Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
basisschool: OBS Vlisterstroom
adres:

Haastrecht

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 Vlisterstroom heeft als missie: ‘Een wereld om samen te leren’. De Vlisterstroom is een openbare Daltonschool waar de kinderen vanuit de hele wereld
elkaar kunnen ontmoeten. Het is dus de wereld in het klein. Op de Vlisterstroom leren de kinderen hun eigen wereld en die van een ander te ontdekken. Dat
doen ze niet alleen, maar samen met andere kinderen, leerkrachten, ouders en een ieder van buiten de school die bijdraagtaan de brede ontwikkeling van
de kinderen. De Vlisterstroom is ook een plek waar de kinderen kennis vergaren en deze toepassen in hun verdere ontwikkeling als mens.
De Vlisterstroom wil de openbare basisschool zijn voor Haastrecht en omstreken. De laatste jaren kiezen steeds meer ouders van buiten Haastrecht voor de
Vlisterstroom als school voor hun kinderen. Een duidelijke visie op het Daltononderwijs draagt daar zeker een steentje aan bij.
Populatie

Op obs Vlisterstroom
hebben wij een
relatief hoog
percentage
gewichtenleerlingen
(16%). Voor de
Vlisterstroom is de
achterstandsscore
van 17.22 door het
CBS berekend.

Uitstroom-bestemming
laatste 3 jaar

De gemiddelde
uitstroom in de
afgelopen drie
schooljaren (20172019) naar
VWO: 19%
Havo/VWO: 16%
Havo: 10%
T/Havo: 19%
G/T: 6%
B/K: 19%
B: 6%
Pro: 3%

Onderwijsaanbod
(aandacht en tijd)

Specifiek
leerlinggebonden aanbod

Op onze Dalton
school hanteren we
een
leerstofjaarklassensys
teem. We hebben vier
combinatiegroepen
(groep 1/2, groep 3/4,
groep 5/6 en groep
7/8). We geven per
groep gedifferentieerd
les aan maximaal drie
subgroepen: een
basisgroep (A), een
groepje met leerlingen
die uitgedaagd mogen
worden (B) en een

Onze school levert
basisondersteuning.
Vanuit deze
basisondersteuning
werken wij
handelings- en
doelgericht en bieden
wij algemene en
leerlinggebonden
ondersteuning
(ExtraLeerTijd en 'out
of the box'). In
navolging op de
speerpunten van ons
samenwerkingsverba
nd hebben wij

Deskundigheid

Op obs De
Vlisterstroom is een
team van collega's
met diverse
specialismen.
Daarnaast werken in
de MFA ook een
logopediste,
kinderfysio en
dyslexiespecialist
nauw met elkaar en
de drie scholen
samen.

Specifieke voorzieningen /
gebouw

Samenwerking

De lokalen op de
begane grond zijn
goed toegankelijk
voor leerlingen in een
rolstoel. Er is een lift
in het gebouw
aanwezig om op de
eerste verdieping te
komen. De lokalen die
de Vlisterstroom op
dit moment in
gebruik heeft op de
eerste verdieping zijn
niet te bereiken met
de lift.

Wij kunnen gebruik
maken van de expertise
van SO partners. Indien
nodig roepen wij de
hulp in van een
begeleider passend
onderwijs (BPO). Dit
kan gaan om meer
gespecialiseerde
handen in de groep.
ondersteuning van
leerlingen en/of
advisering van de
leerkracht.

groepje met leerlingen
die extra
ondersteuning nodig
hebben (taal en/of
rekenen) (C).

In bepaalde gevallen
krijgt een kind een
eigen leerlijn (D) of
werkt een kind vanuit
een speciaal
programma in
combinatie met een
arrangement (E). De
extra ondersteuning
geven we met name
aan de leerlingen in
de B en C- groep. De
extra extra
ondersteuning geven
we aan leerlingen
met een eigen leerlijn
of een arrangement.
De extra
ondersteuning wordt
in beginsel in de
groep door de leraar
zelf verzorgd,
daarnaast hebben wij
een systeem opgezet
waarin wij
ExtraLeerTijd (ELT)
bieden aan leerlingen
in de B en C groep. In
overleg met de
coördinator
leerlingenzorg (CLZ)

aandacht voor meeren hoogbegaafdheid
en de ondersteuning
in het kader van
dyslexie.
Wij stellen een
Ontwikkelings
PerspectiefPlan
(OPP) op wanneer:
- De leerling
wordt
verwezen
naar Pro
Bij aanvraag
voor een
toelaatbaarhei
ds verklaring
(TLV)
Aanvraag
van een
arrangement
vanuit het SO
- Bij een
uitstroomprofi
el onder de 1
F

worden deze groepen
samengesteld.

