
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

basisschool: De Akker 

adres:  Populierenhof 2 Boskoop 

 

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 Akker is onderdeel van stichting De Groeiling. Wij bieden goed en eigentijds onderwijs en streven naar een hoge kwaliteit. De school speelt in op talenten en leerbehoeften van leerlingen en biedt kennis en 

vaardigheden aan die nodig zijn om kinderen als zelfstandige, zelfbewuste en verantwoordelijke burger voor te bereiden op de maatschappij . Kernwoorden zijn: ontdekken van je talent, veilige plek, je volop 

ontwikkelen, groeien en leren, een bevlogen team. Prioriteiten bij ons op school zijn goed onderwijs, coöperatief werken, eigenaarschap en talentonderwijs. 

 

Als katholieke basisschool hechten wij op De Akker belang aan het op basis van wederzijds respect open staan voor mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder hierbij onze eigen 

katholieke identiteit als school te verliezen. In iedere groep worden er lessen levensbeschouwelijke vorming gegeven. Start, Kerst- en Paasvieringen worden met alle leerlingen gehouden. Verantwoordelijk zijn 

voor elkaar en voor jezelf, betrokkenheid en saamhorigheid zijn waarden die we in de organisatie van ons onderwijs zichtbaar maken. 

 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd  

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep ¾ 

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten. 

 

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. 

Wij werken met een doorlopende lijn van (peuter)opvang naar onderwijs. KMN Kind & Co verzorgt bij ons voorschoolse educatie voor peuters. Bij peutergroep De Akker wordt tijdens de schoolweken een 

programma van 5 uur per dag van 08.30 uur tot 12.00 uur of tot 13.30 uur aangeboden aan kinderen van 2-4 jaar, waarbij spelend leren (ontdekken en ervaren) centraal staat. De ontwikkeling van het kind 

wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.  

KMN Kind & Co biedt tevens opvang voor jongere kinderen (0 tot 4 jaar) en peuterspeelzalen (voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden). Samen ontwikkelen we ons tot een kindcentrum waarin de activiteiten 

en de begeleiding van opvang en school op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Tevens wordt in ons gebouw de voor- en naschoolse opvang aangeboden. 

 

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB’er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind 

passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms geeft een remedial teacher (RT’er) extra hulp aan kinderen. Of we zetten specialisten in van onze eigen GroeiAcademie, het 

expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders. 

 

 

 



Populatie Uitstroom-bestemming 

laatste 3 jaar 

Onderwijsaanbod 

(aandacht en tijd) 

Specifiek 

leerlinggebonden aanbod 

Deskundigheid Specifieke voorzieningen / 

gebouw 

Samenwerking 

Leerlingen bij ons op 

school komen uit de nabije 

omgeving in Boskoop. 

Wij hebben een betrokken 

ouderpopulatie, 

waaronder een actieve 

oudervereniging, een MR 

en ouders die in 

participeren bij 

verschillende 

schoolactiviteiten. Wij 

hebben een schoolweging 

van 29,4. 

 

 

 

De gemiddelde uitstroom 

de afgelopen drie jaar is 

als volgt: 

4%   vmbo basis 

11% vmbo basis kader 

4%  vmbo kader 

4%  vmbo k- theoretisch 

22% vmbo theoretisch 

15% vmbo t- havo 

22% havo 

11% havo- vwo 

7% vwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken volgens het 

jaarklassensysteem. 

Leerkrachten geven les 

volgens het EDI model bij 

de basisvakken. 

Er wordt gedifferentieerd 

op de korte en lange 

termijn. N.a.v. de Cito 

toetsen worden leerlingen 

ingedeeld in ‘verrijkt, 

intensief en basisgroepen’. 

 

Wij vinden een veilige 

omgeving belangrijk en 

werken met Kanjertraining 

en gebruiken het anti-pest 

protocol van de Groeiling 

en ons gedragsprotocol. 

 

Indien noodzakelijk 

kunnen leerlingen vanaf 

groep 5 werken op een 

eigen leerlijn. 

 

Het werken aan 

eigenaarschap van de 

leerlingen is in 

ontwikkeling. O.a. door het 

stellen van eigen 

leerdoelen en het voeren 

van kindgesprekken. 

 

Wij streven ernaar 

leerlingen zo lang mogelijk 

eenzelfde niveau van 

onderwijs te bieden en 

differentiëren convergent. 

Hierbij is er één lesdoel 

voor de hele groep, 

waarbinnen de leerkracht 

differentieert in vragen 

stellen en vervolgaanbod. 

Leerlingen met een 

leerachterstand van meer 

dan twee jaar DLE en een 

verwachte uitstroom naar 

praktijkonderwijs of vmbo 

basis LWOO kunnen wij 

een eigen leerlijn en een 

OPP bieden.  

Voor leerlingen met 

dyscalculie stellen wij een 

eigen leerlijn op. 

Leerlingen met dyslexie 

volgen het onderwijs, 

waarbij wij rekening 

houden met 

onderwijsbehoeften en 

maken wij gebruik van 

mogelijke aanpassingen in 

mondelinge toetsafname, 

groter lettertype en extra 

tijd bij het maken van een 

toets. 

Wij hebben een dagdeel 

per week een plusgroep 

voor de bovenbouw (vanaf 

groep 5) waarin kinderen 

die meer uitdaging 

behoeven werken aan 

uitdagende leerdoelen en 

de executieve functies. 

 

Wij hebben een intern 

begeleider die 

samenwerkt met 

onderwijsspecialisten van 

de Groeiacademie. 

 

Voor de preventie van 

dyslexie werken wij vanaf 

groep 2 met het 

interventieprogramma 

Bouw. 

 

 

 

 

Onze school beschikt over 

de volgende extra 

faciliteiten: 

Bibliotheek 

Speellokaal  

Aula (centrale werkplek) 

BSO 

Plusklaslokaal 

Douche 

Kamer directie, ib en 

administratie 

Kantoor manager Kind & 

Co 

Twee gespreksruimtes 

Onze school werkt samen 

met: 

-De Groeiacademie van De 

Groeiling. Hier werken de 

onderwijsspecialisten, 

ondersteuners en 

orthopedagogen die 

verbonden zijn aan onze 

stichting. 

-Kind & Co is gevestigd 

binnen onze school. Wij 

overleggen over 

doorgaande lijn peuters-

1/2 en voor- en naschoolse 

opvang. 

-VO scholen voor 

overdracht leerlingen 

groep 8. 

-Go for jeugd gemeente 

Alphen aan de Rijn.  

-Talenklas 

 

 

 

Ambitie 

In ons schoolplan leggen wij de focus op kwalitatief goed onderwijs. Wij streven ernaar onze resultaten minimaal op landelijk gemiddelde te hebben als het gaat om de basisvakken.  

Daarnaast werken wij aan eigenaarschap van leerlingen door hen te betrekken bij hun eigen onderwijsdoelen. 



 


