
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

           Basisschool: Theo Thijssen  

           Adres:            Kerkweg-Oost 23 

                                  2741 HA Waddixveen 

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 

 

Naam school: Theo Thijssenschool 
Bestuur: Stichting Klasse 
Denominatie: Openbaar Onderwijs 
Brinnummer: 18OA 

Directeur: A. van Zoelen  

Adres: Kerkweg-Oost 230 
Telefoon: 0182-614421 
E-mail: info@theothijssenschool.nl 

 

De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool die naast de hefbrug van Waddinxveen is gesitueerd. De gevel van het gebouw is historisch maar de binnenkant van 
de school is prachtig gerenoveerd en aangepast zodat toekomstgericht onderwijs gegeven kan worden. De afgelopen jaren is het leerlingaantal stabiel geweest. Door de 
groei van Waddinxveen is het leerlingaantal stijgend. De school staat staan open voor verschillen, we leren van en met elkaar. We bieden een goede en gedegen basis 
voor de vakken lezen, taal en rekenen en bieden uitdaging op niveau. 

Nadere informatie m.b.t.de Theo Thijssenschool is te vinden in/op: 

a.de website van de school: www.theothijssenschool.nl 

b.de schoolgids (zie bij punt a genoemde website) 

c.de website van scholen op de kaart: https://www.scholenopdekaart.nl 

 

mailto:info@theothijssenschool.nl
https://www.scholenopdekaart.nl/


 
Populatie Uitstroom-bestemming 

laatste 3 jaar 

Onderwijsaanbod 

(aandacht en tijd) 

Specifiek 

leerlinggebonden aanbod 

Deskundigheid Specifieke voorzieningen / 

gebouw 

Samenwerking 

 

Populatie 

De Theo 

Thijssenschool is een 

openbare 

basisschool. 

Onze schoolbevolking 
heeft een brede 
spreiding, kinderen 
met verschillende 
culturen en 
achtergronden zijn 
leerling bij ons op 
school.  

De school is 
gesitueerd in het 
midden van 
Waddinxveen. 
Kinderen vanuit alle 
wijken van 
Waddinxveen zijn 
leerling bij ons op 
school.  

De school staat goed 
bekend in, om en 
buiten Waddinxveen. 

In 2018-2019 is ons 
schoolgebouw 
gerenoveerd en er zijn 
ruimtes gerealiseerd 

 

Uitstroom VO: 

De gemiddelde 

uitstroom naar het VO 

van 2017-2020: 

HAVO/VWO: 70% 

VMBO-T: 20% 

VMBO-B/K: 10% 

 

(zie ook:  

scholenopdekaart .nl) 

 

 

Basisondersteuning: 

We weken op basis 

van leeftijd, het 

leerstofjaarklassensys 

teem genoemd. In de 
groepen werken 
leerkrachten 
handelings- en 
opbrengstgericht. Er 
wordt op verschillende 
niveaus met de 
leerlingen gewerkt 
aan de 
onderwijsbehoeften. 
Er wordt op drie 
niveaus lesgegeven 
(basis, verrijkt (voor 
lln die meer aan 
kunnen), en intensief 
voor lln die extra 
instructie nodig 
hebben). Op school 
wordt op verschillende 
momenten 
groepsdoorbroken 
onderwijs 
gerealiseerd. 

 

 

Specifiek 

leerlinggebonden 

aanbod: 

Wanneer de zorg 
omtrent de leerling 
niet meer past binnen 
de 
basisondersteuning 
van onze school, en 
wij 
handelingsverlegen 
zijn of dreigen te 
worden, kunnen wij 
binnen stichting 
Klasse Extra 
Ondersteuning 
aanvragen. Deze 
aanvraag loopt, 
middels een ingevuld 
Ontwikkelings 
Perspectief Plan 
(OPP) en 
toestemming van 
ouders, altijd via het 
Team Ondersteuning 
Passend Onderwijs 
(TOP). De Extra 
ondersteuning is 
gericht op een 
specifieke hulpvraag 
van de leerkracht in 
combinatie met de 
problematiek van de 

 

Deskundigheid:  

Er zijn intern 
begeleiders 
werkzaam op school: 
voor de onder-, 
midden-, en 
bovenbouw.  

Zij zijn tevens 
verantwoordelijk voor 
RT. Er is een 
plusleerkracht 1 dag 
per week werkzaam 
bij ons op school 

Specialisten: 

 -Taal coördinator,  

- Reken coördinator,  

-Jonge Kind 
Specialist, -
Vakleerkracht  
gymnastiek (voor 
groep 1 t/m 8), 

-Vakleerkracht muziek 
(voor groep 1 t/m 8),  

 

Toerusting gebouw: 

speellokaal: dit wordt 

nu ingezet als regulier 

lokaal. De gymlessen 

voor de groepen 1/2 

worden op een 

andere locatie 

verzorgd. Er is een 

peuterspeelzaal (een 

VVE-locatie voor 4 

ochtenden in de 

week), een VSO en 

BSO.  

De Theo 

Thijssenschool heeft 

een aantal 

leerpleinen. Voor de 

onderbouw worden 

hier uitdagende 

opdrachten passend 

bij het thema 

aangeboden. Voor de 

middenbouw wordt 

vanuit de 

kennisgebieden of het 

projectthema ingezet 

op het ontwikkelen 

van de brede 

vaardigheden. Voor 

de bovenbouw 

worden de leerpleinen 

 

Samenwerking: 

De school werkt met 

verschillende externe 

partijen samen altijd 

i.o.m. en met 

toestemming van 

ouders. 

Oa: Sociaal Team van 

de gemeente 

Waddinxveen, 

logopedisten, 

schoolarts, ambulant 

begeleiders.  



die bijdragen aan het 
kunnen vormgeven 
van Toekomstgericht 
Onderwijs. 

 

 

 

leerling / groep.  

Het is de bedoeling 
dat de leerkracht 
d.m.v. de inzet van 
Extra Ondersteuning 
meer expertise krijgt 
in het lesgeven aan 
de betrokken 
leerling(en) /groep. 
Naast begeleiding is 
het ook mogelijk om 
via Extra 
Ondersteuning kleine 
aanpassingen aan te 
vragen m.b.t. het 
gebouw, meubilair of 
leermateriaal. 
(wanneer dit niet uit 
de reguliere 
bekostiging betaald 
kan worden) 

 

 

 

 

 

 

 

-Kwinkspecialist, 

-Snappet-coach, 

-Anti-pest coördinator,  

-Vertrouwenspersoon.  

-Remedial Teacher: 
Vanuit Stichting 
Klasse zijn gelden 
vanuit het SWV 
toegekend.Dit is o,4 
fte. 

-Vrijwilligers (andere 
ondersteuning):  

Voor de groepen ½ is 
er een taalgroepje olv 
2 ouders, 
verkeersbrigadiers, 
een rekenleerkracht 
(2 ochtenden 2 keer 2 
uur in de week voor 
groep 8) en 
bibliotheekouders,  

hulp van ouders bij 

het creatief circuit. 

Grens onderwijs 

ondersteuning, 
verwijzingen naar 
SBO / SO:  

ingezet voor het 

ontwikkelen van de 

brede vaardigheden 

vanuit de 

wereldoriëntatie 

vakken en voor het 

ontwikkelen van 

creatieve 

vaardigheden. 

 

 



In het geval dat 
besloten wordt dat wij 
als school niet kunnen 
voldoen aan de 
onderwijsbehoefte 
van een leerling, en 
de school 
handelingsverlegen is, 
zullen wij op zoek 
gaan naar een school 
die een passend 
onderwijsaanbod kan 
realiseren.  

Dit kan een andere 
reguliere basisschool 
zijn of een speciale 
school (SBO/SO). 

 

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities 

 

Ambities: 
De Theo 
Thijssenschool heeft 
voor de komende vier 
de volgende ambities:  
-Verder ontwikkelen 

van Toekomstgericht 

Onderwijs uitgaande 

van brede 

vaardigheden. 

-Invoeren van een 

leerlijn van groep 1 

t/m 8 op het gebied 

van digitale 

      



geletterdheid. 

-Versterken van de 

pluslijn. 

-Beschikbare ruimte 

en leerlingaantal in 

balans 

houden/krijgen. 

 

 

 

 


