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  1. Inleiding 
Dit is het School Ondersteuningsprofiel (SOP) van de OBB opgesteld naar de 
richtlijnen van het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita. Hiermee voldoen 
we aan de eisen die gesteld zijn in de wet passend onderwijs. 
Dit SOP geeft aan welk onderwijsaanbod de OBB haar leerlingen (met speciale 
onderwijsbehoeften) biedt. Het profiel beschrijft waar de OBB intern grenzen ervaart. 
Het profiel beschrijft met welke externe ondersteuning de OBB deze grenzen verlegt. 
Uit de ambitie van het team blijkt het professionaliserings- en ontwikkelperspectief voor 
de medewerkers en de schoolorganisatie.  

  
 
 

  2. Algemene gegevens 
 

 Schoolnaam: OBB 
Adres: Eemnesserweg 18A, 1261HG, Blaricum 
 
Naam directeur: M. Boonstra 
Intern Begeleiding: M. Schmidt, J. Vos, A. Schouten 
 
Tel. nr.: 035 5334999 
Email: directie@obblaricum.nl 
Website: www.obblaricum.nl 
 
Brinnummer: 18KB 
 
Bestuur: Villa Primair 
Adres: Amersfoortsestraatweg 180C, 1272 RR, Huizen 
 
Bestuursnummer: 41376 
 
 

  
 

  3. Onderwijsvisie van de OBB  

 In onze school werken wij aan adaptief onderwijs waarbij het kind invloed heeft 
op zijn leren en leven. Het draagt verantwoordelijkheid voor zijn initiatieven en 
activiteiten. Door het geven van zelfstandigheid en te laten samenwerken, 
ontwikkelt het kind zich tot een volwassene, die verantwoordelijkheid kan 
dragen voor zichzelf en voor anderen. 

 Als leerkracht zijn wij verantwoordelijk om de doorgaande lijn op het gebied van 
de leerstof, de sociaal emotionele vaardigheden en de gemaakte afspraken te 
borgen en te bewaken. 

 Wij bieden de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn, die door alle 
leerjaren heen gevolgd wordt door een kwaliteitsproces dat aansluit bij de 
competentie van leerkrachten. 

 Wij dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat in de groep als basis voor 

 



een optimaal resultaat. De relatie kind – ouders – leerkracht en kinderen 
onderling is er één van wederzijds respect, met ruimte voor ieder individu. Door 
samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid komt het groepsproces 
tot stand. 

 
 Missie en Ambitie 

Ieder kind in een veilige omgeving onderwijs bieden op niveau door middel van een 
handelingsgerichte werkwijze om zo tot optimale ontwikkeling te komen van hun 
talenten met ouders als partner. 

 Werkwijze 
We hanteren een mix van modern en klassiek onderwijs, waarin de leerkracht een 
belangrijke rol speelt. Door middel van een gedifferentieerd aanbod, standaard 
instructie op 3 niveaus, in combinatie met klassikale onderwerpen voorzien we in de 
onderwijsbehoefte van de kinderen. We hanteren een handelingsgerichte werkwijze 
met groepsoverzichten en groepsplannen. We clusteren daarbij de kinderen met een 
zelfde onderwijsbehoefte. 
Om gedifferentieerd te kunnen werken leren we de kinderen zelfstandig te werken. We 
hanteren hierbij de dobbelsteen, stemkaarten en een stoplicht. De kinderen leren om 
te gaan met uitgestelde aandacht en weten precies hoe luid ze mogen zijn en wanneer 
de leerkracht aanspreekbaar voor ze is. Als de leerkracht vervolgens een serviceronde 
loopt kan het kind middels het vraagteken aangeven dat het een vraag heeft 
en gewoon doorgaan met werken tot de leerkracht komt helpen. Er is een doorgaande 
leerlijn zelfstandig werken vanaf groep 1/2 t/m groep 8 op de OBB. 

 
 

  4. Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen jaar/jaren 
 

  2011 2012 2013 
 a. aantal leerlingen (totaal) 483 470 402 
 b. aantal leerlingen met 0,3 leerlinggewicht 3 3 4 
 c. aantal leerlingen met 1,2 leerlinggewicht 2 2 3 
 d. aantal leerlingen dat de voor- of vroegschool heeft 

bezocht 
   

 e. aantal leerlingen dat is geplaatst in het SBO 0 0 2 
 f. aantal leerlingen dat is geplaatst in het SO 1   
 g. aantal leerlingen dat is teruggeplaatst uit het SBO    
 h. aantal leerlingen dat is teruggeplaatst uit het SO    
 i.  aantal leerlingen met een indicatie SO (lgf) 5 5 4 
 j.  uitstroomgegevens Pro en LWOO 2 1 1 
 k. aantal leerlingen dat in het ZAT is besproken    
 l. aantal leerlingen dat is gemeld bij het AMK  4 2 
 m. aantal leerlingen dat is geschorst      
 n. kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften 

met diagnose (zie bijlage 1: Leerlingen met speciale 
hulpvragen op de OBB) 

121 91 89 

 o.    
 
 
 

  5. Basisondersteuning algemeen 
De schoolbesturen van het primair onderwijs in SWV Unita spreken de standaard af 
voor de basisondersteuning middels dertien richtinggevende afspraken (ijkpunten) 
Door middel van deze afspraken wordt duidelijk welk streefniveau aan 
basisondersteuning de besturen binnen SWV Unita willen bereiken (2014-2018). 



De basisondersteuning is datgene dat van iedere school binnen het 
samenwerkingsverband minimaal aan ondersteuningsmogelijkheden verwacht mag 
worden. De afspraken in dit document geven aan wat de verantwoordelijkheid van de 
verschillende schoolbesturen jegens het samenwerkingsverband is. 
Zie basisondersteuning van Unita. 
 

 Basisondersteuning OBB specifiek 
De basiszorg op de OBB kenmerkt zich door de handelingsgerichte werkwijze en het 
standaard werken met niveaugroepen. Aan de hand van het groepsoverzicht, de 
CITO-resultaten en methode toetsen wordt de groep in minimaal 3 groepen 
onderverdeeld (basis, remediërend en verrijkend) op het gebied van rekenen, 
technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor enkele leerlingen is er de 
mogelijkheid in een andere groep instructie te volgen op een bepaald vakgebied 
(groepsdoorbrekend werken). 
Voor de hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen/c.q. kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong compacten leerkrachten de leerstof en is er 
verrijkingsmateriaal op school aanwezig. De intern begeleider die belast is met de zorg 
voor hoogbegaafde leerlingen levert extra leerstof aan. Eén dag per 2 weken is de 
IB’er beschikbaar. Deze leerlingen worden in groepjes begeleid buiten de klas. 
Sinds de start van het schooljaar 2015 – 2016 huisvest de OBB ook 3 groepen waarin 
voltijds onderwijs aan hoogbegaafden wordt geboden. Alle kinderen in de HB tak 
hebben een eigen OPP. Om dit adequate te kunnen begeleiden is er 2 dagen in de 
week een IB’er beschikbaar.  
De OBB heeft een leescentrum in school waar in blokken van 16 weken intensieve 
hulp geboden wordt aan leerlingen met leesproblemen en/of dyslexie. Deze hulp kan 
een rol spelen in de diagnostiek (aantonen hardnekkigheid) maar ook in de 
behandeling van dyslexie. 
Voor leerlingen van groep 2-8 wordt sova-training aangeboden door een van de IB-ers 
(tevens orthopedagoge), dit gebeurt naast het gebruik van Taakspel door de 
groepsleerkrachten. 
Binnen school is een aantal leerkrachten met specifieke specialismen op gebied van 
dyslexie, dyscalculie , hoogbegaafdheid, orthopedagogiek, autisme en special 
educational needs en Rots & Water. 

 
 

  6. Basiskwaliteit van het onderwijs (meest recent oordeel inspectie) 
 

 Laatste inspectietoezicht d.d.: november 2011 
 
Conclusie toezicht inspectie: 
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op Openbare Basisschool 
Blaricum op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden 
wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.   
 
Kwaliteitsindicatoren:  
Zie bijlage 2 Indicatoren Inspectie Onderwijs 
 

 
 

  7. Extra ondersteuning 
De breedtezorg op de OBB is met recht breed. Er is een groot scala aan personen, 
instanties en instellingen waarmee de OBB samenwerkt. Wanneer extra hulp, die 
school niet kan bieden, nodig is om een leerling te kunnen handhaven, faciliteert de 
OBB de hulp van externe deskundigen onder schooltijd.  Deze hulp wordt eventueel 



door ouders gefinancierd. Het gaat hier voornamelijk om orthopedagogen, RT-ers, 
fysiotherapeuten, kindercoaches. Hierdoor zijn de lijntjes kort, wat de leerlingen ten 
goede komt. 
 
Voor een aantal leerlingen komt ambulante begeleiding in verband met 
leerlinggebonden financiering. Deze begeleiding komt van de Donnerschool en 
Reactys. 
 
Het taalgroep en rekengroep van de Annie MG Schmidtschool kan leerlingen tijdelijk 
intensief begeleiden. 
  

 Specifieke mogelijkheden OBB 

Deskundigheid 
Er zijn veel teamleden met specifieke is kennis in huis: 1 dyslexiespecialiste, 1 
dyscalculiespecialiste, 5(M)RT-ers (SEN), SoVa-trainers, 3 ICT-ers, een 3 master IB-
ers. 2 leerkrachten zijn opgeleid voor speciaal onderwijs. Een trainer Rots & Water. 
 
Leerkrachten mogen zich op elk gebied bekwamen door congressen bij te wonen en 
bijscholing te volgen. 
 
Iedere leerkracht op de OBB heeft het 2 jarige leertraject doorlopen van HGW / 1 
zorgroute, begeleid door Eduniek. 

Aandacht en tijd 
Doordat we werken met een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding, zijn de 
leerkrachten 2x per week een half uur vrij geroosterd om met individuele en kleine 
groepjes kinderen te werken. Dit gaat dan zowel om kinderen die RT nodig hebben of 
verrijking. 

Protocollen en plannen gehanteerd op de OBB 

 Schoolplan, Jaarplan & Zorgplan 

 Dyslexie 

 Dyscalculie (behoeft nog enige afstemming) 

 Hoogbegaafdheid 

 Omgangsprotocol (o.a. pesten) 

 Wat te doen bij overlijden (leerling, ouder en leerkracht) 

 Startende leerkracht 

 Kindermishandeling 

Aanpakken en programma’s op de OBB 

 SoVa – training 

 Leescentrum (begeleiding bij hardnekkige leesproblemen) 

 Rekencentrum (in ontwikkeling) 

 Orthotheek met materialen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, 
rekenen, spelling, gedrag en sociale vaardigheden 

 Rots & Water 

 Taakspel 

 Achtergrond literatuur voor leerkrachten 

 Beweegwijs (leerlijn en begeleiding bij sportief buitenspelen) 

 Materialen voor hoogbegaafdheid en vergaande verrijking 
 

Mogelijkheden schoolgebouw op de OBB 
We hebben lokalen met tussenruimtes en flexibele wanden. 
Er is een grote gymzaal in het gebouw en er is een speelzaal voor kleuters. 
Verder is er een grote aula die een scala aan mogelijkheden biedt. 
Er is een lift op school. 



 

 Oudertrokkenheid op de OBB 
Leerkrachten geven op ouderavonden voorlichting en informatie over de werkwijze op 
school. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, ouders praten mee 
over in te zetten hulp, ouders hebben inzicht in het leerlingvolgsysteem Parnassys en 
hebben de mogelijkheid externe hulp in te zetten in samenwerking met school. 

Ketenpartners 
CJG, RCKJP en externe die betrokken zijn bij de zorg van kinderen. 

 Grenzen van de zorg op de OBB 
De OBB wil er graag zijn voor alle kinderen in de wijk, maar kan in de praktijk tegen 
haar grenzen aanlopen. Te denken valt aan: 

- Kinderen met cognitieve vermogens op ZML niveau 

- Kinderen met eigen leerlijnen op meer dan 2 ontwikkelings-/leergebieden 

- Kinderen die niet zelfredzaam zijn bij ADL (activiteiten van het dagelijks leven) 

- Kinderen met ernstige gedragsproblemen (nadelige invloed op de 

leerprestaties en de sociaal- emotionele ontwikkeling van het  kind en de 

groep) 

- Kinderen met combinatie van  ernstige leer- en gedragsproblemen 

- Kinderen waarbij het leesniveau ondanks remedial teaching en leescentrum 

niet boven niveau eind groep 3 komen aan het eind van groep 4 

Er zal dan altijd afstemming worden gezocht met het Samenwerkingsverband Unita en 
naar de voor het kind beste oplossing worden gezocht. Dit kan leiden tot een passende 
onderwijsplek op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Dit proces zal 
vanuit de OBB in een open communicatie met ouders worden gegaan. 
Welke leerlingen zien wij op de OBB als zorgleerlingen: 

- Kinderen met een lage C, D en E score bij CITO-toetsen 

- Kinderen die een neerwaartse ontwikkeling laten zien, gemeten naar twee 

toetsmomenten van CITO, of een zeer sterke achteruitgang (2 niveaus)  bij 1 

toetsmoment 

- Kinderen die regelmatig uitvallen bij methodegebonden toetsen 

- Kinderen met eigen leerlijn 

- Kinderen met een diagnose 

- Kinderen met een indicatie van REC 1,2,3,4 

- Kinderen met (hoog-)begaafde cognitieve  mogelijkheden 

- Kinderen met ernstige gedragsproblemen/sociaal emotionele problematiek 

Binnen de OBB is er beperkte mogelijkheid voor RT buiten de klas, o.a. het 
leescentrum.   Voor kinderen die meer individuele hulp nodig hebben dan wij kunnen 
bieden, bieden we de mogelijkheid aan ouders om hulp zelf in te kopen en deze onder 
schooltijd te laten geven. Wel moet hier van te voren toestemming voor worden 
gevraagd en willen wij inzicht in de hulp die geboden wordt.  
Als ouders zonder overleg met school RT buiten schooltijd regelen, waarbij de school  
niet de noodzaak ziet, heeft de leerkracht geen inspanningsverplichting. 

 
 

  8. Randvoorwaarden van de school 
Zie punt 7. 
Er is een goed ICT netwerk met in elk lokaal een digitaal schoolbord. 
Wij vinden een ruimere formatie (dan nu) voor IB noodzakelijk! 

  
 



 

  9. Conclusie en ambitie 
De OBB is een school die brede zorg biedt aan de kinderen. We werken 
handelingsgericht, doelgericht en resultaatgericht. 22% van de leerlingen heeft een 
specifieke vorm van zorg nodig. Van licht tot zwaar. Het is onze nadrukkelijke ambitie 
om ook in de toekomst deze kinderen de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben. 
Wij zien dit als ons visitekaartje, het sterke punt van de school! 

 We willen ons in de nabije toekomst vooral bekwamen op het gebied van gedrag 
(Zien!) en we zouden de kennis van dyslexie en dyscalculie onder meer teamleden 
willen verbreden. Dit geldt ook voor Rots & Water. 
Wat betreft het OPP; leerkrachten bekwamen in het opstellen hiervan. 
Dit moet worden uitgewerkt in een plan voor ontwikkeling van personeel die in relatie 
staat tot het planmatig werken aan onderwijsontwikkeling.  

 
 

10. Stand van zaken t.a.v. de basisondersteuning 
Zie de scan IJkpunten in bijlage 3. 

  
 
 
 

 Vaststelling door bevoegd gezag d.d. 
 

 Advies (G)MR d.d.  
 

 
 

 Bijlagen: 
1. Leerlingen met specifieke hulpvraag 
2. Indicatoren van de Inspectie 
3. Scan basisondersteuning IJkpunten 

 


