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Hoofdstuk 1: Inleiding 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt omschreven welke ondersteuning wij kunnen 

realiseren bij het begeleiden van uw kind tijdens zijn/haar schoolloopbaan. Op 1 maart 2021 heeft 

de mr van onze school een positief advies gegeven over de inhoud van het SOP. 

Onze doelstelling en missie is om voor ieder kind een onderwijsaanbod te creëren dat aansluit bij 

zijn/haar onderwijsbehoefte. Over het algemeen lukt het ons om, samen met u, dit aanbod vorm te 

geven. In sommige gevallen echter is externe expertise gewenst bij het samenstellen en aanbieden 

van het juiste aanbod. In uitzonderlijke situaties concluderen we samen met u, dat een andere 

onderwijssetting of een ander basisschool een meer passend aanbod biedt voor uw kind. Doet deze 

situatie zich voor dan begeleiden we u stap voor stap bij de overgang. Hoe externe hulp 

gerealiseerd wordt en welke procedures gelden bij een schoolovergang staat omschreven in het 

zorgplan van de school. 

Naast het kenbaar maken van de te realiseren ondersteuning onderbouwen we onze mogelijkheden 

ook in dit document. Dat doen we door ons onderwijsconcept te beschrijven (hoofdstuk 2), de 

leerlingpopulatie in beeld te brengen (hoofdstuk 3) en keuzes die we gemaakt hebben op basis van 

de leerlingpopulatie te beschrijven (hoofdstuk 3). 

Ook omschrijven we welke stappen we nog willen zetten ten aanzien van het vergroten van onze 

mogelijkheden (hoofdstuk 6) en beschrijven we wat we niet kunnen (hoofdstuk 7). 

Tot slot 

Het SOP wordt ieder jaar geüpdatet op basis van de meest actuele situatie en kengetallen en eens in 

de 4 jaar volledig herzien en ter advies voorgelegd aan de mr van de school.  
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Hoofdstuk 2: Omschrijving van de school 
 

2.1 Algemeen 

De eerste locatie van PCBS De Hoeksteen is in 1924 gebouwd. In 1981 is er een nieuwe school 

gebouwd aan De Hoogeveensche Vaart. De leerlingen komen uit Nieuweroord, de buitendorpen van 

Hoogeveen en de regio daar omheen. De school is volledige laagbouw en in het schooljaar 2020-

2021 vanbinnen volledig opgeknapt. 

2.2 Omvang 

Op PCBS De Hoeksteen werken acht leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een vrijwilliger, een 

Intern Begeleider (IB), een conciërge en een directeur. Op 1 oktober 2020 telde de school 90 

leerlingen. Momenteel en ook in 2022 hebben we te maken met krimp. Na 2022 zullen de 

leerlingaantallen weer gaan toenemen en komen we uit rond de 90 leerlingen. Het ligt in de lijn der 

verwachting dat de vernieuwingen van de school en de komst van BSO zorgt voor de aanwas van 

nieuwe leerlingen. 

3.3 Onderwijsconcept 

PCBS De Hoeksteen wordt gevormd door leerlingen, leerkrachten en de ouders. Iedereen draagt zijn 

‘steentje’ bij. De kernwaarden bij ons op school zijn verbinding, veiligheid en vertrouwen en daarna 

ook verantwoordelijkheid (4V’s). Wij willen dat kinderen, leerkrachten en ouders zich gezien, 

gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen.’ We zien ‘relatie’ als een 

belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen 

leerlingen zich optimaal ontwikkelen tot jongvolwassenen. We bieden klassikaal onderwijs aan. De 

inbreng van onze leerlingen vinden we belangrijk. Zelf keuzes maken of samenwerken staan hierbij 

centraal. We geven de leerlingen individuele vrijheid maar wel binnen gestelde kaders, zodat ze 

weten wat er van hen verwacht wordt. Meer informatie over ons onderwijsconcept kunt u vinden in 

ons digitaal magazine in het hoofdstuk ‘Visie op leren’. De ambities zijn om in de toekomst de 

leerlingen op ons vernieuwde leerplein met en van elkaar te laten leren. Daarnaast willen we in de 

toekomst een doorgaande lijn creëren vanuit de peuteropvang, BSO en de basisschool. Als school 

streven we naar een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met de leerlingen, de 

leerkrachten en de schoolleiding het onderwijs verbetert.  
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Hoofdstuk 3: Leerlingpopulatie 
 

3.1 Inleiding: 

Om te kunnen bepalen welk aanbod past bij de populatie die aanwezig is op onze school is het van 

belang die populatie goed te kennen. In dit hoofdstuk brengen we de populatie in beeld. We 

onderscheiden daarbij 3 niveaus: De stad (Hoogeveen) de wijk Nieuweroord kern en specifieke 

leerlingkenmerken. Bij het laatste niveau onderscheiden we twee type kenmerken: Kenmerken die 

van invloed zijn op het schoolsucces van het kind en kengetallen die van invloed zijn op de 

specifieke zorgbehoefte van het kind. Al deze gegevens samen bepalen mede de keuzes die we 

maken ten aanzien van ons aanbod, onze doelstellingen, onze financiën en de zorg die we bieden. 

3.2 Hoogeveen 

Hoogeveen laat zich het best omschrijven als een stad met uitersten. In sommige wijken (Erflanden) 

is de bevolking veelal hoogopgeleid en is er nauwelijks werkloosheid. Andere wijken (centrum, 

Krakeel) kampen echter met hoge werkloosheid onder jongeren, leerlingen in uitkering gezin, 

voortijdig schoolverlaters, etc. Het algemene beeld is dat leerlingen in Hoogeveen opgroeien in 

achterstand ten opzichte van het landelijke beeld.  

Enkele opvallende kengetallen: 

Het aantal scheidingen is sinds 1981 bijna verdubbeld en ver boven het landelijk gemiddelde. De 

verhouding autochtoon-allochtoon is 89,4% – 10,6%. Het geboortecijfer is sinds 2012 redelijk stabiel 

rond de 560 leerlingen. In Hoogeveen werken de meeste mensen in de gezondheidzorg, de 

industrie, de autohandel en de bouw. Hoogeveen kenmerkt zich al jaren door hoge 

werkloosheidscijfers. Sinds 2016 is hier een kentering in te zien. Het werkloosheidspercentage is nu 

lager dan het landelijk gemiddelde. (bron, statistisch jaar boek Hoogeveen 2018). 9,9 procent van de 

gezinnen in Hoogeveen hebben een laag inkomen. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Onderwijs 

Hieronder een overzicht van een aantal kengetallen ten aanzien van het primair onderwijs in 

Hoogeveen 

 

 Hoogeveen Landelijk 

Leerlingaantallen 4949 -> daling van 2.6% 

Percentage gewichtenleerlingen  10,7% 8% 

Aantal leerlingen S(B)O 2,6% 4,2% 

Percentage eindtoets hoger dan 
schooladvies 

38% 25% 

Aantal herziene schooladviezen 10% 25% 

Aantal op- /afgestroomde 
leerlingen 

5,6% - 13,1% 7% - 5,7% 
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Onderwijsmonitor, 2019 

3.3 De buurt Nieuweroord kern 

Het aantal inwoners in 2020 in Nieuweroord Kern is 525. Vrijwel alle inwoners van Nieuweroord 

kern zijn autochtoon en kennen geen migratieachtergrond: 96% van het totaal. Het aantal inwoners 

met een migratieachtergrond bestaat voor 3% uit mensen met een westerse migratieachtergrond, 

en voor 1% uit bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Het geboortecijfer is stabiel. 

De mensen zijn over het algemeen laag opgeleid en de werkloosheid is laag (bron CBS). 

 

3.4 Leerlingkenmerken 

Sinds 2019 wordt de populatie van een school bepaald middels de schoolweging. Het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende 

kenmerken:  

 het opleidingsniveau van de ouders 

 het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 

 het land van herkomst van de ouders 

 de verblijfsduur van de moeder in Nederland 

 of ouders in de schuldsanering zitten. 

De schoolweging van onze school is: {31,8} In de onderstaande grafiek is te zien hoe onze 

schoolweging zich verhoudt t.o.v. alle scholen in Nederland: 
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In onderstaand overzicht is te zien welke extra zorg we op dit moment bieden. Deze getallen zeggen 

iets over het aanbod waarover we beschikken. Daarmee geven we geen expliciete grens aan. 

Worden er leerlingen bij ons aangemeld met een problematiek waarvoor we nog geen aanbod 

hebben dan gaan we eerst onderzoeken of we aan de benodigde behoefte kunnen voldoen. 

Variabelen percentage 

fysieke beperking 1% 

Doof/slechthorend 1% 

Blind/slechtziend 0% 

Laag IQ 5,3% 

Hoog IQ 6,3% 

ASS (klassiek, 
asperger) 

1% (niet gediagnosticeerd) 

Down 0% 

Gedrag (ADHD, 
ODD/CD, MCDD, 

Hechting) 

5,3% (niet gediagnosticeerd) 

Didactische 
problematiek 

(Dyscalculie dyslexie) 

5,3% dyslexie 
6,3% lees/spellingsproblematiek 
2,1% rekenproblematiek 

Belemmerende 
thuissituatie 

2,1% 

Overzicht zorg  

Eigen leerlijn 2,1% 

Arrangementen 0% 

Verwijzingen S(B)O 0% 

 

 

3.5 Conclusie: 

3.5.1 Wat betekent dit voor ons aanbod? 

 We bieden een breed aanbod voor alle leergebieden op 3 niveaus in de groep. Leerlingen 

krijgen verlengde instructie en pre-teaching waar nodig. Dit is vastgelegd in groepsplannen 

en ‘Ieder kind in beeld’.  

 We werken opbrengstgericht. Doelen worden gesteld, het onderwijsaanbod wordt hierop 

afgestemd en er wordt planmatig aan gewerkt. De opbrengsten worden geanalyseerd. Het 

doel of het onderwijsproces wordt vervolgens opgesteld/bijgesteld. De cyclus herhaald zich. 

 We werken vanuit het EDI model (model van Expliciete Directe Instructie).   

 Voor een veilige schoolomgeving werken we schoolbreed met Kwink.  

 Voor individuele hulp qua gedragsproblematiek wordt oplossingsgericht gewerkt om 

vaardigheden aan te leren en de themabundel ‘Ik kan het zelf’ wordt ingezet. 
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 Binnen de school is er aanbod voor meerbegaafde leerlingen in de vorm van levelwerk en 

het werken aan opdrachten die een beroep doen op hogere orde denkvaardigheden. 

 Meer- hoogbegaafde leerlingen kunnen aansluiten bij de plusklas van de 

‘buitendorpscholen’. 

 Leelingen van de bovenbouw worden in de gelegenheid gesteld naar Dotato, Discovery of 

Discovery2 te gaan. 

 

3.5.2  Wat betekent dit voor onze opbrengsten? 

We stellen hoge doelen binnen ons basisaanbod we kijken daarbij naar het landelijk gemiddelde. 

Daarbinnen krijgt ieder kind het juiste aanbod binnen zijn/haar mogelijkheden. 

Twee keer per jaar vindt in maart en juli een schoolanalyse van de opbrengsten plaats. De IB’er 

verzamelt de gegevens en de waarneembare trends vanuit LOVS Cito en/of ParnasSys.   

De IB’er verzamelt de analyses en de interventies van de leerkrachten en maakt het einddocument 

en legt dit voor aan directie en het team. 

In het schooljaar 2019-2020 is door de coronaproblematiek een periode van thuisonderwijs 

geweest. Daardoor hebben we de eindtoetsen verplaatst naar september/oktober 2020. We 

toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te 

kunnen afstemmen op de leerling. We stellen de concrete opbrengsten vast om systematisch te 

kunnen werken aan opbrengsten, kwaliteit en vernieuwing.   

 

 

3.5.3 Wat betekent dit voor de zorg die we kunnen/willen bieden? 

Als school vinden we sociale veiligheid erg belangrijk. Een veilige leeromgeving waarin ieder kind 

zichzelf kan zijn en een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken. 

Om dit te optimaleren zijn we op zoek naar een methode die bij onze visie aansluit.  

De Hoeksteen heeft een hoog gemiddelde als het gaat om lees/spellingsproblematiek. Als 

begeleiding voor de lees/spellingsproblematiek gebruiken we sinds schooljaar 2020/2021 in de 

onderbouw onder andere BOUW en in de midden- en bovenbouw onder andere Letterster.   
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Hoofdstuk 4: Basiszorg 
 

Binnen het SWV zijn afspraken gemaakt over de zorg die u van alle scholen mag verwachten. Deze 

zogenaamde basiszorg staat hieronder omschreven. U kunt ons en alle andere scholen van SWV 

2203 hier op aanspreken. 

A. Preventieve en lichte curatieve interventies, bestaande uit: 

 Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen; 

 De zorg voor een veilig schoolklimaat; 

 Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; 

 Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; 

 Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen; 

 Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen en 

 Een protocol voor medische handelingen. 

Deze preventieve en licht curatieve interventies worden planmatig uitgevoerd: 

 Eenduidig geldend voor het hele samenwerkingsverband; 

 Binnen de ondersteuningsstructuur van de school; 

 Onder regie en verantwoordelijkheid van de school; 

 Waar nodig met inzet van expertise van andere scholen; 

 Soms met inzet van ketenpartners; 

 Zonder indicatiestelling 

B. Een ondersteuningsstructuur met een (bovenschools) IB'er 

Elke school dient te kunnen beschikken over een IB'er (taak of functie). De directeur van de school is 

verantwoordelijk en kan bepaalde taken desgewenst zelf uitvoeren. Hij kan ook taken mandateren 

of laten uitvoeren door de IB'er. 

De IB’er; 

 onderhoudt contacten met ouders/verzorgers en het samenwerkingsverband. 

 coördineert binnen de school het handelingsgericht werken en draagt zorg voor een 

adequaat leerlingvolgsysteem. 

 stelt in overleg met de leraar het ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen voor wie dit 

van toepassing is. 

 coördineert het ondersteuningsteam binnen de school en voldoet aan verzoeken van het 

SWV m.b.t. het opstellen van aanvraagformulieren, het bijstellen van het 

ondersteuningsprofiel, het leveren van kengetallen e.d. 
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C. Planmatigheid van werken 

Een planmatige aanpak voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, bestaande uit een 

zorgvuldige toelating, het werken met een ontwikkelingsperspectief, afstemming met ouders en 

zorgvuldige procedure rondom de schoolverlating. Voor een uitwerking van de planmatige aanpak, 

verwijzen we naar het ‘zorgplan’ van de school. 
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Hoofdstuk 5: Extra zorg 
In onderstaand schema geven wij weer welke zorg we naast de basiszorg kunnen verlenen aan de 

leerlingen. Er is een directe relatie met de populatie van de school en de zorg die we kunnen 

verlenen. Op het moment dat de populatie verandert zal dat ook zijn weerslag hebben op de zorg 

die we verlenen. 

 

Ondersteuning Cognitief Sociaal emotioneel 

Deskundigheid Leesspecialisten Gedragsspecialist 
Aandacht en tijd Plusklas  
Specifieke 
materialen en 
voorzieningen 

Levelwerk, Dotato, Discovery 
BOUW, Letterster en diverse 
remediërende materialen.  

Kwink 

Gebouw Ruimtes voor het geven van RT Ruimtes voor individuele 
gesprekken met leerlingen 

Samenwerking Expertiseteam PricoH School maatschappelijk werk 
 

 

Ondersteuning Fysiek en medisch Omgevingscontext  

Deskundigheid Alle leerkrachten hebben de 
bevoegdheid voor het aanbieden 
van bewegingsonderwijs of zijn 
bezig deze te halen. Alle BHV’ers 
hebben het EHBO diploma. 

Er zijn diverse deskundigen binnen 
Hoogeveen (zie partners) die ons 
hierin kunnen adviseren en 
ondersteunen. 

Aandacht en tijd Aanpassingen bij gymlessen In specifieke gevallen kunnen we 
een specialist onder schooltijd 
inzetten. 

Specifieke 
materialen en 
voorzieningen 

Er zijn geen specifieke materialen 
aanwezig of voorzieningen 
getroffen. 

In specifieke gevallen kunnen we 
gebruik maken van de sporthal. 
Deskundigen kunnen daar de zorg 
bieden die nodig is. 

Gebouw Er zijn geen specifieke 
voorzieningen getroffen. 

De school/het terrein is niet 
rolstoeltoegankelijk.  

Samenwerking We werken samen met de GGD, 
Veilig Thuis Drenthe, Fysiotherapie 
De Leeuwerik en de wijkagent. 
 

Er is regelmatig contact met de 
sportfunctionaris van 
samenwerkingsorganisatie De 
Wolden Hoogeveen. 
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Partners 

Het bieden van (extra) zorg doen we niet alleen. In onderstaand overzicht staan onze partners 
vermeld. 
Naam partner Werkveld/Expertise 
Kentalis Taal 
School maatschappelijk werk Zorg/training/gezinsbegeleiding 
Herma Korenromp Orthopedagoog PricoH Cognitief/sociaal emotioneel 
Orthopedagogisch Bureau Fievelekwint Cognitief/sociaal emotioneel 
Timpaan Dyslexie 
SWV  Cognitief/sociaal emotioneel 
Centrum jeugd/ gezin Gezinsondersteuning 
Logopedie Kikkert Taal/ spraak/dyslexie 
GGD (jeugdverpleegkundige en jeugdarts) Medisch/fysiek 
Fysiotherapie De Leeuwerik Fysiek 
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Hoofdstuk 6: Professionalisering 
Om passende zorg te kunnen blijven verlenen is voortdurend verbeteren van het onderwijs 

essentieel. Nascholing is een van de middelen die we inzetten om ons onderwijs op een hoog niveau 

te houden. De keuzes t.a.v. scholing hebben een directe relatie met de populatie van de school. 

 

Team/individueel Opleiding (niveau) Start Duur 

Team Sociaal emotioneel 
leren 

Schooljaar 2021-2022 2 dagen 

Team Doorgaande 
lijn/verbetercultuur 

Schooljaar 2021-2022 2 jaar 

Team Aanbod E-wise Schooljaar 2020-2021 1 jaar 

C. Wissink Intern Begeleider Schooljaar 2020-2021 1 jaar 

C. Veldman Vakbekwaamheid 
bewegingsonderwijs 

Schooljaar 2020-2021 2 jaar 

A. Krikken Vakbekwaamheid 
bewegingsonderwijs 

Schooljaar 2020-2021 2 jaar 

A. Duinkerken Technisch lezen Schooljaar 2020-2021 1 jaar 

G. Slomp Technisch lezen Schooljaar 2020-2021 1 jaar 

D. Willemen Herregistratie 
schoolleider  

Schooljaar 2021-2022 2 jaar 
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Hoofdstuk 7: Grenzen van de organisatie 
 

De grenzen van onze organisatie staan beschreven in het schorsings- en verwijderingsbeleid en in de 

aanmeldingsprocedure. Beide documenten zijn op te vragen bij de directeur van de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  N a a m  b e l e i d s d o c u m e n t  #15 

Bijlage 1: Overzicht van gekoppelde documenten 
 

1. Schoolgids 

2. Schoolplan 

3. Jaarplan 

4. Zorgplan 

5. Aanmeldingsprocedure 

6. Schorsing en verwijdering 

Deze documenten zijn op te vragen bij de directie van de school.



 

 

 


