Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
basisschool: Jenaplanschool De Carrousel
adres:

Scholenpad 2-4, 2804 RW 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
Onze school
De Carrousel is een sfeervolle Jenaplan basisschool gevestigd in een groene omgeving aan de rand van de wijk Bloemendaal in Gouda. Een openbare school waar ieder kind, ongeacht geloof of huidskleur,
welkom is. Ons doel is kinderen op te voeden tot creatieve, kritische, verantwoordelijke, zorgzame en sociale wereldburgers. De Carrousel kenmerkt zich door een open sfeer, waar leerlingen, leerkrachten en
ouders respectvol met elkaar omgaan. Kinderen worden serieus genomen en geaccepteerd zoals ze zijn. Ze gaan met plezier naar school en voelen zich daar thuis.
De Carrousel is een Jenaplanschool: er zijn geen klassen, maar stamgroepen met kinderen uit twee opvolgende jaargroepen. Binnen de stamgroepen wordt veel geleerd van elkaar, er wordt veel gespeeld,
gewerkt (samen of individueel), onderzoek gedaan en gepresenteerd.
Het onderwijs op een Jenaplanschool is gebaseerd op vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Deze pijlers zorgen voor een structuur waarbinnen niet alleen aandacht is voor kennisoverdracht
maar vooral om de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.
Wanneer onze kinderen op het punt staan om na acht jaar uit de Carrousel te stappen en de wijde wereld van het voortgezet onderwijs in te gaan, dan zien we kinderen die vertrouwen hebben in zichzelf en
in de toekomst. Carrouselkinderen zijn zelfstandig, sociaal, creatief, kritisch en ze durven te ondernemen. Met elkaar hebben we geleerd om te onderzoeken, samen te werken, te luisteren naar elkaar,
problemen op te lossen (zélfs in staat te zijn compromissen te sluiten) en om je te verplaatsen in een ander. Onze kinderen zijn gewend aan het spreken voor een groep door de vele presentaties die ze van
jongs af aan geven aan elkaar. Bovendien staan ze regelmatig op het podium. Dit zorgt er voor dat ze een natuurlijke zelfverzekerdheid ontwikkelen en sterk in hun schoenen staan.
Iedereen is uniek en hoort erbij!
Voor meer informatie over onze school en de schoolgids verwijzen wij graag naar onze website: www.carrousel.nl

Populatie

Ouders zijn bij ons op
school heel belangrijk. Wij
zien de ouders als partners
in de opvoeding en
ontwikkeling. Ouders zijn
nauw betrokken bij de
school. Alle ouders zijn lid
van de schoolvereniging en
kiezen uit hun midden het
bestuur van de school. De
ouderbetrokkenheid op De
Carrousel is hoog. Ouders
zijn actief op basis van hun
inzetbaarheid en
expertise. Bijvoorbeeld als
bestuurslid, MR-lid en/of
begeleider van activiteiten.
Onze ouders kiezen
bewust voor het
Jenaplanconcept waardoor
kinderen uit heel Gouda
ingeschreven worden.
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Onderwijsaanbod (aandacht en tijd)

Wij bieden een rustige en veilige
leeromgeving. Hier mag je zijn wie je
bent.
Ons standaard basisaanbod is verrijkt
gezien onze populatie en
uitstroomprofiel. Kinderen die nog
meer nodig hebben binnen de
stamgroep, krijgen een extra aanbod
d.m.v. Levelwerk (groep 1 t/m 8).
Sinds het schooljaar 2019-2020
scholen wij ons in het Expliciete
Directe Instructiemodel (EDI). Dit
instructiemodel zetten wij in voor de
vakken taal en rekenen.
Vanuit onze visie zijn de 10 essenties
van Jenaplan het hart van ons
onderwijs. Het kind in de wereld staat
centraal in het onderwijs van de
Carrousel. Alle vakken als
bijvoorbeeld rekenen en taal staan
uiteindelijk ten dienste van de
wereldoriëntatie. Ons onderwijs helpt
leerlingen op een onderzoekende
wijze de wereld te ontdekken, te
begrijpen en te kennen.
Wereldoriëntatie biedt handvatten
om de creativiteit en
nieuwsgierigheid van de kinderen te
stimuleren. Het gaat over ervaren,
onderzoeken, ontwerpen en
problemen oplossen. Burgerschap: In
de projecten besteden wij veel
aandacht aan samenwerken en
andere vaardigheden die nodig zijn

Specifiek
leerlinggebonden
aanbod
Kinderen die
onvoldoende
profiteren van het
aanbod in de groep
kunnen wij waar
nodig extra
ondersteuning in of
buiten de groep
bieden door een
ervaren remedial
teacher en/of
onderwijsassistent.
Welke kinderen
hiervoor in
aanmerking komen
wordt bepaald door
stamgroepleider en
intern begeleider.
Soms zien we dat
kinderen op een
bepaald vak of vakken
de einddoelen van
groep 8 niet gaan
halen. Voor hen
stellen we vanaf
groep 6 een
ontwikkelingsperspec
tief (OPP) op. We
plaatsen deze
kinderen op een
eigen leerlijn.
Voor kinderen met
dyslexie volgen wij
het protocol ‘Ernstige

Deskundigheid

Specifieke
voorzieningen / gebouw

Elke stamgroepleider
in onze school heeft
of volgt een driejarige
Post-HBO opleiding
Jenaplanonderwijs.
Daarnaast hebben wij
binnen ons team een
aantal collega’s met
een specifieke
deskundigheid of
specialisatie:

Ons schoolgebouw
bevindt zich volledig op
de begane grond. Wij
beschikken over een
ruime, groene,
uitdagende
buitenruimte. Onze
school heeft daarnaast:

2 Master EN- met
diploma
1 Taalspecialist- met
diploma
2
Hoogbegaafdheidsspe
cialisten- met
diploma
1 Rekenspecialistmet diploma.

13 groepslokalen
1 ib-ruimte
1 directiekamer
2 extra
ondersteuningsruimten
1 speellokaal
1 inpandige gymzaal
Diverse werkplekken op
de gang voor kinderen
Een schoolbibliotheek

Samenwerking

Uiteraard werken wij met
diverse ketenpartners
samen om ons onderwijs
maximaal te
optimaliseren. Zoals:
Sportpunt Gouda- een
gymdocent voor 2 dagen
Cultuurhuis De
Garenspinnerij-een
muziekdocent en Brede
Schoolactiviteiten
De Groeling- een
onderwijsspecialist en
orthopedagoog
Centrum Jeugd en Gezineen logopedist en
schoolarts
Het sociaal team
Schoolmaatschappelijk
werk
Zindroom-begeleiding
leerling met syndroom van
Down
Een remedial teacher
Stekpoint/EnverBegeleiding van kinderen,
ouders en leerkrachten in
het versterken van sociale
vaardigheden en
weerbaarheid, omgaan
met emoties, werkhouding
in de klas of het vergroten
van zelfvertrouwen.

om als burger in de maatschappij te
kunnen functioneren.
Ambities
Wij willen onze school
meer naamsbekendheid
geven binnen Gouda in de
komende jaren.

Ambities
Wij zien de afgelopen drie
schooljaren een stijgende
lijn in de eindopbrengsten.
Deze trend willen wij
consolideren.

Ambities
Binnen 4 jaar willen wij het Expliciete
Directe Instructiemodel ( EDI) volledig
geïmplementeerd hebben op onze
school.
In ons onderwijsaanbod willen wij
kinderen die meer-en hoogbegaafd
zijn met o.a. de methode Levelwerk
nog meer uitdaging bieden.

enkelvoudige
dyslexie’.
Ambities

Ambities
Binnen ons team
willen we meer
deskundigheid op het
gebied van lezen en
dyslexie. Ook
expliciete
deskundigheid op het
gebied van
pedagogisch
handelen is een
ambitie.

Ambities

Ambities

