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Ondersteuningsprofiel van CBS Ichthus 
Hardinxveld-Giessendam 

 

 

 
Fysieke beperking 
Onze school is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Het schoolgebouw bestaat slechts uit één bouwlaag. 
Een invalidetoilet is aanwezig. 
 

 
Dyslexie 
Wij bieden leerlingen met dyslexie en dyslectische 
kenmerken  extra ondersteuning in de vorm van aan-
gepast lesmateriaal Letterster (vanaf groep 4) en 
werken in de onderbouwgroepen met het pro-
gramma Bouw! om lees- en spellingproblemen te be-
perken. Meestal ontvangen zij extra ondersteuning 
van een onderwijsassistent. 

 
Schoolklimaat 
Onze school heeft een positief en goed pedagogisch 
klimaat. We werken in alle groepen met de Kanjer-
training. We zijn alert op normen en waarden. We 
hebben een anti-pestprogramma M5.  
 

 
Ouderbetrokkenheid 
Wij ervaren een grote betrokkenheid van en een 
goede samenwerking met ouders/verzorgers.  Om-
dat we werken met het Ouderportaal hebben we 
korte communicatielijnen met ouders. In het belang 
van een goede ontwikkeling van het kind zijn we be-
zig om de samenwerking met ouders op een beter 
peil te brengen. 
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Meer- en minder begaafdheid  
Voor leerlingen met een leerachterstand hebben wij 
extra ondersteuning d.m.v. onderwijsassistenten en 
remedial teacher. 
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er een Dol-
fijngroep voor 1 dag in de week. Voor de meerbe-
gaafden plus is er de Delfinogroep waar leerlingen 
één keer per week naar toe gaan. 
 

 

 
Gedragsproblematiek  
Wij zijn opgeleid Kanjerschool en hanteren de bijbe-
horende methode wekelijks in alle groepen om soci-
ale vaardigheden aan te leren. We werken gericht 
aan het aanleren van goed gedrag. Zo nodig doen we 
een beroep op Kanjerspecialisten binnen TriVia. 
Voor het voorkómen, signaleren, melden en aanpak-
ken van pestgedrag werken we met het anti-pestpro-
gramma M5.  
 

Ambitie 
 

 
 

 
▪ Tijdens gesprekken over extra ondersteuning van kinderen, worden deze kinderen zelf 

hier (nog) meer bij betrokken.  
 

▪ Protocol / afspraken actualiseren over zorg en ondersteuning. 
 

▪ Specialisten in school (gedrag, rekenen, taal) krijgen ambulante tijd om expertise in 
te brengen ten behoeve van de leerlingen en de leerkrachten. 
 

▪ Leerkrachten hebben meer kennis, vaardigheden en mogelijkheden om meerbegaaf-
den in de eigen groep te ondersteunen. 

 
▪ Leerlingen hebben inzicht in de eigen ontwikkeling en dragen steeds meer verant-

woordelijkheid voor hun eigen leerproces. 
 

▪ De school ondersteunt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de inzet van 
onderwijsassistenten optimaal en efficiënt in te zetten.  

 
▪ Het team leert door onder andere collegiale consultaties en intervisies van en met 

elkaar.  
 

▪ De onderwijsontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs worden geborgd met 
een borgingsdocument/kwaliteitskaart en wordt omgezet naar een kijkwijzer.  

 
▪ Ingezette punten van schoolontwikkeling worden in het schooljaar 22-23 voortgezet 

en geïmplementeerd. 
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Schoolondersteuningsprofiel 
Inleiding 
Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van CBS Ichthus. In dit plan staat beschreven welke zorg en 
ondersteuning wij onze leerlingen kunnen en willen bieden. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen 
van de school die bij uw kind past. We beginnen met een korte introductie op het SOP. In het hoofdstuk 'Huidig 
aanbod' leest u welke voorzieningen er zijn op de Ichthusschool. In het hoofdstuk 'Ambitie' ziet u welke stap-
pen wij nog willen nemen om een nog sterkere ondersteuning te bieden aan onze leerlingen. Heeft u na het 
lezen van dit document vragen? Dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider Nienke de Waard 
(ndewaard@cbsichthushardinxveld.nl) of directeur Petra Grootendorst (directie@cbsichthushardinxveld.nl). 
 

Wet passend onderwijs en het SOP 
In de wet passend onderwijs is bepaald dat elke school de plicht heeft om elke leerling het onderwijs en de 
ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Omdat niet iedere school alle denkbare ondersteuning kan 
bieden, is het mogelijk dat een school een leerling met bepaalde speciale behoeftes doorverwijst naar een 
andere school waar de leerling beter ondersteund kan worden. Iedere school heeft een document waarin 
staat beschreven in welke onderwijsbehoeften zij kunnen voorzien. Dit is het schoolondersteuningsprofiel 
(SOP). Om leerlingen gericht door te kunnen verwijzen naar een school die beter in hun onderwijsbehoefte 
voorziet, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden (SWV). Elk samenwerkingsverband zorgt dat er 
binnen het SWV een plek is voor elke leerling. Onze school hoort bij SWV Driegang (www.driegang.nl). 

 

SWV Driegang 
In SWV Driegang werken 97 scholen/locaties actief samen om passend onderwijs te realiseren. Dat zijn 92 
reguliere scholen/locaties, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 2 scholen voor speciaal onderwijs 
(SO). Een visueel overzicht van deze scholen en de gemeenten is te vinden op de website van Driegang. 
Minstens één keer in de vier jaar stelt het SWV een ondersteuningsplan op. Hierin staan afspraken over de 
organisatie en bekostiging van de onderwijsondersteuning. In dit plan wordt ook de ‘basisondersteuning’ vast-
gelegd. Dat is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband aanbiedt. Naast deze basison-
dersteuning kunnen scholen ervoor kiezen om meer ondersteuning te bieden voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. Deze extra ondersteuning noemen wij arrangementen. 
 

Wat betekent het SOP voor ouders? 
Dat de school van uw keuze goed onderwijs verzorgt, dat mag u verwachten. In het SOP staat omschreven wat 
hieronder valt en welke extra voorzieningen de school biedt. Zo leest u bijvoorbeeld hoe het veilige klimaat 
op school wordt gewaarborgd, hoe rolstoelvriendelijk het schoolgebouw is, maar ook of er een hoogbegaafd-
heidsspecialist op school aanwezig is. Vermoedt u dat uw kind extra ondersteuning nodig zal hebben, of is dit 
al bekend? Dan is het SOP extra belangrijk voor u. Alle scholen van Driegang hebben een SOP in dezelfde 
opbouw, zo kunt u gemakkelijk zien waar u wel en niet terecht kunt voor bepaalde ondersteuning. Weet u 
niet goed wat uw kind nodig zal hebben of is het niet duidelijk welke voorzieningen er zijn, dan kunt u altijd 
met de school in gesprek gaan. 

Basisondersteuning 
De basisondersteuning laat zich volgens de PO-Raad omschrijven als het geheel van preventieve en lichte cu-

ratieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school, planmatig en op overeen-

gekomen kwaliteitsniveau, worden uitgevoerd (eventueel in samenwerking met ketenpartners). De schuinge-

drukte elementen uit deze definitie worden in dit document besproken. 

mailto:ndewaard@cbsichthushardinxveld.nl
mailto:directie@cbsichthushardinxveld.nl
http://www.driegang.nl/
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De basisondersteuning wordt aan de hand van deze dertien ijkpunten gemeten: 

1. Beleid t.a.v. ondersteuning 

2. Schoolondersteuningsprofiel 

3. Effectieve ondersteuning 

4. Veilige omgeving 

5. Zicht op de ontwikkeling van leerlingen 

6. Opbrengst- en handelingsgericht werken 

7. Goed afgestemde methoden en aanpakken 

8. Handelingsbekwame en competentie medewerkers 

9. Ambitieuze onderwijsarrangementen 

10. Zorgvuldige overdracht van leerlingen 

11. Betrokkenheid ouders en leerlingen 

12. Expliciete interne ondersteuningsstructuur 

13. Een effectief ondersteuningsteam 

 

 

Kwaliteitsniveau 
De basisondersteuning bestaat uit twee niveaus : 

● De basiskwaliteit: dit is gelijk aan de eisen in het inspectiekader van de onderwijsinspectie. 

● De PO-kwaliteit:  de PO-Raad heeft besloten dat er, bovenop wat de inspectie voorschrijft, nog een 

aantal elementen zijn die een school hoort aan te bieden. Als een school voldoet aan deze richtlijnen, 

dan is de basisondersteuning van PO-kwaliteit. 

(De inhouden en verschillen tussen basiskwaliteit en PO-kwaliteit staan in de bijlage. Ze zijn ook te vinden op 

de website van SWV Driegang, www.driegang.nl/documenten → ondersteuningsplan.) 

 

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. De inhoud hiervan is opgenomen als bijlage 1.  
De visie, missie en leidende principes van het SWV zijn beschreven in het Ondersteuningsplan 2022-2026.  

 
  

http://www.driegang.nl/documenten
https://www.driegang.nl/ondersteuningsplan/#:~:text=In%20het%20ondersteuningsplan%20staat%20hoe%20Driegang%20zorgt%20voor,andere%20betrokkenen%20uit%20onze%20scholen%20en%20de%20regio.
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Preventieve en licht curatieve interventies 
 Aanbod 

Aanbod dyslexie en 
dyscalculie 

Aanbod dyslexie: 
Preventief: de Ichthusschool werkt met het Protocol Dyslexie Op deze manier 
worden leerlingen met dyslectische kenmerken vroegtijdig gesignaleerd. 
Curatief: Indien nodig wordt in de groepen 1 t/m 3 het programma Bouw ingezet 
en in de groepen 5 t/m 8 het programma Letterster. 
 
Aanbod dyscalculie: 
We werken met het ERWD-protocol. Indien nodig kunnen leerlijnen op het ge-
bied van rekenen en wiskunde worden aangepast m.b.v. leerlijnen van het SLO. 
 

Onderwijsprogramma's 
en leerlijnen voor leer-
lingen met meer of min-
der dan gemiddelde in-
telligentie 

Leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie: 
Binnen de groep zijn er voor deze leerlingen verdiepingsmogelijkheden en verrij-
kingsmaterialen. De thematische methode Alles-in-1 (taal en andere zaakvakken) 
biedt 6 niveaus aan en extra verrijking en verdiepende opdrachten. 
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is er een Dolfijnklas (plusklas) voor één dag 
in de week. 
Op TriVia-niveau (vereniging van onze 16 basisscholen) is de Delfinogroep be-
schikbaar. Dit is een aparte plusgroep voor de 10% hoogst scorende leerlingen 
van onze scholen. Zij komen één dag per week bij elkaar. 
 
Leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie: 
Binnen de groep krijgen de leerlingen die bij deze groep horen ondersteuning 
van de eigen leerkracht of van de onderwijsassistent. De thematische methode 
Alles-in-1 (taal en andere zaakvakken) biedt 6 niveaus aan en kan daardoor afge-
stemd worden op het niveau van deze leerlingen. 
Voor deze leerlingen zijn meerdere onderwijsassistenten werkzaam in de school. 
Zij begeleiden dagelijks individuele leerlingen of groepjes leerlingen die extra on-
dersteuning nodig hebben.  
 

Fysieke toegankelijk-
heid van schoolgebouw 

Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 
 

(Ortho)pedagogische 
en of orthodidactische 
programma's en me-
thodieken gericht op 
sociale veiligheid en het 
voorkomen/aanpakken 
van gedragsproblema-
tiek 

Preventieve programma’s:  
Om kinderen goed in hun sociaal-emotionele ontwikkeling te begeleiden werken 
we met de methode Kanjertraining. Om de ontwikkeling van de leerlingen op dit 
gebied te volgen, wordt gebruik gemaakt van een sociaal-emotioneel leerling-
volgsysteem. We gebruiken daarvoor het programma ZIEN! 
Curatieve programma’s:  
De school beschikt over een pestprotocol. Als er extra ondersteuning nodig is op 
het gebied van sociale veiligheid en gedragsproblematiek wordt de interventie 
vanuit de Kanjertraining gegeven.  
Daarnaast hanteren we het anti-pestprogramma M5. 
 

Protocol voor medisch 
handelen 

Er is een beleidsplan Arbo-Veiligheid-Welzijn. Dit is opgesteld door TriVia. Hierin 
is een hoofdstuk over medicijnbeleid en een protocol voor medisch handelen 
opgenomen.  
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Welke curatieve zorg en 
ondersteuning kan 
school, eventueel met 
ketenpartners, bieden? 

Wij bieden licht curatieve zorg. Denk hierbij aan lichte ondersteuningsarrange-
menten voor bijvoorbeeld dyslexie/dyscalculie of meer of minder dan gemid-
delde intelligentie, de fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw en een 
medisch protocol. Voor de licht curatieve zorg worden er afspraken gemaakt met 
de gemeente. 
 

Ouderbetrokkenheid We ervaren en werken aan een goed contact met de ouders. We hanteren daar-
bij de 10 criteria van Ouderbetrokken 3.0 (CPS-programma). We gaan er vanuit 
de ouders en school gezamenlijk betrokken zijn en werken aan de optimale ont-
wikkeling van hun kind. Deze gelijkwaardige samenwerking is zowel preventief 
als curatief. 

Schoolklimaat Dagelijks werken we aan een schoolklimaat waarin leerlingen zich veilig, gebor-
gen, gekend, gewaardeerd en prettig voelen. Deze sociale veiligheid wordt jaar-
lijks gemeten d.m.v. vragenlijsten van het programma Werken met Kwaliteit. Om 
de 2 jaar bevragen we ook alle ouders op dit gebied. Zowel leerlingen als ouders 
scoren positief. 
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Ondersteuningsstructuur 
De expertise en ervaring van het team van de Ichthusschool kan het beste worden weergegeven door onze 

ervaring met leerlingen. Hieronder vindt u een overzicht van de ondersteuning die wij op dit moment bieden. 

Huidige diversiteit leerling populatie 
De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld in vier categorieën. 

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, zij worden binnen de basisondersteuning begeleid. 

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, zij zijn besproken in het ondersteuningsteam 

en zijn zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Deze leerlingen worden binnen de basisondersteuning 

plus begeleid.  

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, zij hebben meer gespecialiseerd 

onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

uitgewerkt. Deze leerlingen worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra 

begeleid.  

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs- en eventueel zorgvraag, ze hebben intensief gespeciali-

seerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Deze leer-

lingen worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.  

 

 Groepen 1/2 Groepen 3/4 Groepen 5/6 Groepen 7/8 Totaal 

Totaal aantal leerlingen op school 57 47 57 54 215 

1. Basisondersteuning      

Totaal  10 12 11 33 

2. Basisondersteuning-plus      

Taal 5 17 12 6 40 

Rekenen 4  4 5 13 

Minder begaafdheid    1 1 

Meer-/hoogbegaafdheid 2 5 15 14 36 

Gedrag 4 1 4 4 13 

Werkhouding 2 5 3 5 15 

Fysieke gesteldheid  1   1 

Thuissituatie 2 1 2 2 7 

Spraak      

Totaal 19 30 40 37 126 

3. Extra ondersteuning      

OPP taal    2 2 

OPP rekenen   2 4 6 

OPP minder begaafdheid      

OPP meer/hoogbegaafdheid    1 1 

OPP gedrag      

Werkhouding      

Fysieke gesteldheid 4 3 2  9 

Thuissituatie   2 3 5 

Totaal   4 10 23 

4. Extra ondersteuning-plus      

OPP en AB leergebieden      

OPP en AB gedrag   4  4 

OPP en AB fysieke gesteldheid  1   1 
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OPP en AB cluster 1      

OPP en AB cluster 2      

Totaal  1 4  5 

AB = Ambulante Begeleiding van het samenwerkingsverband 

 

Huidige deskundigheid op de Ichthusschool 
De school maakt gebruik van de volgende aanwezige teamdeskundigheid 

 Aanwezigheid 
zonder diploma 

Aanwezig met 
diploma 

Niet aanwezig 

Intern Begeleider   X  

Taal/leesspecialist  X (leesspecialist)  

Dyslexie specialist    

Rekenspecialist  x  

Gedragsspecialist  x  

Sociale vaardigheden specialist    

Hoogbegaafdheid specialist  x  

Remedial teacher/onderwijsassistenten  x  

Motorische remedial teacher (tevens vak-
leerkracht lichamelijke oefening) 

 x  

Spelbegeleiding   X 

Coaching en Video interactie begeleiding   X 

Vakleerkracht lichamelijke oefening  X  

 

De school maakt gebruik van de volgende aanwezige deskundigheid binnen het bestuur of binnen het samen-

werkingsverband. 

 Aanwezigheid 
zonder diploma 

Aanwezig met 
diploma 

Niet aanwezig 

Orthopedagoog/Psycholoog  X   

Logopedist   X 

Hoogbegaafdheidspecialist  X  

Schoolmaatschappelijk werk  X*  

Specialist het jonge kind   X  

Intern Begeleider  Zie school  

Taal/leesspecialist   X  

Dyslexiespecialist  Zie school   

Sociale vaardigheden specialist  Zie school  

Remedial teacher  Zie school  

Motorische remedial teacher   X 

Spelbegeleiding   X  

Coaching en video interactie begeleiding  X   

* schoolmaatschappelijk via de Gemeente 
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Huidige basisondersteuning en ontwikkelambitie op de Ichthusschool (+ jaarplanning) 

 IJkpunten Huidige situatie Ontwikkel ambitie planning 

1 Schoolondersteu-
ningsprofiel 

Geactualiseerd juli 
2022 

 2022-2023 

2 Vasthouden veilige 
omgeving 

Voldoende - goed  2022-2023 

3 Zicht op de ont-
wikkeling van leer-
lingen 

Goed Resultaten 2x per jaar bespreken 2022 - 2023 

4 Borging van 
schoolontwikkeling 

Te weinig Voor maximaal 6 thema’s zijn de af-
spraken vastgelegd in een borgings-
document en vertaald naar een kijk-
wijzer. Hierdoor is de schoolontwik-
keling geborgd. 

2022-2023 

5 Inzet van specialis-
ten rekenen, ge-
drag en lezen 

Te weinig De kennis en expertise van de speci-
alisten merkbaar in de school inge-
zet en is een merkbaar resultaat op 
gebied van rekenen, taal en gedrag 
van leerlingen zichtbaar. 
 

2022-2023 

6 Teamleren, samen 
leren van en met 
elkaar 

Nog uitbouwen Komend schooljaar wil de school dit 
samen opdenken, leren van en met, 
en elkaar inspireren verder verdie-
pen. 
 
Onderbouw: 
Bij de groepen 1 t/m 3 is er de wens 
om te werken aan: 

- Verdere verdieping OGO en 
spelend leren 

- Rekendidactische kennis te 
versterken waardoor er be-
wustere keuzes uit de me-
thode gemaakt kunnen wor-
den 

- Passende thema’s vorm te 
geven vanuit volgorde: Leer-
doelen- Activiteiten – 
Thema’s kiezen 

 
Bovenbouw: 
Bij de groepen 4 t/m 8 is er de wens 
om te werken aan: 

- Verdieping en uitwisseling 
van het werken met de me-
thode ‘Alles in één’  

- Het kiezen door de collega’s  
van een onderdeel uit deze 

2022-2023 
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methode waarin ze hun den-
ken en werken willen ver-
sterken. 

 

7 Inzet onderwijsas-
sistenten 

Voldoende tot goed 
basisondersteuning 

De OA-ers bieden ondersteuning op 
verschillende vakgebieden (bv reke-
nen, lezen, enzovoort) en zij doen 
dat op een didactisch verantwoorde 
wijze passend bij de strategieën die 
bij verschillende vakken toegepast 
worden. 

2022-2023 

8 Ambitieuze onder-
wijsarrangemen-
ten 

Basisondersteuning  2022-2023 

9 Werken met 
groepsplan Gedrag 

 Het groepsplan gedrag is in het 
schooljaar 22-23 ingevoerd binnen 
de school. 

2022-2023 

10 Eigenaarschap  De school stelt haar visie op eige-
naarschap vast; tevens is vastgesteld 
hoe eigenaarschap wordt vormgege-
ven en hoe dat wordt gemonitord.  
 
De leerkracht bevordert dat leer-
lingen zicht op hun eigen ontwikke-
ling hebben en dat ze verantwoor-
delijkheid voor hun eigen proces 
dragen 

2022-2023 
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Bijlage 1: Overzicht Basiskwaliteit (BK) en POraad-kwaliteit (POK) 13 ijkpunten (uit ondersteunings-

plan SWV Driegang) 
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