
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

basisschool: PR. Willem-Alexander 

adres:  Pr. Maximalaan 1, 3466 LP  WAARDER 

 

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 Prins Willem-Alexanderschool is een school met de Bijbel voor primair onderwijs die, omdat zij de enige school in het dorp is, openstaat voor iedereen. Onze kernwaarden zijn verbondenheid, ontwikkeling, 

samenwerking en verantwoordelijk. Wij werken met leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt, waarbij we kinderen stimuleren om eigenaarschap te nemen voor hun eigen onderwijsproces en uitdagen om 

verder te groeien en zich niet te laten beperken. 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. 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 het dorp 

Waarder.  

 

Enkele kinderen komen uit 

de dorpen rondom 

Waarder. Dit zijn 

Nieuwerbrug en 

Driebruggen, omdat ze 

hemelsbreed dichter bij 

Waarder wonen.  

 

Soms komen er kinderen 

uit Woerden, Oudewater, 

Gouda vanwege het goede 

pedagogische klimaat op 

de school. 

 

 

17% Vwo  

13 % Havo/VWO  

21% Havo  

  9% VMBO-t/Havo   

40 % VMBO   

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. 

In de schoolgids staat 

uitgebreid hoe we dit 

doen.. 

 

Omdat wij beseffen dat 

kinderen die niet op onze 

basisschool kunnen 

blijven, buiten de sociale 

context van het dorp 

vallen, zullen we 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 van het kind, de 

andere kinderen en de 

medewerkers 

gewaarborgd moet zijn.. 

 

 

 

Binnen de school hebben 

we een gedragsspecialist, 

een rekenspecialist, een 

taalspecialist. Daarnaast 

hebben we een 

leerkrachtondersteuner 

die gespecialiseerd is in 

ondersteuning van 

kinderen op gebied van 

dyslexie, taal- en 

rekenproblemen. Voor de 

kinderen die meer- of 

hoogbegaafd zijn hebben 

we een coach die de 

kinderen begeleidt in het 

leerproces.  

 

De school zit in een mooi, 

ruim pand en heeft 7 

groepslokalen. Er is een 

stiltelokaal en er zijn 

samenwerkplekken door 

de school heen. Er zijn 

verschillende 

spreekkamers voor 

externe ondersteuners. 

Het gebouw is rolstoel 

vriendelijk, voorzien van 

een MIVA-toilet en 

douche. De BSO en PSZ zijn 

aanwezig in het gebouw. 

Kortom een modern 

gebouw die voldoet aan de 

eisen van deze tijd. 

 

  

Er is een samenwerking 

met PSZ en het 

kinderdagverblijf m.b.t. 

een warme overdracht en 

gebruik van hetzelfde 

leerlingvolgsysteem.  

De bibliotheek “de groene 

Venen” regelt de Bieb op 

School en is ook een 

dependance voor uitleen 

voor thuis. Voor 

muziekeducatie werken 

wij samen met Het 

Klooster in Woerden. De 

verkeerslessen worden 

gegeven vanuit School of 

Seef, de praktijklessen 

worden verzorgd door de 

GGD. 

  



  

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities 

Wij willen een school zijn 

waar alle kinderen van het 

dorp Waarder naar toe 

komen en zich verbonden 

kunnen voelen met de 

kernwaarden van de 

school. 

 

 

Een betere overstap 

regelen naar het 

voortgezet onderwijs op 

het gebied van sociale 

veiligheid. Wij merken dat 

het voor kinderen die in 

een beschermde dorpse 

omgeving zijn opgegroeid 

een heftige overgang is 

naar een grote school in 

een stad minimaal 5 km 

verderop. 

 

We willen kinderen nog 

meer kritisch laten denken 

over alle informatie die ze 

binnen krijgen van sociale 

media, internet enz. Hoe 

kunnen zij dit testen op 

waarheid en wat is voor 

hen belangrijk in het 

plaatsen van eigen 

gegevens op alle media. 

Wij willen alle kinderen 

binnen de genoemde 

grenzen passend aanbod 

blijven geven. 

Wij willen meer collega’s 

gaan opleiden met 

dezelfde specialisaties, 

zodat we niet afhankelijk 

zijn van de aanwezigheid 

van één persoon. 

Zorgen dat het gebouw up 

to date blijft. 

Wij zouden graag meer 

partijen binnen school 

hebben die kinderen en 

ouders ondersteunen. We 

denken hierbij aan: 

- Logopedie 

- School maatschappelijk 

werk 

- Dyslexie 

- Opvoeding  

 

NB: Voor meer informatie kunt u onze schoolgids downloaden via  https://pwa.d4w.nl/ of u neemt contact op met school tel. 0348-501661 

 

https://pwa.d4w.nl/

