
            Schoolondersteuningsprofiel  

        Basisschool: St. Aloysius     Adres: Spieringstraat 18 te 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 

Visie 

Wij geloven 

dat jij waardevol bent. 

  

Wij zijn een katholieke school. Dat betekent voor ons dat jij erbij hoort wat je wortels ook zijn. 

Onze school is een mini-maatschappij waarin we iedereen van harte verwelkomen. 

Daar genieten we van. 

Bij ons leer je om zorg te dragen voor jezelf, elkaar en de leefomgeving. Je leert hoe je bijdraagt aan een vriendelijke wereld. 

Jouw waarde wordt zichtbaar in het contact met anderen. 

Wij geloven dat jij waardevol bent. 

  

Het raakt ons 

als jij wordt onderschat. 

Het doet ons pijn als je over het hoofd wordt gezien en niet gewaardeerd. 

Het raakt ons als jij wordt onderschat. 

Als jouw bijdrage er niet toe doet. 

Dat raakt ons. 

  

Wij beloven je 

dat jij bijdraagt aan onze school. 

De school zijn we samen, jouw bijdrage is daarin onmisbaar. 



Wij beloven je dat we er alles aan zullen doen om te zorgen dat jij je als waardig, vriendelijk en vaardig mens ontwikkelt. Zo draag je bij. 

Dat is het meest belangrijk voor ons. 

Wij leven je dat graag voor. 

Onderwijsconcept 
Onze school is onderdeel van stichting De Groeiling.  
De organisatie van ons onderwijs is tot en met groep 4 anders ingericht dan op de meeste basisscholen: om beter aan te sluiten bij de natuurlijke manier van leren van jonge kinderen en 
hun vaak sprongsgewijze ontwikkeling, werken we in fasegroepen in plaats van in jaargroepen. Wij vinden een doorgaande lijn in ons onderwijs belangrijk en dat betekent: goede 
aansluitingen tussen leerjaren, het laten doorlopen van diverse werkvormen in de hele school en het toepassen van kindgerichte leerstappen. Werken met de fasevorm in de eerste 4 
leerjaren is een logische stap die uitstekend past in ons onderwijsconcept. 

 
Populatie Uitstroom-bestemming laatste 

3 jaar 

Onderwijsaanbod (aandacht en tijd) Specifiek 

leerlinggebonden 

aanbod 

Deskundigheid Specifieke 

voorzieningen / 

gebouw 

Samenwerking 

Leerlingen komen uit 

de nabije omgeving.  

 

De populatie is 

representatief voor 

de wijken waar de 

locaties zich 

bevinden.  

 

De leerlingweging 

2019/2020 is 28,2 De 

spreiding in 

ouderfactoren is 

groter dan gemiddeld 

bij deze 

leerlingweging.  

  
Gemiddeld genomen 

hebben wij een 

instroom van 10% per 

jaar aan VVE 

leerlingen.  

 

 

Bij de uitstroom van kinderen 

naar HAVO/ VWO wordt  

referentieniveau 1S veelal niet 

behaald op het gebied van 

rekenen.  

 
VO         VWO  HAVO  VMBO-T   VMBO-K/B  
16/17     45,6    31,6     10,6           12,5 
17/18     37,3    31,3     17,6          13,7 
18/19     42,0    14,0     24,0          20,0 

 

 
 

Op de locatie Spieringstraat bieden 

we faseonderwijs. Er is een 

halfjaarlijkse overgang naar een 

andere fase. Er zijn 10 fasegroepen 

op deze locatie. Leerlingen kunnen 

geplaatst worden in fase 0 t/m 8+, 

naar gelang hun leeftijd en 

ontwikkeling. 

Op de locatie A.G. de Vrijestraat zijn 

de groepen 5 t/m 8 gehuisvest. Er zijn 

8 groepen op deze locatie. Deze 

groepen hebben een jaarlijkse 

overgang. 

 

Op de St. Aloysius wordt gekeken 

naar de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Het lesaanbod wordt op 

drie niveaus aangeboden. Leerlingen 

kunnen het basisaanbod, het 

verrijkte aanbod of het intensieve 

aanbod krijgen. Dit kan per leerling,  

vakgebied en onderdeel verschillen. 

 (Meer-)begaafde 
leerlingen krijgen een 
verkorte basisinstructie 
en waar mogelijk 
verdiepende instructie in 
de groep. Het werk wordt 
in compacte vorm 
aangeboden. Daarnaast 
krijgen ze instructie door 
de HB-coach m.b.t 
Levelwerk. Dit werk 
maken ze tijdens de 
werkmomenten in de 
groep. Voor de excellente 
leerlingen is daarnaast 
ook nog een plusklas, 
deze komt 1x per 2 
weken samen. 
Voor de leerlingen die (in 
ieder geval) op 
taalvaardigheid hoog 
scoren is er een 
mogelijkheid om vanaf 
groep 6 iedere week 
Spaanse les te volgen. 

De St. Aloysius heeft de 

beschikking over de 

volgende expertise: 

 

SOVA-trainer 

Sociale 

vaardigheidstraining aan 

groepjes leerlingen; 

Leidt groepjes leerlingen, 

vanuit de methode De 

Vreedzame School, op tot 

leerlingmediator. 

 

Gedragsexpert 

Collega’s kunnen bij 

vragen rondom gedrag 

van specifieke leerlingen 

bij haar terecht voor 

advies.  

 

Talentcoach 

Collega’s kunnen bij 

vragen rondom (hoog-) 

De St. 

Aloysiusschool 

heeft twee locaties.  

 

Locatie 

Spieringstraat 

Het gebouw aan de 

Spieringstraat 

wordt gebruikt door 

fase 1 t/m 8+ 

(groep 1 t/m 4).  

Er zijn 3 kantoren, 

een teamkamer, 10, 

een speellokaal en 

een ruimte voor 

peuterspeelzaal. 

Er is geen lift, 

douche en 

invalidetoilet 

aanwezig. Het 

gebouw is niet 

rolstoeltoegankelijk

. 

De partijen waarmee wij 

samenwerken zijn:  

 

*Bartimeus (begeleiden 

van leerlingen met 

visuele beperking, 

ondersteuning bieden 

aan leerkrachten) 

*Auris (begeleiden van 

leerlingen met 

taal/spraak stoornissen, 

ondersteuning bieden 

aan leerkrachten) 

*Leestalent (begeleiden 

van leerlingen met 

dyslexie) 

*Groeiacademie 

(onderwijsspecialist, 

orthopedagoog en 

leerlingondersteuner) 

*Begeleiding Passend 

Onderwijs (Horizon, 

stichting Klasse, 



Leerlingen maken zo lang mogelijk 

werk dat aansluit bij de groep. 

Aanpassingen op het leeraanbod 

vinden in de meeste gevallen plaats 

vanaf groep 6. Deze leerlingen krijgen 

dan een ontwikkelingsperspectief 

plan (OPP). Vóór groep 6 hebben de 

leerlingen alleen een aangepast 

programma wanneer er een 

onderzoek is gedaan. 

 

De school heeft het traject 

opbrengst- en handelingsgericht 

werken gevolgd. Hiervan zijn 

onderdelen terug te vinden op 

school, zoals het kijken naar 

stimulerende en belemmerende 

factoren, onderwijsbehoeften en 

planmatig werken.  

 

We volgen de methode De 

Vreedzame School. Dit is een 

methode voor sociale competentie 

en democratisch burgerschap.  

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 

kunnen worden opgeleid tot leerling 

mediator. 

Leerlingen kunnen op school een 

sociale vaardigheidstraining volgen, 

naar gelang hier behoefte aan is. 

De training Rots & Water is op 

groepsniveau in te zetten.  

 

De school heeft een pestprotocol, 

rouwprotocol en dyslexieprotocol. 

Voor uitgebreide informatie 

verwijzen we graag naar de 

 

Dyslexie 

Bij een vermoeden van 

dyslexie maken wij 

gebruik van Bouw! Tutor 

lezen. 

 

VVE 

De ontwikkeling van 

leerlingen met een VVE-

indicatie worden met 

behulp van (TAK)toetsen 

geregistreerd. De 

logopedist is betrokken 

bij deze leerlingen. 

De fase 1 t/m 8+ zijn 

heterogene groepen, 

deze bieden de 

mogelijkheid om van en 

met elkaar te leren ook 

wanneer het gaat om de 

taalontwikkeling van 

leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

begaafdheid bij haar 

terecht. Is 

verantwoordelijk voor het 

HB-beleid op school. 

Geeft groepjes kinderen 

uitleg bij het Levelwerk.  

 

Intern begeleiders 

Zij zijn verantwoordelijk 

voor het zorgbeleid op 

school. 

Op beide locaties is een 

intern begeleider  

aanwezig.   

 

Taalcoördinatoren 

Op beide locaties is een 

taalcoördinator 

beschikbaar. 

 

Leescoördinator  

Beschikbaar op locatie 

Spieringstraat. 

 

  

 

Locatie A.G. de 

Vrijestraat 

Het gebouw aan de 

A.G. de Vrijestraat 

wordt gebruikt door 

de groepen 5 t/m 8. 

Dit gebouw heeft 

de beschikking over 

2 een 

kantoorruimtes.  

Er zijn 9 

groepslokalen 

aanwezig en een 

teamkamer. 

Drie ruimtes 

worden verhuurd 

aan de BSO 

Bibelebonz.  

 

In het gebouw zijn 

geen lift, douche en 

invalidetoilet 

aanwezig. Het 

gebouw is niet 

rolstoeltoegankelijk

. 

 

Loodsboot) vanuit het 

samenwerkingsverband 

*GGD: Jeugdarts, 

jeugdverpleeg-kundige en 

logopedist. 

*Fysiotherapeut 

*Sociaal Team Gouda 

*Kwadraad  

Schoolmaatschappelijk 

werk 

*Peuterspeelzaal 

Op onze locatie aan de 

Spieringstraat is ook een 

peuterspeelzaal 

gevestigd, namelijk Kind 

& Co. Een warme 

overdracht naar fase 1 is 

een vanzelfsprekendheid. 

*BSO 

Wij hebben een 

samenwerkings-

overeenkomst met BSO 

‘BibeleBonz’. 

*Scholen voor voortgezet 

onderwijs Gouda 

Ieder jaar licht de 

leerkracht(en) van groep 

8 de schriftelijke 

overdracht naar het VO 

mondeling toe. 



Schoolgids en het Zorgplan. Deze zijn 

op onze website terug te vinden. 

 

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities 

 

 

 

1S niveau voor rekenen 

beheerst door leerlingen die 

uitstromen naar HAVO/VWO 

Doorgaande lijn van fase 8/8+ naar 

groep 5 m.b.t. zelfstandig werken en 

werken in circuits. 
 

Het verbeteren van de 

rekenresultaten. Afspraken en 

doelen zijn vastgelegd in de 

kwaliteitskaart rekenen.  

 Een aanbod samenstellen 

voor kinderen die klaar 

zijn met de dyslexie-

behandelingen vanuit o.a. 

Leestalent. 

   

Herijken dyslexieprotocol 

 

Kennis van de HB-coach 

wordt overgedragen aan 

de leerkracht.  

 

Er worden 3 leerkrachten 

opgeleid tot 

rekencoördinator.  

 

. Doorgaande 

ontwikkelingslijn van 

kinderen in de leeftijd van 

2 tot 6 jaar. Afstemming 

peuterspeelzaal Kind&Co 

en kleutergroep fase 

1/2/3. 

 

 


