
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Speciale Basisschool:  Park & Dijk 

adres:    Winterdijk 6, 2801SJ 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 

 
De kinderen die bij ons op school zitten zijn basisschoolkinderen die om redenen van leerproblemen en sociaal emotionele problemen, meestal in combinatie met 
eigenheid in kunde en begaafdheid en / of een leer of gedragskenmerk, onvoldoende op hun plaats zijn in het reguliere basisonderwijs. 
 
Doelstellingen van de school 

Door middel van onderwijs en vorming geeft onze school haar specifieke bijdragen aan de opvoeding. Wij willen ons hierbij laten leiden door de christelijke 
levensvisie, het voorbeeld van Jezus Christus staat centraal.  
We willen dat kinderen op onze school zich manifesteren als actieve, enthousiaste, lerende kinderen. 
De kenmerken van ons onderwijs zijn: 
• accent op motivatie; 
• evenwicht tussen betekenisvol en zinvol; 
• vermijden van negatieve stress; 
• werken in de zone van naaste ontwikkeling; 
• precieze instructie voor lezen, spelling, rekenen en schrijven; 
• leerlingsturing waar mogelijk, leraarsturing waar nodig; 
• passend bij de ontwikkelingsleeftijd van kinderen; 
• talenten van leerlingen en leraren optimaal gebruiken. 

 
We richten het onderwijs zo in dat het betekenisvol is voor alle kinderen, zodat het aangeleerde sneller eigen wordt. 
Daarnaast is het zinvol, de kerndoelen moeten nagestreefd worden, vanuit het perspectief van de leraren/school. 
Voor de kinderen op onze school is het essentieel dat ze hun wereld uitbreiden. We zorgen dus dat de kinderen veel (betekenisvolle) ervaringen opdoen. 
Voor onze kinderen is het belangrijk, dat ze hun taal uitbreiden. De school biedt dus veel kansen voor taalontwikkeling 



 
We bereiken dit door de leerlingen te laten kiezen uit werkplekken, onder andere restaurant, taalplein, atelier, techniekcentrum, wereldmarkt en door hen uit te 
nodigen voor instructieplekken voor lezen, rekenen, spelling. 

 
Leerlingen zijn geplaatst in stamgroepen op leeftijd van ongeveer 17 leerlingen. De leerkracht is de juf voor kinderen en ouders.  
Een lesdag is verdeeld in blokken van 45 minuten. Waarbij begin van de dag, pauze en lunch en eind van de dag in de stamgroep plaats vindt. Alle instructie en vaklessen 
worden gegeven in instructieplekken of in de werkplekken.  
Alle leerkrachten zijn naast hun functie als stamgroepleerkracht ook vaardig in één of meerdere specialisaties. O.a. reken- en taal specialisten, atelier, sport en beweging, 
techniek, natuur en wereldverkenning, enz. 
Dit onderwijsconcept wordt gehanteerd vanaf gr. 5: Instructie voor de kernvakken lezen, spelling en rekenen in niveaugroepen; alle overige vakken in atelier en 
werkpleinen, mogelijk op eigen keuze van de leerlingen.  
In de onderbouw (t/m gr. 4) wordt dit op een beperktere wijze ook gehanteerd, waarbij de eigen stamgroepleerkracht meestal wel de juf is, samen met een 
onderwijsassistent. 
Er worden geen 1 op 1 lessen gegeven. 
 

 

 
Populatie Uitstroom-bestemming 

laatste 3 jaar 

Onderwijsaanbod 

(aandacht en tijd) 

Specifiek 

leerlinggebonden aanbod 

Deskundigheid Specifieke voorzieningen / 

gebouw 

Samenwerking 

 
Kinderen in de 
basisschoolleeftijd die om 
redenen van 
leerproblemen en sociaal 
emotionele problemen, 
meestal in combinatie met 
eigenheid in kunde en 
begaafdheid en / of een 
leer of gedragskenmerk, 
onvoldoende op hun 
plaats zijn in het reguliere 
basisonderwijs. 

 

Na een verwijzingstraject 

en het verkrijgen van een 

TLV (= toelaatbaarheids 

 

Praktijkonderwijs 

60 % 

VMBO / LWOO 

25 % 

VMBO b/k/g/t 

15 % 

 

 

Door het specifieke 

onderwijsconcept van P&D 

zijn wij in staat om elke 

kind op zijn / haar niveau 

de instructies van de 

kernvakken rekenen, taal 

en lezen te bieden. De 

toepassingen van die 

vaardigheden gebeurt in 

de diverse werkplekken, 

waarbij de lln. voor hem / 

haar zinvol en betekenisvol 

zijn vaardigheden laat zien. 

Voor alle leerlingen wordt 

een ontwikkelings-

 

Door het zijn van een SBO 

school en ons 

onderwijsconcept hebben 

de lln. geen extra 

noodzaak / behoefte / 

energie om daarnaast een 

extra aanbod te hebben. 

 

Incidenteel wordt dit 

alleen gerealiseerd indien 

dit door alle betrokken 

partijen als meerwaarde 

wordt gezien. 

 

 

 
- groepsleerkrachten  
- div. vakspecialisaties bij 
de gr.lkr. 
- intern begeleider OB en 
MB/BB  
- vakleerkracht voor 
gymnastiek.  
- collega specialist 
meerbegaafden 
 
Onderwijs ondersteunend 
personeel: 
* Schoolpsychologen 
* Onderwijsassistenten  
* ict-er  
* conciërge  

 
- 10 (stam)groepslokalen 
- 2 specifieke natuur en - - 
techniek lokalen 
- 1 leerplein 
- Inpandige gymzaal 
- Royaal (asfalt) speelplein 
- Apart kleuterplein 
- Div. kamers tbv IB en 
externe hulpverleners e.a. 
 

 

 
- Collega sbo scholen 
- Banjaard / Youz 
- Curium 
- GGZ 
- CJG 
- Maatschappelijk werk 
- Div. bureau’s voor 
vormen van lln. 
Begeleiding 
- BPO uren op basis van 
arrangementen van lln. 
- en andere 

 

Per ind.lln. worden hier 

trajecten voor besproken 

en afgestemd 



verklaring) kunnen lln. 

worden ingeschreven. 

 

Onze lln. zijn afkomstig uit 

de regio rond Gouda; van 

Schoonhoven – Boskoop; 

van Zuidplas – Linschoten. 

perspectief (OPP) 

opgesteld. 

 

 

 

* administratieve kracht 
* huishoudelijke dienst  
 
Andere 
ondersteuningsmogelijkhe
den: 
* SijS (= sociaal emotionele 
training) ; op indicatie 
enkele uren per mnd.  
- Ceasartherapie: (via de 
verzekeringsmaatschappij 
van de ouders) 2 dagen 
p.wk. (extern) 
- Logopedie: (idem) 1 
dagdeel p.wk. 
- Leesbegeleiding: (idem, 
via particuliere bureau’s); 
enkele uren p.wk. (Extern, 
via verzekeringstraject) 
 
Praktijkruimte in school 
van: 
* Ceasartherapie 
* Logopedie 
 

 

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities 

Sinds januari 2020 wordt er gewerkt aan een intensieve en vergaande samenwerking van de 3 SBO scholen Avontuur, Oostvogel en Park & Dijk + de SO school De Ark om te komen tot ‘Gespecialiseerd 

onderwijs Gouda’. Hierbij zal 1 loket van aanmelding worden gehanteerd; de S(B)O voorziening in de regio worden geborgd voor een bepaald aantal lln.; er thuis nabij onderwijs ontwikkelt gaat worden voor 

die lln. die gedurende een periode aangewezen zijn op S(B)O onderwijs. 

 

 

 


