
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Basisschool:  School voor Speciaal Basisonderwijs Het Avontuur 
Adres:   Mercatorsingel 90 - 2803 ER 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 
SBO Het Avontuur is een openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Op SBO Het Avontuur zitten leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften op cognitief en/of sociaal - emotioneel gebied. 
Wij bieden een zeer gestructureerde leeromgeving, waarin voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwen de uitgangspunten zijn. De school kiest ervoor om rustig, prikkelarm en overzichtelijk te zijn. Ons klimaat 
is een mix van vrijheid geven en grenzen stellen, waarin we in positieve openheid de verbinding aangaan en samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en prettige sfeer in een uitdagende, lerende 
werkomgeving. 
 
De school is gesitueerd op de eerste verdieping van een multifunctioneel gebouw. De school heeft 9 groepen, verdeeld over 3 bouwen; onderbouw (Groep 1-2, 3, 4-5) middenbouw en bovenbouw. De 
leerlingen worden verdeeld over de bouwen op basis van leeftijd. Binnen midden- en de bovenbouw worden de leerlingen  per groep op didactische behoeften bij elkaar ingedeeld. Alle groepen hebben een 
eigen lokaal waarbij over de inrichting van de lokalen duidelijk eenvormige afspraken zijn gemaakt. In elke groep wordt gebruik gemaakt van dezelfde pictogrammen, time timers, ed. 
 
In het SBO gelden dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs. Deze kerndoelen bepalen het onderwijsaanbod en het niveau van de kennis en de vaardigheden die de leerlingen moeten opdoen. Wij zijn 
erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen na groep 8 door te laten stromen naar het regulier voortgezet onderwijs. 
 
“Op Het Avontuur geven we je een basis mee voor het leven en bieden we jou aan wat jij nodig hebt om uit te groeien tot een trotse, zelfbewuste, nieuwsgierige wereldburger die met een open blik in de 
wereld staat” 

 
Populatie Uitstroom-bestemming 

laatste 3 jaar 
Onderwijsaanbod 
(aandacht en tijd) 

Specifiek 
leerlinggebonden aanbod 

Deskundigheid Specifieke voorzieningen 
/ gebouw 

Samenwerking 

SBO Het Avontuur is een 
school voor Speciaal 
Basisonderwijs, gevestigd 
in de wijk Bloemendaal in 
Gouda.  
 
SBO het Avontuur is, in 
essentie een onderwijs 
voorziening die extra 
ondersteuning biedt, die 
scholen in het reguliere 
basisonderwijs (of andere 
vorm van school) niet 
kunnen realiseren. Op SBO 
het Avontuur zitten 

De uitstroomgegevens van 
de afgelopen 3 
schooljaren: totaal aantal 
schoolverlaters afgelopen 
3 schooljaren: 92 lln. 
 
Praktijkonderwijs: 57%  
 
VMBO, BBL (met of zonder 
LWOO): 25%  
VMBO, BBL/ KBL: 1%  
 
VMBO, KBL (met of zonder 
LWOO): 6,5%  
 

De kracht van de school 
ligt in het bieden van een 
leeromgeving met 
preventieve voorwaarden, 
waarin de leerling met 
specifieke leer- en 
ontwikkelings behoeften 
tot leren komt. SBO Het 
Avontuur hanteert voor 
elk kind een individueel  
OPP; 
Ontwikkelingsperspectief. 
SBO het Avontuur is in 
staat om consequent en 
continu een zeer 

Remediërende activiteiten  
worden bij ontwikkeling – 
en leerstoornissen snel en 
gericht ingezet. Het 
welbevinden van 
leerlingen wordt 
ontwikkeld en 
ondersteund door het 
Programma Alternatieve 
Denkstrategieën (PAD) en 
ondersteuning.  
Het structureel aanbieden 
van diensten van de 
psycholoog, gedrags-

Op SBO Het Avontuur is 
volgend expertise 
aanwezig:  
Psycholoog, 
Gedragsspecialist/ SOVA- 
Weerbaarheidstrainer 
Rekenspecialist 
Taalspecialist 
Vakleerkracht lichamelijke 
oefening 
ICT 
Twee gespecialiseerde 
groepsleerkrachten met 
Master SEN diploma. 

SBO Het Avontuur is 
gevestigd in een modern, 
multifunctioneel gebouw, 
op de eerste verdieping. 
De school heeft een 
schoolplein op de begane 
grond en op de eerste 
verdieping. Het gebouw is 
overzichtelijk ingericht; in 
de buitenring bevinden 
zich de groepslokalen en 
werkkamers. In het 
middengedeelte zijn  de 
ruimtes:  stiltewerkplek, 

Ketenpartners:  
De samenwerking met 
hieronder genoemde 
externe instanties is m.n. 
gericht op gezondheid, 
welbevinden en sociaal 
emotionele ontwikkeling. 
 
Youz (MFC de Banjaard) 
 
Centrum Jeugd Gezin 
 
Gespecialiseerde 
Begeleiding De 
Buitenwereld 

o 



leerlingen met een 
specifieke 
onderwijsbehoefte op 
cognitief - en/of  sociaal 
emotioneel gebied. 
Leerlingen zijn afkomstig 
vanuit her regulier 
basisonderwijs , 
dagbehandeling  voor 
jonge kinderen of Speciaal 
Onderwijs.  
 
SBO het Avontuur hecht 
veel waarde aan een 
constructieve 
samenwerking. met 
ouder(s)/ verzorger(s). De 
ouder(s)/ verzorger(s) van 
de leerlingen worden als 
ervaringsdeskundigen 
beschouwd. Er is sprake 
van een educatief 
partnerschap. 
Onderwijsgevenden van 
SBO het Avontuur 
benaderen hen als 
gelijkwaardige 
gesprekspartners. SBO het 
Avontuur hecht veel 
waarde aan een 
constructieve 
samenwerking. 
Toelatingsprocedure: 
Nadat de TLV is afgegeven, 
kan uw kind - in principe -
geplaatst worden. Het is 
belangrijk dat we samen 
bekijken of school kan 
voldoen aan de 
onderwijsbehoeften van 

VMBO, GL: 1%  
 
VMBO, KBL/ TL: 1%  
 
VMBO, TL 3,2%  
 
VSO: 5,3% 
 

gestructureerde, veilige en 
voorspelbare 
leeromgeving te bieden, in 
een kleine groep. SBO het 
Avontuur realiseert zich 
dat een veilige, 
respectvolle 
werkomgeving hiertoe de 
basis vormt en biedt 
volgend onderwijsaanpak: 
opbrengst- en 
handelingsgericht werken, 
groepsplanning en 
individuele 
handelingsplanning, 
klassenmanagement en 
GIP en draagt zichtbaar en 
per leerling meetbaar bij 
aan de ontwikkeling van 
de leerling. Door 
ambitieuze, maar 
realistische doelen te 
stellen probeert SBO Het 
Avontuur zoveel mogelijk 
leerrendement te behalen. 
Aan het welbevinden van 
de leerlingen hecht de 
school veel waarde, dit is 
een belangrijke 
voorwaarde om tot leren 
te komen. Ten behoeve 
van licht curatieve 
interventies hanteert de 
school een gedrags - en 
pestprotocol.  
Het gebruik van reguliere 
methoden wordt 
aangepast aan de 
schoolpopulatie. 
Leerlingen ontvangen een 

specialist evenals van 
rekenspecialist en 
taalspecialist en tevens de  
samenwerking met de 
logopedist en de 
fysiotherapeut hoort bij 
het basiszorgpakket van 
SBO Het Avontuur. Door 
het inhuren van 
schoolmaatschappelijk 
werk kan ook op dit gebied 
snel advies en eventueel 
hulp geboden worden. 
Leerlingen die meer zorg 
nodig hebben dan 
preventief en licht curatief 
worden besproken in het 
zorgoverleg met intern 
deskundigen.  
Leerlingen met een 
specifieke hulpvraag, die 
aanvullende externe zorg 
behoeven, worden 
besproken in het SOT -
schoolondersteuningsteam
met extern deskundigen.  
Hiernaast kan 
deskundigheid en 
ondersteuning vanuit de 
expertise van Begeleider 
Passend Onderwijs (BPO) 
worden aangevraagd  bij 
het SWV. 
 
  
 
 
 
 

SBO het Avontuur heeft 
voor elke bouw een intern 
begeleider; t.w. onder-, 
midden - en bovenbouw. 
Hiernaast is op school een 
zorgcoördinator 
werkzaam.  
OP SBO Het Avontuur 
wordt voortdurend 
optimalisering van het 
onderwijs besproken in 
zgn. vakgroepen t.w. 
taal/lezen, rekenen, 
gedrag en ICT. 

speelzaal en koffiekamer.  
Er zijn negen 
groepslokalen, een lokaal 
is ingericht als computer 
lokaal, tevens in gebruik 
als bibliotheek, apart 
instructielokaal  en 
stiltewerkplek . Eén lokaal 
is ingericht als praktijk -
technieklokaal. Alle 
leerlingen volgen hier 
technieklessen, 
handarbeidlessen en 
kooklessen. Er is tevens 
een aparte prikkelarme, 
stiltekamer aanwezig. 
 
Er zijn zes aparte 
werkkamers ingericht en 
ook een aparte 
gesprekkamer. 
 
In de school is een douche 
aanwezig. Het gebouw is 
rolstoeltoegankelijk (lift 
aanwezig).   
 
In het gebouw zijn tevens 
twee lokalen ingericht 
voor Gespecialiseerde 
Begeleiding De 
Buitenwereld na schooltijd 
en tijdens schoolvakanties. 
Deze lokalen bevinden zich 
in rechtergang achteraan. 
 

Dagbehandeling en 
Naschoolse behandeling 
De Vlinder 
 
Enver  
 
ASVZ 
 
Gemiva 
 
MEE 
 
Go! voor Jeugd 
 
GGD / Jeugdarts Gouda 
Noord  
 
Sociaal Team 
 
Curium 
 
GGZ Rivierduinen – 
Kinderen en Jeugd 
 
Gemeente: afd. Leerplicht  
 
Samenwerkingsverband 
Midden Holland  
 
Onderwijs Advies 
 
Groei door ervaring 
 
Stap voor Stap  
 
Veilig Thuis 
 
De samenwerking met 
hieronder genoemde 
externe instanties richt 



het kind. aansluitend lesaanbod, 
passend bij de leerroute. 
Groepen worden 
samengesteld op basis van 
niveau mbt didactische 
ontwikkeling en sociaal 
emotionele ontwikkeling.  
Middels een 
gestructureerde planning 
vindt vlg. gesprekscyclus  
een bespreking plaats 
gedurende het schooljaar:  
leerling - en 
/groepsbespreking plaats . 
Voor de ouders, 
verzorger(s) zijn zgn. 
luister -, OPP – en 
rapportgesprekken 
ingericht. 

 
 
 
 
 

zich op het culturele - en  
sportieve vlak.  
 
Brede School  
 
Special Heroes 
 
Museum Gouda 
 
Rijksmuseum A’dam 
 
Garenspinnerij Gouda 
 

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities 

 
 
 
 

50% / F1 
 

Het team van SBO het 
Avontuur heeft veel 
ambitie. Het team stelt 
zich ten doel een 
verdiepingsslag te maken 
op het gebied van 
Pedagogisch en Didactisch 
handelen. 
Implementeren van zgn. 
Stichting LeerKRACHT 
methodiek. 
SBO Het Avontuur 
beschouwt zichzelf nu en 
in de toekomst als een 
blijvende professionele 
leergemeenschap voor een 
specifieke doelgroep. 

 Implementeren van zgn. 
Stichting LeerKRACHT 
methodiek. 

  

 


