
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

basisschool: Da Costaschool 

adres:  Laan van Turkenburg 2, 2411VM, Bodegraven 

 

Op basis van dit schoolondersteuningsprofiel maakt de school steeds een afweging of zij aan een specifieke ondersteuningsvraag kan voldoen. Wanneer dit in 

voorkomende gevallen niet mogelijk is, begeleidt de school de ouder(s) verder totdat een passende plek voor het kind is gevonden. 

 

Beknopte beschrijving / typering / profiel school 

De Da Costaschool  is een Christelijke school voor primair onderwijs die openstaat voor iedereen. Onze kernwoorden zijn Christelijk, veiligheid, onderzoekend leren, samenwerken en  jezelf mogen zijn. Wij 
werken met leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt, waarbij we kinderen stimuleren om eigenaarschap te nemen voor hun eigen onderwijsproces. Hiervoor gebruiken wij digitale leermiddelen die 
kinderen de kans geven om op eigen niveau zich te ontwikkelen, waarbij we ook oog houden voor instructie en gezamenlijke momenten om te leren van en met elkaar. We zijn een “school met de ruimte om 
jezelf te zijn”. We begeleiden leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij geborgenheid en veiligheid voorop staan. We leren kinderen  trots te zijn op wat ze kunnen en zelfvertrouwen te 
hebben. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze schoolgids. 

 

Populatie Uitstroom-bestemming 
laatste 3 jaar 

Onderwijsaanbod 
(aandacht en tijd) 

Specifiek 
leerlinggebonden aanbod 

Deskundigheid Specifieke voorzieningen / 
gebouw 

Samenwerking 

De meeste kinderen 
komen uit de omgeving 
van de school. Het aantal 
leerling neemt af. Op 1 
oktober 2019 waren er 
182 leerlingen. Hiervan zijn 
8%  gewogen kinderen, 5% 
daarvan op 1,2 en 8% op 
0,3.  
 
 
 
 

23,6% VWO  
15,3% Havo/VWO  
19% Havo  
12,3% VMBO-T/Havo   
 7 % VMBO-T 
 3% VMBO-K/T 
 4% VMBO-K 
 1% VMBO-B/K 
 6% VMBO-B 
 1% Pro 

Wij willen graag bereiken 
dat ieder kind, via een 
ononderbroken 
leer- en 
ontwikkelingsproces, 
kennis en vaardigheden 
kan verwerven die hij/zij 
nodig heeft om een 
zelfstandig, sociaal 
en kritisch denkend mens 
te worden in een 
multiculturele 
samenleving. 
  
 

Wij zullen altijd op zoek 
gaan naar mogelijkheden 
om de specifieke zorg die 
de leerling nodig heeft te 
kunnen bieden. Waarbij de 
grenzen zijn dat de 
veiligheid en het 
welbevinden van het kind, 
de andere kinderen en de 
medewerkers 
gewaarborgd moet zijn. 
 
 
Kinderen met een 
taalachterstand vanwege 
anderstaligheid  kunnen 
gebruik maken van de 

We hebben een 
leerkrachtondersteuner 
die begeleiding  biedt aan 
kinderen met specifieke 
behoeften. 
Er is een vakleerkracht 
gym. 
Voor de kinderen die 
meer- of hoogbegaafd zijn 
hebben we een 
gespecialiseerde 
leerkracht en een 
gespecialiseerde 
onderwijsondersteuner die 
de kinderen begeleiden  in 
het leerproces. Een keer 
per week is er een interne 
plusgroep. 

De school zit in een 
karakteristiek pand en 
heeft 8 groepslokalen. Er is 
een stiltelokaal en er zijn 
samenwerkplekken door 
de school heen. .Er is een 
lokaal waar de “bieb in 
school” in zit. 
Het gebouw is met een  
rolstoel te betreden en is 
voorzien van een MIVA-
toilet en wastafel  en er is 
een traplift. De  PSZ is 
aanwezig in het gebouw.  
 
  
 

Wekelijks is er een 
schoolmaatschappelijk 
werker aanwezig op 
school. Daarnaast zit er 1 
dag per week een 
behandelaar van ONL, 
dyslexie. 
Er is een samenwerking 
met PSZ  m.b.t. een warme 
overdracht. 
De logopediste kan op 
afroep naar school komen 
voor een screening. 
Waarschijnlijk vervalt dit 
schooljaar 20/21, omdat 
de bekostiging vanuit de 
gemeente vervalt. 
  



taalklas vanuit de 
gemeente. 

 
 

 

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities 

 
  
 
 

   We gaan het 
eigenaarschap van 
leerkrachten stimuleren 
door het het werken met 
werkgroepen op gebied 
van rekenen, taal en seo 
(KIVA). 

Participeren in de plannen 
voor het (ver)bouwen van 
een moderne eigentijds 
gebouw. 

-  

 

NB: Voor meer informatie kunt u onze schoolgids downloaden via  https://dacosta.d4w.nl/ of u neemt contact op met school tel. 0172-611897 

 

De school zit op dit moment in een interim periode, de ambities zullen worden aangevuld door de nieuwe directeur en intern begeleider. 

 

https://pwa.d4w.nl/

