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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Beste lezer,

Dit ondersteuningsprofiel van onze school geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die
onze school kan bieden aan leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Via het SOP geven
we het SWV en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de
voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende)
extra ondersteuning te geven.

Dit SOP is geschreven door de directie en intern begeleider. Daarna is het ter goedkeuring aan de MR gegeven. Het
SOP is goedgekeurd door de MR op 29 maart 2022. 

Namens de dr. Theun De Vriesskoalle, 

Tineke Vogels, Danielle Schriemer & Ygerne Imhoff 

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 41492

Bevoegd gezag Stichting ROOBOL

Algemeen Directeur Willem Wouda 

Adres + nr: Kuipersweg 5

Postcode + plaats: 9285 SN Buitenpost

E-mail info@roobol.frl

Telefoonnummer 0511 548 390

Website https://www.roobol.frl

Gegevens van de school

Brin nummer 10UW

Naam school: Dr. Theun de Vriesskoalle

Directeur Tineke Vogels 

Adres + nr: Johannes Prinsstrjitte 30

Postcode + plaats: 9269 NZ Feanwalden

E-mail directie@obsdrtheundevries.nl

Telefoonnummer 0511-475554

Website www.obsdrtheundevries.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO
Friesland 

Datum vaststelling SOP: Maart 2022 
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2.2 Typering van de school

Typering van de school
De obs dr. Theun De Vriesskoalle staat in Feanwâlden. Onze school is een openbare basisschool. Wij maken geen
onderscheid in afkomst, godsdienst of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren leerlingen elkaar te respecteren
en vinden het belangrijk dat ieder zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, thuis voelt op onze school. 

Onze visie is Samen, Kansrijk, Vernieuwend. Samen met ouders, leerlingen en school vormen wij een driehoek. Het
kind staat centraal en ouders en school ondersteunen het kind vanuit verschillende hoeken. De driehoek symboliseert
dat school en ouders samen werken aan de ontwikkeling van het kind. We gunnen elk kind een omgeving die kansrijk
en uitdagend is. Als school doen wij er alles aan om de kinderen zo’n omgeving te bieden. De leerlingen krijgen de
ruimte en mogelijkheden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Dit alles doen wij op een
vernieuwende manier. Wij sluiten aan bij de laatste ontwikkelingen om de leerlingen zo goed mogelijk voor te
bereiden op de toekomst: hun toekomst. Door gebruik te maken van moderne methodes en materialen leren de
kinderen zowel door instructie, onderzoek als samenwerking. Samen actief en leren met plezier. 

Op onze gezonde, drietaligePlus school geven wij leerlingen vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. We creëren een
uitdagende leeromgeving waarin we rekening houden met verschillen. Leerlingen kunnen zich zo optimaal ontplooien
op verschillende gebieden. 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waar wij voor staan, wat onze
doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en ouders te bieden hebben. 

2.3 Populatie

Leerling- en ouderpopulatie 
De schoolpopulatie is homogeen. Echter is er een groot verschil in achtergrond van onze ouders. Van alle inwoners
heeft 7,86% een migratieachtergrond, hiervan heeft het merendeel een niet-westerse achtergrond. De ouders
variëren van laagopgeleid naar universitair geschoold. Onze schoolweging is 29,13, dit is rond het Nederlands
gemiddelde. We moeten er gezien de schoolweging van uitgaan dat onze problematiek niet groter is dan de
gemiddelde school in Nederland. Het spreidingsgetal is 6,33 (schaal 3-9), een gemiddelde, maar het blijkt dat de
verschillen best wel groot kunnen zijn in een ogenschijnlijke homogene groep. Dat is ook hoe wij het ervaren.

De afgelopen jaren is er een instroom van VVE-leerlingen uit alle lagen van onze schoolpopulatie. Van de huidige
eerste twee leerjaren heeft 25% een VVE-aanbod gehad. De VVE is op verschillende gebieden ingezet, vooral bij taal
of sociaal emotioneel. Naast deze grote instroom VVE-leerlingen, is er een grote groep leerlingen die baat heeft bij
extra uitdaging. Binnen de groepen is er daarom een verschil in onderwijsbehoeften. 
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3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

Voor de komende vier jaren zien wij de volgende kansen (intern en extern) en bedreigingen voor onze school, het
personeel en de leerlingen. Hier houden wij rekening mee in onze keuzes voor beleid. 

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Opbrengsten en kwaliteit van onderwijs  
Schoolcultuur
Naamsbekendheid / imago 
Professionaliteit en flexibiliteit team 
Ouderbetrokkenheid 
Tevredenheid leerlingen 

Het gebouw is oud 
Ruimtegebrek  

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Samenwerking peuterspeelzaal/GGD  
VVE leerlingen 
Nieuwbouw schoolgebouw  
Groei aantal leerlingen  
Meer gebruik maken van park naast school  

(verwacht) tekort aan leraren en
onderwijsassistenten
Ruimtegebrek 

4 Basisondersteuning

4.1 Basisondersteuning

Basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband 
Binnen het samenwerkingsverband wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende varianten van ondersteuning:

Basisondersteuning op de basisschool
Extra ondersteuning op school
Plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo)
Plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (so)

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die door elke school binnen het Samenwerkingsverband
Friesland geboden wordt. Van de scholen binnen het samenwerkingsverband wordt verwacht dat zij minimaal voldoen
aan deze basisondersteuning. Scholen en besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de
ondersteuning en de organisatie daarvan op de eigen school. Iedere school is in staat tot een cyclische wijze van
handelingsgericht werken, waarbij het denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staat. 

Wat valt er onder de basisondersteuning?

Ondersteuning
Vanuit de interne zorgstructuur vindt preventieve ondersteuning plaats gericht op het tijdig signaleren en
voorkomen van leer- en gedragsproblemen.
Vanuit deze signalering wordt er cyclisch planmatig gewerkt 
Scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels een dyslexie protocol
Scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels een dyscalculie
protocol
Onderwijsprogramma's en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde
intelligentie
Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met
een (meervoudige) lichamelijke handicap. 
De scholen werken met een protocol voor medische handelingen
De scholen hebben een duidelijke visie op de ondersteuning van de leerlingen
de procedures met betrekking tot de ondersteuning van de leerlingen
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De procedures met betrekking tot de ondersteuning zijn vastgelegd
De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in 
Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd 
De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met de ketenpartners, bijvoorbeeld via het wijk- of
gebiedsteam, kan bieden. 

Afstemming
De leerstof van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De materialen van de scholen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
De onderwijstijd van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
De scholen werken met doorgaande leerlijnen

Aanbod 
Het aanbod van de scholen is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt 

Opbrengstgericht werken
De scholen verzamelen systematisch en vorderingen van de leerlingen
Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod 
De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd 
De lessen op de scholen zijn effectief: aansprekend, doelmatig en interactief 

Opbrengsten 
De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met de gestelde
minimumnormen van de inspectie 

Pedagogisch klimaat 
Op de scholen heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat

Overdracht
De scholen werken met een goede overdracht van vorige school naar eigen school;
De scholen werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren;
De scholen werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende school.

Ouders 
De scholen betrekken de ouders actief bij het onderwijs, de ouders worden meerdere malen per jaar
geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 

De scholen zijn in staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling te beschrijven. Voor de leerlingen die binnen de
basisondersteuning specifieke ondersteuning krijgen, wordt er planmatig gewerkt. Wanneer er extra of zware
ondersteuning nodig is, kan de school onderbouwen, aan de hand van bovenstaande criteria, dat de
basisondersteuning niet toereikend is geweest. De criteria die schuingedrukt zijn, zijn indien van toepassing op de
betreffende leerling. 

4.2 Basisondersteuning binnen onze school

Wat betreft onze basisondersteuning kunnen wij de meeste zaken voldoende tot goed bieden. Onze zorgstructuur is
duidelijk, er wordt cyclisch gewerkt. Op onze school werken wij met een leerstofjaarklassensysteem. Binnen de groep
differentiëren wij voor de basisondersteuning op minimaal drie niveaus: basisMin, basis en basisPlus. De leerlingen
worden gevolgd aan de hand van methode, niet-methode toetsen en observaties. De resultaten worden op
individueel, groep en schoolniveau geanalyseerd. Het aanbod en het onderwijs wordt indien nodig en mogelijk
aangepast, ook schoolbreed. Er is een aanbod voor kinderen met een specifiek probleem (dyslexie, dyscalculie,
ontwikkelingsstoornis etc.). Hulp wordt curatief en preventief ingezet. Er is een aangepast aanbod voor kinderen met
een meer of minder gemiddelde intelligentie. In bepaalde gevallen kan een leerling een eigen leerlijn krijgen (opp) of
werkt een leerling vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement (bijvoorbeeld ambulante
begeleiding). Er wordt tijdig gesignaleerd zodat wij hulp kunnen bieden waar dat nodig is.  

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een passend onderwijs aanbod krijgen. Dit geldt ook zeker voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen op onze school. Wij signaleren en anticiperen vanaf het moment dat een leerling bij ons op
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school start op meer- en hoogbegaafdheid. Leerlingen die meer aankunnen krijgen een compact, verrijkt of verbreed
onderwijsaanbod. Het is daarnaast mogelijk om deel te nemen aan de interne plusklas onder begeleiding van onze
HB-specialist. Meer hierover is te lezen in ons beleid en werkwijze ten aanzien van meer- en hoogbegaafde
leerlingen. 

5 Basiskwaliteit

5.1 Zelfevaluatie basiskwaliteit

In december 2021 hebben wij een zelfevaluatie uitgevoerd waarbij we de kwaliteit van de dr. Theun De Vriesskoalle
hebben gescoord op de kwaliteitsgebieden en standaarden van de inspectie. Wij meten de basiskwaliteit van onze
school eens per twee jaar met directie en het team.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

OP1: Aanbod 3,92

OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding 4

OP3: Pedagogisch-didactisch handelen 3,94

OP4: Onderwijstijd 4

OP6: Afsluiting 4

VS1: Veiligheid 4

VS2: Schoolklimaat 3,8

OR1: Resultaten 4

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties 3,75

SKA1: Visie, ambities en doelen 4

SKA2: Uitvoering en kwaliteitscultuur 4

SKA3: Evaluatie, verantwoording en dialoog 4

6 Parels

6.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op de volgende aspecten: 

Aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen 
Leerplein 
(Hoge) opbrengsten 
Drie-talige Plus School 
Vakleerkrachten Muziek, Engels, Drama en Beweging 
Aandacht voor Kunst en Cultuur (KEK)
Flexibel team 
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

7 Kengetallen

7.1 Schoolweging

Onze gemiddelde schoolweging van de afgelopen drie schooljaren is 29,13. Dit betekent dat onze school een redelijk
gemiddelde populatie heeft. Wij moeten er daarom vanuit gaan dat onze problematiek niet groter is dan die van een
gemiddelde school in Nederland. Het spreidingsgetal in het schooljaar 20-21 was 6,33 (schaal 3-9). Dit betekent dat
onze populatie niet geheel hetero- of homogeen te noemen is. Van de ouderpopulatie is 50% middelbaar opgeleid.
28% is laagopgeleid en 22% is hoger opgeleid. 

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 28,53 28-29 6,33 29,13 
18/19 - 20/21

29-30 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 29,23 29-30 6,08

2018 / 2019 29,62 29-30 5,9

7.2 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de uitstroom van leerlingen op onze school.

Uitstroom

Reden van uitschrijving '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op
school

139 157 175 176

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

18 18 17 14

Zij-uitstroom Andere basisschool 1 1 2 0

Zij-uitstroom Anders 0 0 3 0

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 0 0 2 0

Zij-uitstroom Verhuizing 1 2 4 2

TOTAAL 20 21 28 16

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

Uitstroom Voortgezet (speciaal) onderwijs - - - - - - - 14

Zij-uitstroom Verhuizing - 2 - - - - - -

TOTAAL 0 2 0 0 0 0 0 14

7.3 Referentieniveaus / schoolnormen

In onderstaande tabel staan staat per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de
schoolnormen (ambities). Wat betreft de referentieniveaus scoren wij ruim boven de signaleringswaarden van de
inspectie. Wij hebben ambitieuze schoolnormen gesteld (zie Analyse Referentieniveaus).

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2019 / 2020 29-30 85% 49% 100% 78% 99% 79,2% 56%

2020 / 2021 29-30 85% 49% 100% 78% 98,6% 78,2% 71%

Dr. Theun de Vriesskoalle

Ondersteunings Profiel 2021-2022 8



8 Deskundigheid en voorzieningen

8.1 Deskundigheid voor ondersteuning

In onderstaand figuur is weergegeven op welk niveau welke ondersteuning aangeboden kan worden. 

Toelichting 
Vanuit school beschikken wij over een taal- en rekencoördinator. Bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie wordt
de orthopedagoog geraadpleegd. 
Vanuit het bestuur is deskundigheid aanwezig en kan er een IQ test worden afgenomen. Voor diagnoses op het
gebied van ontwikkelingsstoornissen wordt een psycholoog of psychiater ingeschakeld. 
Externe organisaties als de GGD, het gebiedsteam en Kentalis, en het samenwerkingsverband bieden deskundigheid
in de vorm van meedenken, projecten, overleg en ambulante begeleiding. 

Onze school heeft gecertificeerde expertise op het gebied van rekenen, taal, lezen en hoogbegaafdheid.
Leerkrachten worden gestimuleerd om zich te specialiseren op bijvoorbeeld het jonge kind of gedragsproblematiek.
Wij hebben binnen onze school ervaring-expertise op het gebied van het jonge kind, TOS en ASS/ADHD.
Expertise die niet binnen onze school aanwezig is kunnen wij vanuit het bestuur en/of ketenpartners bieden. Er is
regelmatig contact tussen de intern begeleider en de orthopedagoog van Roobol. 
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8.2 Voorzieningen en materialen

Voorzieningen op school 
In onderstaande tabel is weergegeven welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn en hoe wij de kwaliteit
van deze voorzieningen scoren. 

In verband met het (kleine) aantal NT2 leerlingen wordt het onderwijs aan deze leerlingen op individuele basis of in
groepjes gegeven. Er is geen speciale NT2-klas. Vierjarige nieuwkomers stromen vanuit de peuterspeelzaal door
naar groep 1. Oudere nieuwkomers gaan meestal eerst naar Papilio. 

Voorzieningen van het schoolgebouw 
In onderstaande tabel is weergegeven welke voorzieningen aanwezig zijn in het schoolgebouw en hoe wij de kwaliteit
hiervan scoren. Onze school is toegankelijk voor rolstoelen, inclusief het toilet. Binnen de school is beperkte ruimte
voor therapie en verzorgingsruimten. Wij hebben geen voorzieningen voor slechtzienden en slechthorenden.
Materialen kunnen aangeschaft worden, maar het is niet mogelijk ons gebouw aan te vullen met niet bestaande
voorzieningen. 
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Materialen in de klas
In onderstaande tabel is weergegeven welke materialen wij gebruiken in de klas en welke kwaliteit wij deze materialen
geven. Binnen onze school werken wij met de methode van de Vreedzame School. Vanuit deze methode werken wij
met mediatoren die conflicten tussen leerlingen kunnen oplossen. 
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8.3 Samenwerking ketenpartners

Onderstaande tabel laat zien met welke partners wij samenwerking. Er is te zien hoe intensief de samenwerking is. 
Het gebiedsteam en de GGD zijn belangrijke partners. De contacten zijn de afgelopen jaren geïntensiveerd. Er is 4-5
keer per jaar een zogenaamd IZO-overleg.
Tijdens dit overleg sluit een schoolarts, schoolverpleegkundige, een medewerker van schoolmaatschappelijk werk en
de intern begeleider aan. 
Als een nieuwe leerling aangemeld is wordt er contact opgenomen met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of de
vorige school.

Verwijsindex Fryslân 
Wij zijn aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân (ViF). Dit is een digitaal contactinstrument voor professionals die
betrokken zijn bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders. Het doel van dit digitale contactinstrument
is het in kaart brengen van de professionals die betrokken zijn bij een kind, jeugdige of gezin. Dit maakt dat de
ondersteuning, begeleiding en hulpverlening op elkaar afgestemd kan worden. Ouders worden geïnformeerd wanneer
wij een zogenaamd signaal afgeven in de Verwijsindex. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Wanneer wij een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld volgen wij het stappenplan
volgens de wet:
1. Het in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld over kindermishandeling
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis. 
3. Gesprek met de ouder(s)
4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel wordt
Veilig Thuis geraadpleegd.
5. Bij acute of structurele onveiligheid: altijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulpverlenen of organiseren ook
mogelijk. 
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9 Toelating van leerlingen

9.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Het kind is vier jaar;
2. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd. Er heeft een intake gesprek met de intern begeleider

plaatsgevonden;
3. Er heeft een overdracht plaatsgevonden tussen de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en de school;
4. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school;
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school.

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is;
2. Het kind niet zindelijk is (behalve bij medische reden);
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind;
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk grenzen m.b.t Passend Onderwijs). 

Procedure aanmelding
In onderstaand stromenschema is de procedure met betrekking tot de aanmelding van een leerling weergegeven. 

10 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

10.1 Grenzen van onze zorg

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra ondersteuning eventueel met hulp van externe deskundigen of
ambulant begeleiders. 

Onderstaande tabel laat zien welke aspecten meetellen bij de afweging of wij een leerling de ondersteuning kunnen
bieden die hij of zij nodig heeft en dus waar onze grenzen liggen. In principe kunnen wij het aanbod en specifieke
materialen aanpassen en aanschaffen, mits realiseerbaar binnen onze school. 
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Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen;
Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers;
Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben;
Leerlingen die zo veel aandacht en ondersteuning nodig hebben dat het onderwijs voor andere leerlingen in
geding komt.

Mocht de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vragen dan wij kunnen bieden, of als wij vermoeden
dat de voortgang van ons onderwijs in het geding komt als wij de leerling aannemen, dan gaan wij altijd een gesprek
aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Wij zoeken dan samen met instanties en ouders naar een passende plek
voor het kind. 

Dr. Theun de Vriesskoalle
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