Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
basisschool: De Bijenkorf
adres: Aalberseplein 6, 2805 EG Gouda
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

Basisschool De Bijenkorf is een RK-basisschool die werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem met veelal enkele en een aantal combinatiegroepen. We werken samen
met KNM Kind & Co die voor ons een peutergroep en naschoolse opvang verzorgen.
Onze missie: Ieder kind doet ertoe. Ieder kind wil leren en kan zich op zijn eigen manier ontwikkelen.
Onze visie: Kinderen leren als ze zich veilig voelen, zichzelf mogen en kunnen zijn en met plezier naar school gaan. Dit betekent een school waar leerlingen, leerkrachten
en ouders elkaar respecteren en waar leerlingen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen die een actieve en sociale rol vervullen binnen de gemeenschap van
de school.
Ieder kind leert effectief door doelgericht onderwijs. Kinderen leren ook door te ervaren en zelf te ontdekken. Leren vraagt een hoge betrokkenheid van en samenwerking
tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Ieder neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Onze kernwaarden zijn: Plezier - Doelgericht - Ervaren - Betrokkenheid - Verantwoordelijkheid.

Populatie

Onze leerlingen
komen voor het
grootste gedeelte uit
Gouda-Noord maar
ook uit Bloemendaal
en Achter- en
Midden-Willens. En
Kade-buurt
Onze leerlingen
komen uit gezinnen
die een afspiegeling
van de samenleving
vormen; zowel wat
betreft
opleidingsniveau als
etnische
achtergronden.
Zo'n 5% van onze
kleuters komt binnen
met een officiële VVEindicatie. In
werkelijkheid ligt dit
percentage hoger.
Onze leerling
populatie kan in het
kader van de
schoolweging als
gemiddeld worden
gelabeld.

Uitstroom-bestemming
laatste 3 jaar

VWO
16/17 27,3%
17/18 26,3%
18/19 19 %
HAVO/VWO
16/17 24,2%
17/18 28,9%
18/19 21,4%
HAVO
16/17 12,1%
17/18 18,4%
18/19 0%
HAVO/VMBO-t
16/17 15,2%
17/18 0%
18/19 14,3%
VMBO-t
16/17 9%
17/18 21%
18/19 31%
VMBO b/k
16/17 12,1 %
17/18 5,3%
18/19 14,3%

Onderwijsaanbod
(aandacht en tijd)

We werken reeds 8
jaar met de
Vreedzame School.
Ook werken we
vanuit het
Beleidsplan sociale
veiligheid
We geven
gedifferentieerd les
op drie niveaus m.bv.
het EDI-model.
Wanneer leerlingen
het groepsaanbod
niet meer kunnen
volgen, krijgen
leerlingen een eigen
leerlijn waarbinnen zij
aan hun eigen doelen
werken. Er wordt een
OPP opgesteld.
Onze school
kenmerkt zich door
rust, reinheid en
regelmaat.
Leerlingen worden in
toenemende mate
betrokken bij hun
eigen (leer)
ontwikkeling.

Specifiek
leerlinggebonden aanbod

Wij bieden naast de
basisondersteuning
twee specifieke
arrangementen:
Een aanbod voor
meer- en
hoogbegaafde
leerlingen. Binnen
alle groepen zijn
afspraken voor
compacten en
verrijken. Daarnaast
bezoeken de
leerlingen wekelijks
de scalagroep waar zij
ontwikkelingsgelijken
ontmoeten en aan de
slag gaan met hogere
orde denkvragen.
Een aanbod voor
leerlingen met een
milde vorm van
autisme en een
minimaal gemiddeld
IQ. De duidelijke
structuur binnen de
school en de
deskundigheid van
het personeel m.b.v.
de
ondersteuningsbehoe
fte voor deze

Deskundigheid

Specifieke voorzieningen /
gebouw

Samenwerking

Op De Bijenkorf zijn
twee HB-specialisten
(OB en BB) en een
HB-kennisteam
aanwezig. Daarnaast
zijn er 3
gedragsspecialistenen
aanwezig.

Het gebouw is
rolstoeltoegankelijk
en beschikt over een
lift. Er is een apart
lokaal voor onze
Scalagroep, tevens
bibliotheek. Er zijn
diverse ruimten
binnen de school om
leerlingen één op één
of in kleine groepjes
te begeleiden. Op de
gangen zijn
werkplekken voor
leerlingen.

We werken samen
met De
GroeiAcademie;
onderwijsspecialist,
orthopedagogen en
leerling
ondersteuners.
Fysiotherapie; fijneen grove motoriek en
prikkelverwerking
(behandeling op
school mogelijk)

Kennisteams
We werken m.b.v.
kennisteams voor o.a.
1. Taal/lezen/spellen
2.Rekenen
3.Hoogbegaafdheid
4.Kunst & cultuur
5.Zaakvakken

Er is een ontdektuin
bij de school.
Er zijn diverse leer- en
hulpmiddelen zoals
studdy-buddy,
timetimer,
koptelefoons,
verrijkingsmaterialen,
etc.

Enver; Stekpoint en
Stek eigenwijs
(behandeling op
school mogelijk)
Schoolmaatschappeli
jk werk: Kwadraad
Kind& co;
peutergroep,
naschoolse opvang en
twee ochtenden
pedagogisch
medewerker tijdens
de schooltijden
Logopedische
screening

leerlingen maken dit
mogelijk.
Voor deze leerlingen
wordt een
ontwikkelingsperspec
tief (OPP) opgesteld.
Vooraf is overleg over
de
plaatsingsmogelijkhe
den noodzakelijk.
Ambities

Ambities

Ambities

Zaakvakken
aanbieden in
samenhang met kunst
& cultuur en
begrijpend lezen. Op
een onderzoekende
wijze.

Ambities

Ambities

Ambities

Nieuw schoolplein
waarbij er volop
ontdekt en bewogen
kan worden.
Aansluitend bij onze
kernwaarde ervaren.

Ambities

