplaatst gekregen uit het Speciaal Basisonderwijs (SBO). 

2.3.5.Leerlingen met verwijzingen SO of een rugzakje 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Verwijzingen SO cluster
1

0 0 0 0

Verwijzingen SO cluster
2

0 0 0 0

Verwijzingen SO cluster
3

0 0 0 0

Verwijzingen SO cluster
4

1 0 0 0

 

De school verwees volgens opgave van de directie sinds 2013-2017 één leerling naar 

het Speciaal Onderwijs (SO), naar cluster 4.  
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Aantal rugzakjes
cluster 1

0 0 0 0

 rugzakjes cluster 2 0 0 0 0

Aantal rugzakjes
cluster 3

0 0 0 0

Aantal rugzakjes
cluster 4

2 1 0 0

 

In bovenstaande tabel is zichtbaar, dat er sinds schooljaar 2015-2016 geen rugzakjes 

meer op school zijn. De school heeft in schooljaar 2016-2017 5 leerlingen met een 

groeidocument. Naar verwachting zal de school in 2017-2018 begeleiding voor een 

leerling van cluster 2 ontvangen. 

2.3.6.Aantal leerlingen met dyslexie en dyscalculie 

1-okt-15 1-okt-16 1-okt-17

Aantal
dyslexieverklaringen

6 5 5

Aantal
gediagnosticeerde

leerlingen met
dyscalculie/
rekenstoornis

0 0 0

 

 

Op de school zitten momenteel (1 oktober 2016) 5 leerlingen met een 

dyslexieverklaring.  

Op de school zitten momenteel (1 oktober 2016) geen leerlingen met een verklaring 

voor dyscalculie. 
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2.3.7.Aantal gediagnosticeerde leerlingen met hoogbegaafdheid of een 

individueel gemeten IQ lager dan 85 

1-
okt
-12

1-
okt
-13

1-
okt
-14

1-
okt
-15

1-
okt
-16

Aantal
gediagnosticeerde

hoogbegaafde
leerlingen (IQ hoger dan

130)

0 0 0 0 0

Aantal leerlingen met
een individueel

gemeten IQ lager dan 85
2 2 2 2 1

 

 

Op de school zitten momenteel geen leerlingen met een diagnose hoogbegaafdheid.  

Op de school zit momenteel één leerlingen met IQ lager dan 85. 

2.3.8.Toelichting op gegevens hoofdstuk 2 

De Brug heeft de mogelijkheid om kinderen met dyslexie, meerbegaafden en 

kinderen met onrust/concentratieproblemen Passend Onderwijs te bieden. De school 

vindt echter dat zij zich hier nog verder in kan ontwikkelen. 
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3.Aspecten basisondersteuning 

De basisondersteuning geeft het niveau van ondersteuning weer, waaraan alle 

scholen in het samenwerkingsverband (gaan) voldoen. Mede op basis van de 

schoolondersteuningsprofielen van alle deelnemende scholen stelt het 

samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning vast. 

De basisondersteuning omvat vier aspecten:  

- basiskwaliteit (het oordeel van de inspectie over de school); 

- onderwijsondersteuningsstructuur (goede afspraken over de organisatie binnen de 

school en samenwerking met specialisten); 

- planmatig werken (het volgen van de resultaten van de leerlingen en het inrichten 

van het onderwijs op basis daarvan) en 

- preventieve en licht curatieve interventies (zoals een aanpak voor pesten of 

dyslexie). 

In de vragenlijst die voor deze rapportage is gebruikt, zijn deze vier aspecten van 

basisondersteuning bevraagd. De school heeft kunnen aangeven wat het meest 

recente oordeel van de inspectie was over de basiskwaliteit van de school. De 

kwaliteit van de ondersteuningsstructuur en het planmatig werken is in beeld 

gebracht aan de hand van een aantal standaarden. Deze standaarden zijn voor een 

deel ontleend aan de standaarden die de inspectie hanteert, en voor een ander deel 

hebben ze betrekking op de mate waarin de school het handelingsgericht werken 

beheerst. De kwaliteit van de ondersteuningsstructuur en het planmatig werken is 

verder in beeld gebracht door gegevens over de groepsgrootte (aandacht/tijd), 

voorzieningen, mogelijkheden van het gebouw en samenwerkingsrelaties van de 

school weer te geven. 

Vervolgens heeft de school kunnen aangeven welke preventieve en licht curatieve 

interventies zij aanbiedt. Om de kwaliteit van deze interventies verder in te vullen is 

ook gevraagd welke (gecertificeerde) deskundigen in het team aanwezig zijn. 

3.1.Basiskwaliteit volgens de inspectie 

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt de komende jaren het onderwijstoezicht: 

meer maatwerk, meer ruimte voor voldoende presterende scholen, en sterker gericht 

op verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Met het vernieuwde 

toezicht wil de inspectie nog sterker die eigen verantwoordelijkheid stimuleren. In 

het schooljaar 2014-2015 deed de inspectie met pilots ervaring op met het 

vernieuwde toezicht. CBS De Brug heeft met deze pilot meegedaan op 1 oktober 

2015. 
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De Inspectie heeft de basiskwaliteit van de school tijdens haar laatste oordeel 

akkoord bevonden. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het inspectiebezoek 

2015. 

 

“De inspectie concludeert dat Christelijke basisschool De Brug haar kwaliteit op orde 

heeft en de inspectie handhaaft het basisarrangement.”.  

 
Uit: Inspectierapport d.d. 9 november 2015. 

 

De Inspectie oordeelde tijdens haar laatste bezoek ten aanzien van de opbrengsten 

als volgt: 

“De eindopbrengsten zijn voldoende. De school kan echter niet inzichtelijk 

maken of de opbrengsten passend zijn voor de leerlingenpopulatie”. 

“Het onderwijsaanbod is rijk en gevarieerd”.   

“De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen goed, maar zij 

zoeken nog te weinig diepgaand naar verklaringen voor een eventuele 

tegenvallende of stagnerende ontwikkeling en een hierbij passende didactisch 

aanpak”.   

“De leerkrachten geven een doelgerichte en duidelijke, maar weinig 

activerende uitleg. Ook kan de uitleg beter afgestemd worden op de 

verschillende niveaus in ontwikkeling van de leerlingen”.   

“Het team heeft de onderwijskwaliteit in de afgelopen periode sterk weten te 

verbeteren door duidelijke ambities en doelen te formuleren en met veel 

doorzettingsvermogen aan de realisatie hiervan te werken”. 
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3.1.1.Toelichting  
De inspectie is uitgegaan van 4 kwaliteitsgebieden met daarbij behorende 

standaarden: Onderwijsresultaten, onderwijsleerproces, schoolklimaat/ veiligheid en 

kwaliteitszorg/ ambitie. Hieronder staan de kwaliteitsoordelen op de standaarden 

per kwaliteitsgebied en een toelichting daarop. De score geeft aan in welke mate de 

betreffende standaard is gerealiseerd.  

Legenda:  

1. zeer zwak  

2. zwak  

3. voldoende  

4. goed  

5. niet te beoordelen  

3.2.Onderwijsresultaten 

 

Op de Brug fluctueren de eindresultaten al meerdere jaren op rij van net boven de 

ondergrenzen, tot ruim boven de ondergrenzen die de inspectie hanteert. Daarmee 

beoordeelt de inspectie de eindopbrengsten als voldoende. De school stelt echter 

geen eigen doelen voor cognitieve leerresultaten die passen bij de kenmerken van 

haar leerlingenpopulatie. Hierdoor kan de school niet inzichtelijk maken of zij wel 

tevreden mag zijn met eindresultaten die sommige jaren net boven de ondergrenzen 

liggen. Door ambitieuze doelen te stellen en hier in het onderwijs gericht naar toe te 

werken, kan de school mogelijk structureel hogere opbrengsten behalen. 

3.3.Onderwijsproces  
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Op de Brug hanteren de leerkrachten een rijk en gevarieerd aanbod. Vanuit de 

ambitie om goed onderwijs te verzorgen zijn vrijwel alle methodieken de laatste 

jaren vervangen. De implementatie hiervan is zorgvuldig gebeurd. De school, 

gesitueerd in een klein dorp, heeft de ambitie haar leerlingen op te leiden tot 

wereldburgers. Zij zet hiervoor extra-curriculaire activiteiten in zoals 

museumbezoek, techniek driedaagse en uitstapjes op het gebied van milieueducatie. 

De leerkrachten gebruiken de door de methodieken geboden mogelijkheden tot 

differentiatie in ruim voldoende mate, door bij iedere les aan de leerlingen 

verwerkingsmateriaal en taakbrieven op verschillend niveau aan te bieden. De 

leerkrachten volgen de ontwikkeling van hun leerlingen door het afnemen van 

methodegebonden- en ongebonden toetsen, observaties en gesprekken met kinderen 

(in aanwezigheid van hun ouders) in de groepen 7 en 8. Zij kunnen de aldus 

verkregen informatie meer diepgaand analyseren en gebruiken om de instructie af te 

stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast kunnen zij meer 

zoeken naar verklaringen voor tegenvallende resultaten gerelateerd aan het eigen 

didactisch handelen, naast eventuele kindkenmerken. Tevens geeft een meer 

diepgaande analyse van de eind- en tussenopbrengsten meer informatie over de 

kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau. De leerkrachten geven een duidelijke 

en doelmatige uitleg, maar om te voorkomen dat de klassikale uitleg te vrijblijvend 

wordt en leerlingen wegdromen, kunnen zij meer activerende werkvormen inzetten. 

Ook kunnen zij meer blijk geven van hoge verwachtingen van hun leerlingen in woord 

en daad. Het didactisch handelen en zicht op ontwikkeling is door de inspectie en de 

school gezamenlijk waargenomen door met elkaar lessen te observeren. School en 

inspectie waren het in hoge mate eens over de bevindingen. Extra ondersteuning 

wordt niet beoordeeld door de inspectie nu de school geen leerlingen heeft die extra 

ondersteuning ontvangen van het samenwerkingsverband, noch leerlingen die het 

eindniveau van groep 8 niet zullen halen. 

3.4 Schoolklimaat en veiligheid 

 

Op de Brug heerst een warm en prettig pedagogisch klimaat en er wordt gewerkt in 

een rustige en taakgerichte werksfeer. Leerkrachten en leerlingen gaan op een 

respectvolle wijze met elkaar om. Het is overal in de school zichtbaar dat er is 

gekozen voor een bepaalde methodiek van sociaal-emotionele ontwikkeling en ook de 

regels die hieruit voortkomen worden in gezamenlijkheid gehanteerd. De 

leerkrachten volgen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen door 

het op gezette tijden invullen van het leerlingvolgsysteem. Om een nog beter zicht 

hierop te krijgen, kunnen zij ook de leerlingen zelf de vragenlijsten laten invullen. 
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De school neemt onder de verschillende geledingen regelmatig 

tevredenheidspeilingen af, er is pestbeleid en een incidentenregistratie. Het 

veiligheidsbeleid is echter wat gefragmenteerd en voorziet nog niet in een 

regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van leerkrachten en leerlingen. Dit is 

een verbeterpunt. Met het bestuur is afgesproken dat op korte termijn, en voortaan 

ook op regelmatige basis, enquêtes naar de veiligheidsbeleving van leerlingen zullen 

worden afgenomen. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld in de school maar dit is 

niet in voldoende mate bekend bij de leerlingen. 

3.5 Kwaliteitszorg en ambitie 

 

Onder het sterk onderwijskundig leiderschap van de twee jaar geleden aangestelde 

directie heeft het team de kwaliteit van het onderwijs in behoorlijke mate weten te 

verbeteren. Diverse verbeteringen zijn op een planmatige wijze doorgevoerd. Vanuit 

de hieruit voortvloeiende evaluaties zijn weer nieuwe doelen gesteld in het huidige 

jaarplan dat gekoppeld is aan het schoolplan. Op stichtingsniveau wordt gewerkt aan 

de overstap naar een nieuw kwaliteitszorgsysteem, hetgeen dit schooljaar afgerond 

zal zijn. Nu de school al zoveel bereikt heeft, is het belangrijk ook door te gaan op 

de ingeslagen weg. De verantwoordelijkheid hiervoor mag lager in de organisatie 

gelegd worden. Ook kan er op meer structurele wijze gebruik gemaakt worden van 

ieders expertise door op georganiseerde wijze samen te werken aan het voorbereiden 

van lessen, het doen van onderzoek in werkgroepen en door elkaars lessen te 

bezoeken en na te bespreken. De school betrekt de medezeggenschapsraad en de 

schoolraad (een klankbordgroep) bij de ontwikkeling van haar beleid. Er is hard, en 

voor de ouders ook zichtbaar, gewerkt aan het toegankelijker en informatiever 

maken van de schoolgids, de website en de nieuwsbrieven. Om een zo goed 

mogelijke doorgaande lijn te creëren voor haar leerlingen, overlegt de school met de 

peuterspeelzaal en het voortgezet onderwijs. Verantwoording aan het bestuur wordt 

afgelegd door regelmatige gesprekken aan de hand van kwaliteitsdocumenten. 
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3.6.Onderwijsondersteuningsstructuur 

3.6.1.Deskundigheid 

De school maakt gebruik van de volgende aanwezige teamdeskundigheid. 

  
aanwezig 
zonder 
diploma 

aanwezig 
met 

diploma 
niet 

aanwezig 

Intern Begeleider   *   

Taal/leesspecialist   *   

Dyslexie specialist   *  

Rekenspecialist   *   

Gedragsspecialist *     

Sociale 
vaardigheden 
specialist 

  *   

Hoogbegaafdheid 
specialist     * 

Remedial teacher     * 

Motorische 
Remedial 
Teaching 

  *   

Spelbegeleiding     * 

Coaching en Video 
Interactie 
Begeleiding 

    * 

Onderwijsassistent  *  

 

Daarnaast zijn er geen andere deskundigen werkzaam in het team. 

De school maakt daarnaast gebruik van de volgende aanwezige deskundigheid 

aanwezig in het samenwerkingsverband/bestuur. 

  
aanwezig 
zonder 
diploma 

aanwezig 
met 

diploma 
niet 

aanwezig 

Orthopedagoog/Psycholoog   *   

Hoogbegaafdheidspecialist   *   

Logopedist   *   

Schoolmaatschappelijk 
werker   *   

Schoolversterker     * 

Specialist het jonge kind   *   

Intern Begeleider   *   

Taal/leesspecialist   *   

Dyslexiespecialist   *   

Rekenspecialist   *   

Gedragsspecialist   *   
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Sociale vaardigheden 
specialist   *   

Remedial Teacher   *   

Motorisch Remedial 
Teacher   *   

Spelbegeleiding   *   

Coaching en video 
interactie Begeleider   *   

 

Bovengenoemde deskundigen zijn aanwezig op stichting-/ bestuurs- swv niveau, maar 

worden niet jaarlijks ingezet. 

3.6.2.Toelichting op gegevens 

Het huidige samenwerkingsverband heeft aangegeven, dat de school zelf veel kan 

regelen. De school zal ouders op de hoogte brengen van mogelijkheden voor 

trainingen en/ of cursussen. Dyslectische leerlingen zullen begeleiding krijgen van 

een dyslexiebegeleider (i.o.). Aanvullende activiteiten zullen we uit arrangementen 

bekostigen.  

3.6.3.Groepsgrootte en formatie 

De gemiddelde groepsgrootte is op basis van de leerjaren gemiddeld 19.3 en op basis 

van de klassen gemiddeld 25.8 leerlingen. 

Het team bestaat uit 9 groepsleerkrachten, een intern begeleider, een 

onderwijsassistent, een directeur en een adjunct-directeur. De formatie van het 

Onderwijskundig Personeel is per 1 augustus 2017 7,437 fte. 

Daarnaast heeft de school  2 personen Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) per 

1 augustus 2016. Het Onderwijskundig Ondersteunend Personeel (OOP) heeft 0,5727 

fte per 1 augustus 2017. 

 
 
Bezetting van de groep 
 

Er is één professional per dag aanwezig in de klas * 

Er zijn twee professionals gelijktijdig in de klas gedurende meerdere dagdelen per week * 

Taken kunnen worden toebedeeld aan onderwijsassistent, ouders of medeleerlingen * 

 

In onderstaande tabel is te lezen hoeveel formatie er is voor de inzet van 

deskundigen die binnen het eigen team aanwezig is 
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Intern begeleider           *         

Taal/leesspecialist   *                 

Dyslexiespecialist   *                 

Reken/wiskundespecialist   *                 

Gedragsspecialist   *                 

Sociale vaardigheden specialist   *                 

Hoogbegaafdheid specialist *                   

Remedial teacher *                   

Motorische remedial teacher *                   

Spelbegeleiding *                   

Coaching en video interactie specialist *                   

 

3.6.4.Toelichting op gegevens 

Er is extra ondersteuning door OOP. Dit wordt vooral ingezet als 'extra handen in de 

klas'. Daarnaast ondersteunt een onbetaalde onderwijsassistent op de dinsdag en 

donderdag extra in de onderbouw. 

3.6.5.Voorzieningen 

In onderstaande tabel is te zien of en hoeveel leerlingen gebruik hebben gemaakt van 

voorzieningen/aanpakken (georganiseerd op school, het bestuur of op 

samenwerkingsverband niveau) in het schooljaar 2016-2017. 
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Ambulante begeleiding door een van de clusters     *        

Preventieve ambulante begeleiding door een van de clusters      *        

Hulpklas lezen/Spellen Expertisecentrum (SBO)              

Spellingswerkplaats expertisecentrum (SBO)              

Leeswerkplaats expertisecentrum (SBO)              

Plusklas Hoogbegaafden              

Aanbod Sovatraining       *       
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Aanbod Faalangstraining  *            

Zomerschool   *           

 

Daarnaast maakt de school gebruik van de volgende andere 

voorzieningen/aanpakken: 

- ONL begeleiding (dyslexie), 

- Logopedische begeleiding, 

- Fysiotherapie/ Cesar therapie/ kinderoefentherapie, 

- Speltherapie, 

- Coornhert lessen voor meerbegaafden, 

- Voorleesexpress, 

- RT begeleiding. 

 

3.6.6.Toelichting op gegevens 

De school is in staat externe partijen in te schakelen. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van het IB-netwerk (IBOS), de IB-ers van de stichting komen regelmatig 

bijeen. Hier kan men casussen inbrengen en worden de nieuwste ontwikkelingen 

bijgehouden. 

3.6.7.Ruimtelijke omgeving 

In onderstaande tabel is aangegeven wat de mogelijkheden van het schoolgebouw 

zijn om tegemoet te komen aan speciale onderwijsbehoeften: 

Er is ruimte in de groep voor één-op-één begeleiding * 

Er is ruimte op de gang voor één-op-één begeleiding * 

Er is een prikkelarme werkplek * 

Er is ruimte voor een time-out * 

De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  

Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings- en leerbehoeften (fysiotherapie, schooltuin, 
enzovoort) * 

Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten * 

Er is een RT ruimte/ bibliotheek aanwezig * 
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De werkruimten en lokalen worden als volgt beoordeeld: 

  Slecht Matig Voldoende Goed Zeer 
goed 

Zijn de werkruimten afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van kinderen?      *    

Is de inrichting van de lokalen afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van kinderen?     *     

 

3.6.8.Toelichting op gegevens 

De school geeft aan dat er genoeg ruimte is en er genoeg mogelijkheden zijn om af 

te stemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. 

3.6.9.Samenwerking 

De school werkt structureel samen met de volgende onderwijspartners en externe 

instanties/partners (of heeft afgesproken hoe de samenwerking verloopt als dat 

nodig is): 

swv po * 

swv vo * 

(v)SO * 

SBO * 

Lokale overheid/gemeente * 

Bureau jeugdzorg * 

Ouder en Kind Centrum (OKC) * 

Maatschappelijk werk * 

GGZ * 

Leerplicht * 

Politie * 

Club- en buurthuiswerk/ dorpsraad * 

Schoolbegeleidingsdienst * 

GGD/Jeugdgezondheidsdienst * 

Bascule  

Psychologen/ pedagogen * 

 

3.6.10.Toelichting op gegevens 

De Brug geeft aan dat er in de huidige situatie goede afspraken zijn met de externe 

partners. De expertise in school groeit. Daarnaast zijn er voldoende experts in ons 

netwerk om in te zetten. Dit is voor de school een belangrijke ondersteuning m.b.t. 

het organiseren van Passend Onderwijs.  
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3.7.Bijdragen Passend onderwijs 

Voor welke leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften kan het 

samenwerkingsverband een beroep op uw school doen? 

Dyslectische leerlingen, leerlingen met lichamelijke handicap, leerproblemen, onrust 

en concentratie (ADHD). Onze ambities liggen bij dyslecten en leerproblemen. 

Welke voorwaarden stelt de school hierbij?  

Maximale hoeveelheid leerlingen per groep, inzetten van experts en voldoende fte 

uren voor de zorg. 

4.Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 

In het volgende hoofdstuk wordt in kaart gebracht in hoeverre de school in staat is 

een aanbod te hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze 

behoeften kunnen betrekking hebben op:  

-  leer- en ontwikkelingskenmerken;  

-  fysieke en medische kenmerken;  

-  sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken en  

-  de thuissituatie.  

Er wordt beschreven welke aanpak de school heeft voor de verschillende 

aandachtsgebieden. Voor het beschrijven van deze onderwijsondersteunings-

arrangementen is informatie verzameld over:  

- deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft;  

- tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden;  

- specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt;  

- mogelijkheden van het schoolgebouw en  

- samenwerking met relevante organisaties. 
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4.1.Leren en ontwikkeling 

Leer- en ontwikkelingskenmerken  

Huidige situatie; wat doen/ kunnen we nu al? Invulling 

1. 
In groep 1-8 wordt gebruik gemaakt van het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. In de groepen 
wordt met 3 niveaus gewerkt: verlengde 
instructiegroep, basisgroep en plusgroep. 
 
 
In groep 1 en 2 gebruiken wij het 
leerlingvolgsysteem Onderbouwd. Dit volgsysteem 
heeft een koppeling met Parnassys. We werken 
aan 16 cognitieve vaardigheden met 102 te behalen 
doelen. 

Met heldere controlemomenten krijgen we 

eenvoudig zicht op de opbrengsten van ons 

leeraanbod. Het denken vanuit deze opbrengsten 

ondersteunt ons handelen. Het 

ontwikkelingsmateriaal maakt het handelingsgericht 

werken tastbaar en kindvriendelijk. 

De school heeft de doorlopende leerlijn met de PSZ 

afgestemd. 

Onze onderwijsassistent wordt extra ingezet om de 

verlengde instructie momenten zo efficiënt mogelijk 

te laten verlopen. 

De school hanteert een overgangs/ doublure beleid. 

Leerlingen met dyslexie ontvangen extra 

ondersteuning buiten de groep. 

Voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte vragen we een 

onderwijsarrangement aan.  

De school verbind de tussenopbrengsten en 
eindresultaten met elkaar. 
In teamverband analyseren van de opbrengsten en 
resultaten. 

 

Deskundigheid 
Groepsleerkrachten onderbouw hebben training 
Onderbouwd gevolgd. 
Zorgteam: Directeur, adjunct-directeur, bovenbouw 
coördinator en IB-er. 

 
Aandacht en tijd 

- Kring, werkles, meerdere 
controlemomenten. 

- Verlengde instructiemomenten/ 
Plusmomenten. 

- Eventueel een onderwijsarrangement. 
 

Voorzieningen 
Onderbouwd leerpakket, klassenpakket, 
themapakket en registratiepakket. Extra inzet 
Onderwijsassistent. Extra ondersteuning ICT. 

 
Gebouw 

- Grote lokalen, 
- Ruime hal met mogelijke werkplekken, 
- RT ruimte ( bibliotheek). 

 
Samenwerking 

- Ouders: begeleiding thuis, 
- Logopedist: screening en op aanvraag, 
- Fysiotherapeut/ kinderoefentherapie, 
- PSZ, 
- Psychologen/ pedagogen, 
- SWV Midden Holland. 

2.  
Het team heeft een cursus van het CED gevolgd 
(expliciete directe instructie) .  

Het team werkt met Lijn 3, Strategisch lezen, 
Taalactief, Wereld in getallen en Grip. Deze 
methoden zijn passend bij de populatie van onze 
school: Taalactief heeft een uitgebreid aanbod 
woordenschat. 
 

Onze onderwijsassistent wordt extra ingezet om de 

verlengde instructie momenten zo efficiënt mogelijk 

Deskundigheid 
- Cursus Met woorden in de weer, 
- Boek: expliciete directe instructie. 

- Training Lijn 3, 
- Taal en reken coördinator, 
- Zorgteam: Directeur, adjunct-directeur, 
bovenbouw coördinator en IB-er. 
 

Aandacht en tijd 
- Differentiatie in minimaal 3 niveaus.  
- Verlengde instructiemomenten/ 
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te laten verlopen.  

De school hanteert een dyslexie, dyscalculiebeleid, 

begaafden en Kanjerbeleid. 

De school geeft Engels vanaf groep 1.  
De school doet mee aan het project ‘Uitgaan van 
verschillen’ van de Marnix Academie. We hebben 
nu een middel om ingewikkeldere vraagstukken 
over leerlingen goed te bespreken. 
 

 

 

 

 

Plusmomenten. 
- Extra pre teaching momenten Grip. 
- Voorzieningen dyslexie/ dyscalculie. 
- Eventueel een onderwijsarrangement. 

 

Voorzieningen 
Methoden Taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, 
boek: Het grote consolideerboek, expliciete directe 
instructie’, woordenschatkist. Extra inzet 

Onderwijsassistent. Extra ondersteuning ICT. 
 

Gebouw 
- Grote lokalen, 
- Apart computerlokaal, 
- Ruime hal met mogelijke werkplekken, 
- RT ruimte ( bibliotheek). 

Samenwerking  
- Collegiale consultaties. Kind en ouders: 

begeleiding thuis, 
- Logopedist: screening en op aanvraag, 
- Fysiotherapeut, 
- Onderwijszorg Nederland, 
- Psychologen, pedagogen, 
- Marnix Academie, 
- SWV Midden Holland. 

Ambitie; wat willen we veranderen/verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? 

- Onze visie/ de bewezen strategieën uit te 
bouwen en structureel toe te passen in 
onze dagelijkse didactiek. 

- Ambitieuze doelen stellen passend bij de 
populatie. 

- Extra inzet op sterkere en zwakkere punten 
van ons onderwijs. 

- Een volgende stap is om het 
gepersonaliseerd leren nog verder uit te 
werken. 

- Teamtrainingen en onderling delen van 
kennis. 

- Plan van aanpak maken; bv. afgestemde 
instructie, activerende instructie, hoge 
verwachtingen en rijke leeromgeving. 

- Digitale middelen/ technologische 
ondersteuning. 
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4.2.Fysiek en Medisch 

Fysiek en medisch Toegankelijk gebouw/ hulpmiddelen 

Huidige situatie; wat doen/ kunnen we nu al? Invulling 

1 1. Leerlingen die kort- of langer durend moeten 

werken met aanbevelingen van een behandelend of 
begeleidend medicus/fysiotherapeut in de 
klassensituatie, vooral als het gaat om licht 
kortdurende ondersteuning. Bv. leerlingen die 
gebruik maken van medische hulpmiddelen zoals 
een rolstoel, gehoorapparaat of een leeslamp.  
 
We houden er toezicht op dat het aantal leerlingen 
met fysieke problemen per groep haalbaar blijft 
voor de individuele leerkracht. Elke situatie zal 
apart bekeken worden. Jaarlijks wordt dit 
geëvalueerd. 

Deskundigheid  
Iedere leerkracht kan leerlingen met eenvoudig 
medische hulpmiddelen ondersteunen. 
Zorgteam: Directeur, adjunct-directeur, bovenbouw 
coördinator en IB-er. 

Aandacht en tijd 
Wanneer het nodig is kan de leerkracht de 
onderwijsassistent of conciërge om ondersteuning 
vragen. 

Voorzieningen 
Rolstoelplank, leesliniaal, smartboard, 
chromebooks. 
Mogelijkheid tot aanvraag bij UWV. 

Gebouw 
Ons schoolgebouw is gelijkvloers. Er is een douche 
in school aanwezig. 
Samenwerking Indien nodig zal er contact 

worden opgenomen met medicus of fysiotherapeut. 
Ambitie; wat willen we veranderen/verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? 

Onze school wordt in de toekomst gerenoveerd. Dit 
gebouw willen wij zo goed mogelijk laten aansluiten 
aan de arrangementen, die passend zijn voor het 
basisonderwijs. 
 
Momenteel zijn er één leerlingen met een fysiek 
medisch probleem op CBS De Brug aanwezig. 

Steun en zekerheid vanuit de gemeente 
Bodegraven/ Reeuwijk.  
Genoeg ruimte en financiën om er een brede 
school van te kunnen maken. 
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4.3.Sociaal-emotioneel en gedrag 

Sociaal- emotioneel en gedrag  

Huidige situatie; wat doen/ kunnen we nu al? Invulling 

We hebben de laatste nascholingsdag van de 
Kanjertraining gevolgd. De school is nu officieel een 
Kanjerschool. Daarnaast willen we een doorgaande 
lijn borgen door de hele school met deze manier 
van werken. 
Er staan regelmatig stukjes op de site en in de 
nieuwsbrief over onze aanpak en/of de 
Kanjertraining. De school maakt gebruik van vaste 
regels, die in een bepaalde periode centraal staan 
in de school. 
 
Leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, 
op sociaal emotioneel gebied, kunnen trainingen 
buiten school volgen. 

 
De school hanteert een pestprotocol. De 
veiligheidscoördinator/ vertrouwenspersoon heeft 
een cursus gevolgd over sociale veiligheid. 

 
Op de Brug hebben we ons identiteitsplan 
aangepast.  Daarnaast hebben we de keuze 
gemaakt voor een andere godsdienstmethode. 
De methode Startpunt sluit beter aan bij onze 
identiteit.  
Een volgende stap is een concreet programma 
betreffende burgerschap. Op dit moment vinden er 
wel al verschillende activiteiten plaats omtrent 
burgerschap. 

Deskundigheid 
De leerkrachten hebben de cursus Kanjertraining 
gevolgd en in alle groepen wordt Kanjertraining 
gegeven (volgens het implementatierooster). 
Zorgteam: Directeur, adjunct-directeur, bovenbouw 
coördinator en IB-er. 
 

Aandacht en tijd 
Het implementatierooster dat is opgesteld, wordt in 
de verschillende groepen gevolgd. Waar nodig 
worden kindgesprekken gevoerd. 

Voorzieningen 
Methode Startpunt 
Kanjertraining 
Blij met mij 
Ster en ik- Rots en Water 
Speltherapie 
 

Gebouw 
We hanteren schoolregels en afspraken om 
moeilijke situaties in school en op het plein te 
voorkomen. 

Samenwerking  
- Ouders, 
- SR, MR en OR, 
- Orthopedagogen. 

Ambitie; wat willen we veranderen/verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? 

Na de afname van vragenlijst leerlingen/ 
leerkrachten, een goede analyse maken en hier 
acties aan verbinden, beleid maken mbt veiligheid: 
(kindgesprekken).  

Tijd; inplannen in vergadertijd. 
In teamverband analyseren van de resultaten en 
acties effectief leren inzetten.  
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4.4.Thuissituatie 

Thuissituatie  

Huidige situatie; wat doen/ kunnen we nu al? Invulling 

1. Informatievoorziening aan ouders over het 

onderwijs en de school 
We zijn tot de volgende vorm van oudercontacten 
gekomen: 
‐ startgesprek ( groep 7/8 met de leerling), 

‐ informatie‐avond,  

‐ 10‐minutengesprekken, 

‐ inloopavonden, 

‐ kom in de klas, 

- site, 
- nieuwsbrief, 
- facebook, 
- eventueel gesprekken met leerkracht en IB-er. 

 
Wij voeren regelmatig kindgesprekken. 
De leerlingen van groep 8 worden betrokken bij de 
adviesgesprekken. 
De leerlingen van groep 7 en 8  aanwezig zijn bij de 
startgesprekken.  

 

Deskundigheid 
Iedere leerkracht kan deze gesprekken zelfstandig 
voeren. Wanneer er meer ondersteuning voor het 
kind nodig is, wordt de intern begeleider erbij 
gevraagd. 
Zorgteam: Directeur, adjunct-directeur, bovenbouw 
coördinator en IB-er. 
Vertrouwenspersoon (SPCO en binnen de school) 
 

Aandacht en tijd 
De diverse gesprekken zijn in het begin van het jaar 
ingepland. Extra gesprekken worden in overleg 
gemaakt.  

Voorzieningen 
De gesprekken vinden in het lokaal of het ib-
kamertje plaats. 

Gebouw 
We hebben voldoende ruimtes voor gesprekken 
met o.a. de logopediste. 
 

Samenwerking  
- Ouders/ kind, 
- Voorleesexpress,  
- Bureau Stek,  
- Centrum Jeugd en Gezin,  
- Sociaal Team,  
- Wijkagent,  
- GGZ, 
- Leerplicht ambtenaar, 
- Psychologen, pedagogen, 
- Kinderoefentherapie. 

  

2.  
CBS De Brug onderhoudt relaties met organisaties 
die actief zijn op het terrein van onder meer de 
buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, 
jeugdzorg, sportverenigingen en kerken. 
 
De school maakt gebruik van een sociale kaart. 

Deskundigheid 
Team: Directeur, adjunct-directeur, IB-er, 
leerkrachten en onderwijsassistent. 

Aandacht en tijd 
Aansluitend op de mogelijkheden / verwerkt in de 
normjaartaak. 

Voorzieningen 
Buiten school. 

Gebouw 
De BSO en de Peuterspeelzaal zitten in een 
schoollokaal van het schoolgebouw. De logopediste 
komt naar school voor de screening. De schoolarts 
komt naar school voor onderzoek groep 7.  
Samenwerking  
Er vinden gesprekken met organisaties plaats 
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telefonisch en/ of op school. 

Ambitie; wat willen we veranderen/ verbeteren? Wat hebben we hiervoor nodig? 

Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0, die 
een uitbreide enquête heeft afgenomen (over o.a. 
educatief partnerschap). Op basis hiervan komt er 
een verbeterplan voor volgend schooljaar om tot 
ouderbetrokkenheid 3.0/ educatief partnerschap te 
komen.  
 

Tijd en betrokkenheid/ educatief partnerschap van 
ouders. 

 

5.Samenvatting 

Kinderen op De Brug kunnen zich op hun eigen niveau maximaal ontwikkelen. Er is op 

De Brug een duidelijke visie op onderwijs, waarbij alle kinderen zelfstandig 

verantwoorde keuzes kunnen maken, die past bij hun ontwikkeling. Een accent ligt 

op het terrein van de basisvakken (taal, lezen, rekenen) en de sociaal emotionele 

ontwikkeling (de school werkt met de Kanjertraining). Iedere groep op De Brug krijgt 

zijn eigen leerstof aangeboden. Deze leerstof sluit van jaar tot jaar op elkaar aan, 

het ‘leerstofjaarklassensysteem.’ Door deze aanpak, door de inzet van rijke 

methodes en de inzet van extra (in- en externe hulp) is het basisarrangement voor 

leerlingen gegarandeerd.  

Tijdens het een na laatste inspectiebezoek concludeerde de inspecteur:  

 “Christelijke basisschool De Brug heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie 
handhaaft het basisarrangement”.  
 
 

  Ja Nee Toelichting 

De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyscalculie *    

De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie *    

De school heeft een protocol voor medische handelingen *    

De school biedt fysieke toegankelijkheid voor leerlingen die 
dit nodig hebben *    

De school biedt aangepaste werk- en instructieruimtes voor 
leerlingen die dit nodig hebben. *  

 

De school biedt de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor 
leerlingen die dit nodig hebben. 

*  
 

De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid *  
We werken met de Kanjertraining, 

leerkrachten zijn bevoegd om deze lessen 
te mogen geven. 

De school heeft een aanpak gericht op het voorkomen van 
gedragsproblemen 

*  
 

De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die 
zijn afgestemd op leerlingen met een minder dan 
gemiddelde intelligentie 

 *  
 

De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die 
zijn afgestemd op leerlingen met een meer dan gemiddelde 
intelligentie. 

*  
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De school heeft een aanpak voor leerlingen met een 
verstandelijke beperking 

 * 
 

 

Binnen het team is de volgende deskundigheid aanwezig: 

 I.B.-er; 

 Taal/lees specialist; 

 Rekenspecialist; 

 Gedragsspecialist; 

 Veiligheidscoördinator/ vertrouwenspersoon. 

De gemiddelde groepsgrootte is op basis van de leerjaren gemiddeld 19.3 en op basis 

van de klassen gemiddeld 25.8 leerlingen en er is minimaal één professional per dag 

aanwezig in de klas.  

De Brug maakt gebruik van de volgende voorzieningen: 

 Ambulante begeleiding door een van de clusters; 

 Preventieve ambulante begeleiding door een van de clusters; 

 Hulpklas lezen/spellen Expertisecentrum (SBO); 

 Plusklas Hoogbegaafden; 

 Aanbod Sovatraining; 

 Voorleesexpress. 

Het schoolgebouw van De Brug heeft de volgende mogelijkheden: 

 

 Er is een prikkelarme werkplek; 

 Er is ruimte voor een time-out; 

 Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele 

ruimten. 

CBS De Brug werkt samen met de volgende ketenpartners: 

 Samenwerkingsverband p.o.; 

 Samenwerkingsverband v.o.; 

 (v)SO; 

 SBO; 

 Lokale overheid/gemeente; 

 Ouder en Kind Centrum (OKC); 

 Bureau Jeugdzorg/ Veilig thuis; 

 Maatschappelijk werk; 

 GGZ; 

 Leerplicht; 

 Politie; 

 Club- en buurthuiswerk / dorpsraad; 

 Schoolbegeleidingsdienst; 

 GGD/Jeugdgezondheidsdienst; 
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 Sociaal Team. 

 

De Brug heeft de volgende arrangementen geformuleerd: 

 Aanbod Dyslexie; 

 Met woorden in de weer; Taalactief 

 Aanbod voor leerlingen met medische hulpmiddelen; 

 Kanjertraining door de hele school; 

 Eigen leerlijn voor extra arrangement; 

 Aanbod Engels van groep 1-8; 

 Divers aanbod m.b.t. ouderinformatie. 

 

 


