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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

 Arentschool schooljaar 2018-2019  
 
Algemene gegevens 
 

School Arentschool 

BRIN 14HY00 

Directeur Mevr. E. van der Hout 

Adres Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam 

Telefoon 010-4520766 

E-mail directie@arentschool.nl  
Bestuur Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam 

 
Basisondersteuning 

 
Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 

onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het 
vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan.  
 
Beoordeling inspectie : voldoende  Datum van vaststellen : 9 -2-2016 
 

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 
 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

☒ Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 
signalerende instrumenten: Kijk! , LOVS, 

Viseon 2.0. Daarnaast worden de leerlingen 
nauwlettend gevolgd via observaties en 
gesprekken met ouders. 

De zorg voor een veilig 

schoolklimaat 

☒ Schoolaanpak en in de klas de methode 

‘Kinderen en hun sociale talenten’. Schooljaar 

‘16/’17 pedagogisch werkkader opgesteld. De 
start van het schooljaar staat in het teken van 
groepsvorming ( de gouden weken) en het 
maken van afspraken met elkaar.  

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

☒ Er is een protocol dyslexie en er zijn 
verschillende remediërende materialen. Er is 

een intensieve samenwerking met externe 
deskundigen. Er is een samenwerking met 
diverse externe onderwijsbureaus voor ( 
vergoed) dyslexie onderzoek en behandeling.  

Een aanbod voor leerlingen met 

dyscalculie 

☒ Er is een protocol dyscalculie, één IB-er heeft 

de leergang dyscalculie gevolgd.  

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

☐ De school werkt met het IGDI –model, waarbij 
met de basisvakken in drie niveaugroepen 
gewerkt wordt. 
Leerlingen die moeite hebben met de reguliere 

lesstof, worden zo lang mogelijk op hun niveau 

bij de lesstof van de groep gehouden 
(kwantiteit naar onderwijsbehoefte).  
 
Bij de kleutergroepen zetten we ouders in; zij 
doen extra taal/leesactiviteiten met de 
kinderen die dit nodig hebben. 
 

mailto:directie@arentschool.nl


  2  

Versie juli 2018 

 

Voor de leerlingen die een leerachterstand > 

dan 10 maanden hebben wordt met de intern 
begeleiding een plan gemaakt voor deze 
leerling. De Arentschool streeft ernaar om 
zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. 
Wanneer de leerling afwijkt van het reguliere 
groepsaanbod wordt er een OPP gemaakt (Zie 
OPP Protocol De Arentschool). 

 
De Arentschool heeft plusklassen vanaf groep 1 
tot en met 8, waarbij de leerlingen één dagdeel 
per week buiten de groep een specifiek aanbod 
krijgen. Deze Plusklas wordt gecoached door 
een leerkracht die aankomend schooljaar EN- 

met specialisatie Hoogbegaafdheid doet.  
Er wordt gebruikt gemaakt van de methoden 

“Levelwerk”, “Plannex”, de “Pittige plustorens” 
en ‘Vooruitwerklab’. 
 
Als school blijven wij bezig met het verder 
ontwikkelen van het aanbod voor 

(hoog)begaafde leerlingen. 

De school stelt voor leerlingen 
met een zeer specifieke 
ondersteuningsbehoefte een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

☒ 

 

Uitgangspunt is dat leerlingen zo lang mogelijk 
op hun niveau bij de lesstof van de groep 
worden gehouden. Wanneer een leerling meer 
dan tien maanden achterloopt wordt in overleg 
met ouders en IB een individueel 

ondersteuningsplan gemaakt of zo nodig een 
eigen leerlijn opgesteld. Dit met het oog op het 
welbevinden en de cognitieve ontwikkeling. 
Dit geldt met name voor leerlingen die niet 
geclusterd kunnen worden met andere 
leerlingen in het groepsplan. Voor deze 

leerlingen wordt een OPP opgesteld. (zie 
protocol OPP De Arentschool).  

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

☒ Voor minder validen is de benedenverdieping 
goed toegankelijk. Het trappenhuis maakt de 
bovenverdieping ontoegankelijk voor minder 
validen.  

Er zijn geen bijzondere aanpassingen op het 
gebied van werkruimtes.   
In de klas zijn er gangbare aanpassingen om 
de rust en goede werksfeer te bevorderen 
(bijv. studybuddy’s, time-timers, 
“wiebelkussens”, koptelefoons).  

De buitenschoolse ondersteuners (SMW, 
Cesartherapie, CJG en de diëtiste) worden 
voorzien van een eigen werkruimte. 

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

☒ Door middel van observaties van de 
leerkrachten en o.a. de resultaten van sociaal 
en emotioneel leerlingvolgsysteem KIJK! (gr ½) 

en Viseon 2.0 (gr.3/8), wordt het welbevinden 
van de leerlingen, samen met ouders, gevolgd 
en goed in de gaten gehouden.  
 
Daarnaast nemen wij dit in de tweejaarlijkse 
groep/schoolanalyse (onder het kopjes ‘Sociaal 
en emotioneel leren’, waaruit interventies (voor 

de school, de groep of voor enkelen) 
voortvloeien.  
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Mede met behulp van de methode ‘Kinderen en 

hun Sociale Talenten’ wordt er zowel binnen en 
buiten de groep gewerkt aan sociaal en 
emotioneel leren. Er is een pestprotocol, die 
actief wordt als deze nodig is. We doen een ook 
elk jaar een leerling tevredenheidspeiling.  
Daarnaast is geeft onze SMW 
weerbaartrainingen in de groepen. Er wordt 

gewerkt volgens de meldcode. We hebben 2 
aandacht-functionarissen binnen de school. 
 
Er vinden ‘oudervertelgesprekken’ plaats in 
september, vanaf groep 1 tot en met groep 8. 
 

Protocol voor medische 
handelingen 

☒ Er zijn richtlijnen voor het toedienen van 
medicatie. 

 
Deskundigheid 
 

Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling 1 Rekenspecialist (ERWD), 2 M-sen specialisten 

(special educational needs) 
2 beeldcoaches  
3 leerkrachten met hoogbegaafdheid als 
specialisatie 
1 Leesspecialist; dyslexie en ernstige lees-
spellingproblemen (Master-module).  

Sociaal en emotioneel gedrag 2 M-sen specialisten (special educational needs), 
1 schoolmaatschappelijk werker 

Fysiek en medisch 2 Lekker fit docenten, 1 diëtist, 1 Cesartherapeut  

Werkhouding 2 M-sen specialisten (special educational needs) 

Thuissituatie 1 Schoolmaatschappelijk werker, 1 medewerkster 
ouderbetrokkenheid. 

  
Onze deskundigheid is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : 
 

Indien gewenst, in overleg en mits de tijd dit toe laat. 
 
Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : 

 

Overzicht methodes: zie het schoolplan  
 
Groep 3 t/m 8 :  
 
- Rekenen :  
 

Remediërend Alg. ondersteunend Uitdagend Diagnostiserend 

Rekenprikjes, 
Maatwerk rekenen, 
Alles telt,  
Vlot (rekenen), 
Rekenlijn (ZML rekenen) 

Reken- en wiskunde 
Citohulpboeken, 
Rekensprint,  
Met sprongen vooruit, 
Rekenmakkers,  

Kien groep 3 en 4, 
Rekentijgers,  
Ajodakt, 
redactiesommen van 

Niveau Test 
Rekenen (teije de 
Vos) 
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 Stenvert Realistisch 
rekenen,  
Stenvert oefenbloks, 
Spiekboeken rekenen,  
Blokboek rekenen, 
Verhaalsommen deel 1 
/tm 4, 
Rekentuin (digitaal) 
 

Kienheim deel a t/m d, 
Breuken van Kienheim, 
Logisch Breinbreker, 
Rekenpuzzels, 

Tempo Toets 
Rekenen (Tije de 
Vos) 
Citotoets rekenen 
groep 1 t/m 8 
Rekenprikjes 

 
 

Remediërend Alg. ondersteunend Uitdagend Diagnosticerend 

Leeslijn (lezen) / de 
Zuidvallei (lezen en 
spellen) Strategisch 
leren lezen en spellen  
   Spelling in de lift 
(spelling), 
Zelfstandig Spellen, 
Taal is niet zo moeilijk, 
Spiekboekjes 
taalondersteuning, 
Taalmakkers, 
Remediërend Spelling 
programma, 
TENT± Taalachterstand 
en Taalverwerking, 
Curriculum Auditieve 
oefeningen, 
Lezen moet je doen 
Auditieve oefeningen 
(ZMLK),   
Leesstimulering Van T. 
van Vliet, 
Curuculum 
Auditieve training, 
Geheugentraining, 
Taaltraining, 
Schoolrijpheid. 
Leesmaatjes. 
 

Begrijpend lezen 
Citohulpboeken, 
Woordenschat 
Citohulpboeken,  
Junior Einstein 
begrijpend lezen, 
Spellingsprint,  
Blokboek taal,  
Kleuters transparant 
Taalontwikkeling, 
Oefeningen in 
tekstbegrip (ajodakt), 
Flits 3.0 en 
Leesversneller (Digitaal), 
Taalzee (digitaal), 
ABCDE2 en ABCDE-
Citotraining, 
Remedierend begrijpend 
leesprogramma van De 
Zuidvallei. 
Remediërend 
leesprogramma van De 
Zuidvallei. 
Oefenboek begrijpend 
lezen en oefenschrift 
begrijpend lezen van 
Deltas, 
Klein beginnen 
Taalactiviteiten voor 
kleine nieuwkomers van 
CED. 
 
 

Woordenschat om je 
heen, 
Plusleesboeken 
(Bolkema en 
Warendorf, Van der 
Lubas), 
Leesmeesters, Villa 
Alfabet van Maretak, 
Denken over Taal van 
Denkwijs, 
Taaleigenwijs van 
Denkwijs, 
Topklassers Duits van 
Thieme Meulenhoff, 
Sterrenwerk Engels 
van Schoolsupport. 
 

Pi-dictee, 
Remediërend 
Spelling 
programma, 
DMT Oefenmap 
(Pravoo), 
Leesrijpheid 
bepalen: 
Struiksma, 
Speciale 
Leesbegeleiding 
(Luc Kooning), 
 
 

 
Algemeen verbredend en verdiepend: 
- Levelwerk (materialen op alle vakgebieden voor (hoog)begaafde leerlingen) 
-Plannex  
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-Techniekboxen 
-Pittige torens  
-Vooruitwerklab  
-Kwink (Spel voor (hoog)begaafde leerlingen) 
 
Sociaal emotioneel: 
- Kinderen en hun sociale talenten (kwintessens) 
- Een huis/doos voor gevoelens (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
- Kids Skills, Van Ben Furman 
 
Kleuters :  
- KIJK! en doe (volgsysteem) 
- Taal : Idee (taal) / Picto (spraak taal ontwikkeling) / Bas (taal ontwikkeling)/ taalplezier  
- Levelbox (materialen op meerdere vakgebieden voor (hoog)begaafde leerlingen) 
-Techniekbox 
- Schrijfdans (motorische ontwikkeling) 
 
Protocollen op het gebied van: 
- Verrijking (inclusief sidi3 – signaleringslijst (hoog)begaafde kinderen)  
- Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
- Pesten 
- Rouwverwerking 
- “Er is iets niet pluis” 
-Ontwikkelingsperspectief  
-Toetsprotocol ( Cito toetsen)  
 
Aanpak: 
- Plan van aanpak gedrag  /  Werkhouding door middel van berenaanpak 
 
Mogelijkheden m.b.t. specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. aandacht en tijd : 
 

 Extra zorg in de klas, door middel van het inzetten van een 
onderwijsassistenten/stagiaires/ouders in de groep. Extra zorg in de klas door de leerkracht. 
Deze past waar mogelijk het onderwijsaanbod aan.  

 Cesartherapie 

 Begeleiding voor SO leerlingen (zoals bijvoorbeeld ZML), vanuit individuele gelden (bijv. 
maatwerk budget, PGB ed)) 

 (geringe) Ondersteuning  

 ]Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 
 (Faal-) angsttraining, weerbaarheidstraining door SMW 

 

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Er is ruimte in een groep voor 1-op-1 
begeleiding 

Deze ruimte wordt in eerste instantie in de groep 
gerealiseerd en waar nodig in een aparte ‘stille’ 
ruimte. 
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Er zijn ruimten met specifieke functies 

voor beweging en leerbehoeften (fysio, 
schooltuin, enz.) 

Sociale vaardigheidstrainingen, de Cesartherapeut 

en de schoolarts maken gebruik van het 
kleuterspeellokaal. 
De diëtiste, Cesartherapeut en de 
schoolmaatschappelijk werker (SMW) nemen 
plaats in het kantoortje onder de trap. 

Er zijn werkplekken voor leerlingen 

beschikbaar op de gang of in flexibele 
ruimten 

Dit kan gerealiseerd worden. Wanneer leerlingen 

op de gang werken gebeurt dit altijd onder 
toezicht. 

 
 
 

 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 

Partner (o.a. SBO en SO / ouders) Toelichting 

Club- en buurthuiswerk Kinderen gaan na schooltijd vrijwillig naar een 

club (wij werken bijvoorbeeld veel samen met 
‘Leren Leren’ van DOCK) toe. In enkele gevallen 
komt de begeleider van deze club ook op school 
voor gesprekken over de stof die aangeboden 
wordt en de leerlingen.  

Cesartherapie Dit wordt op school aangeboden      

Ouders/verzorgers Met ouders wordt altijd (transparant) overlegd.      

Vrienden van de Arent Deze ouders organiseren naschoolse activiteiten 
op- en rondom de school op verschillende 
gebieden. Onder schooltijd wordt ‘Cultuuruur’ 

gesponsord door Vrienden van de Arent.  

Diëtist Vanuit Lekkerfit worden kinderen op school door 
een diëtist begeleid. 

MDO Tweejaarlijks groot afstemmingsoverleg met de 

zorgpartners (ketenpartners) ten behoeve van de 
sluitende aanpak voor zorgleerlingen, om de zorg 

optimaal te realiseren. 
Ketenpartners zijn: SMW, PPO, CJG en het 
Wijkteam.  

PPO Kralingen/ Crooswijk Maandelijks is er overleg met de 

schoolcontactpersoon van PPO, om waar nodig 
expertise te bieden bij zorgleerlingen op cognitief 
gebied. 

 
 

 
Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs;  
wat kunnen we op de Arentschool niet aan? 
 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Algemeen Wanneer de school, de leerling geen verdere kansen 
tot ontplooiing kan bieden, is de zorggrens bereikt. 

 
Per groep hebben wij plaats voor maximaal 1 andere 
leerlijn van een leervak naast de drie reguliere 

niveaugroepen per groep. 
 
De groepen 1 en 2 zijn (tijdens leerjaar 2018-2019) 
fysiek vol, daarom hanteert de school per juni 2018 
een wachtlijst. Per kwartaal wordt gekeken of er 
ruimte is voor de leerlingen om in te stromen (voor  
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broertjes/zusjes van leerlingen die al op De 

Arentschool naar school gaan, geldt dat deze leerlingen 
voorrang hebben). 
 
Ieder schooljaar wordt er een afweging gemaakt over 
het samenvoegen van groepen zodra het totale 
leerlingaantal van een bepaalde jaargroep onder de 35 
leerlingen komt. Wanneer de school besluit tot 

samenvoegen van de groepen, dan betekent dat, dat 
er vanaf dat moment geen nieuwe leerlingen ( zij-
instromers, verhuizers, overstappers) geplaatst 
kunnen worden in die groep.  
 
We gaan voor de groepen 1/ 2 uit van een maximum 

van 30 leerlingen per groep. Voor de instroomgroep 
geldt een maximum van 24 leerlingen.  

Leren en ontwikkeling Wij zijn handelingsverlegen voor leerlingen die: 
 
bij aanvang van groep 6 op meerdere vakgebieden een 
eigen programma/leerlijn nodig hebben, tenzij wij met 

het samenwerkingsverband tot bovenschoolse 
ondersteuning kunnen komen. 
 
Leerlingen met een IQ lager dan 75 en/of een 
leerrendement dat lager is dan 50% gedurende meer 
dan 3 meetmomenten, op met name de inzichtelijke 
domeinen (RW en BL). Dit ondanks de intensieve 

begeleiding door interne en/of externe deskundigen. 
 
Leerlingen die door hun onderwijsbehoeften een 
onevenredig groot deel van de tijd en aandacht van de 
leerkracht vragen, waarbij het functioneren en de 
veiligheid van de groep structureel onder druk komt te 

staan. 

Sociaal en emotioneel gedrag De school beschikt over basis expertise op het gebied 
van pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen, om 
die reden kunnen wij voor leerlingen  met 
externaliserende gedragsproblemen niet in hun 
specifieke onderwijsbehoefte voorzien, en om die 

reden dus ook  niet handhaven op de Arentschool.  
 
Wij zijn handelingsverlegen voor leerlingen: 
die door hun gedrag een onevenredig groot deel van 
de tijd en aandacht van de leerkracht vragen, waarbij 
het functioneren en de veiligheid van de groep 

structureel onder druk komt te staan. 
 
Leerlingen met een ernstige psychiatrische 
problematiek, die tijdens het leren zeer specifieke 
deskundige begeleiding nodig hebben. 

Fysiek en medisch Ons gebouw is niet geschikt voor kinderen in een 

rolstoel. 
 
Leerlingen met een syndroom (zoals bv. Down) zonder 
een noodzakelijke dagelijkse één op één begeleiding. 
 
Leerlingen met een syndroom (zoals bv. Down) zonder 
duidelijke overeengekomen en ondertekende 

voorwaarden met ouders/ verzorgers over de grenzen 
en mogelijkheden van De Arentschool met betrekking 
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tot de zorg van hun kind. Deze voorwaarden worden 

halfjaarlijks met de ouders/ verzorgers geëvalueerd. 
 
Leerlingen met een ernstige visuele en/of 
communicatieve beperking. 
 
Leerlingen die onder schooltijd specifieke medische 
zorg nodig hebben. 

Thuissituatie Voorwaarde om een leerling een optimale ontwikkeling 
te bieden is samenwerking tussen school, ouders en 
externe instanties. 
 
Voor school is de grens van de samenwerking bereikt, 

als er vanuit de thuissituatie geen vertrouwen (meer) 
is in de school. 
 

Wanneer ouders niet meer willen meewerken aan 
trajecten en/ of adviezen van de school om het kind tot 
(leer)ontwikkeling te krijgen. 

 
N.B. Elk schooljaar evalueren wij bovenstaande grenzen die wij aan onze zorgcapaciteit hebben 
gesteld. 
 
 
 

 
Ambities en (na-)scholingswensen 
 
Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen 
begeleiden, hebben we als school(-team) de volgende ambities :  
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Taalspecialisten in de school (ib-er met een master 

dyslexie en spellingproblemen) . Dyslexiespecialist via 
onderwijsadvies is regelmatig op school aanwezig voor 
het begeleiden van leerlingen.  

Sociaal en emotioneel gedrag  
 

Fysiek en medisch Onze ambitie is het gebouw toegankelijk te maken 
voor minder validen (afspiegeling zijn van de 

maatschappij). Dit nemen we mee in de nieuwbouw. 
Werkhouding Inzetten van ‘Teach like a champion’, energizers in de 

groep. Inzetten van koptelefoons, wiebelkussens en 

schermen in de klas voor wie nodig.  

Thuissituatie Doorgaan met de huidige aanpak; overleg met 
externen, contact met Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 
(NRJ) etc. 
Teamtraining in feedbackgesprekken met collega’s/ 
lastige oudergesprekken.  

 

 
Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 
nascholingswensen : 
 

- Taalspecialisten (master dyslexie en ernstige lees- en spellingproblemen, 1  persoon)  
- Inzicht in dyscalculie  
- Pedagogisch klimaat  
- Rekenen in de groepen 7 en 8  ( met sprongen vooruit) 
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Overige bijzonderheden : 
  

Wij hebben ervaring met zeer moeilijk lerende kinderen. Wij hebben momenteel drie leerlingen op 
school met een rugzak voor Cluster 3, waarbij wij een passende aanpak hanteren. 
 
Wij differentiëren in de klas. Voor begaafde leerlingen werken wij met de methode ‘Levelwerk’ en is 
er een plusklas op de vrijdag. Ook Plannex en de Pittige Plustorens kunnen hiervoor ingezet 
worden.  
 

Wij hebben bijna elke week van het schooljaar op de donderdagmiddag cultuur uur. Hierbij werken 
de kinderen aan dans, drama, techniek etc.  
 
 
Wij streven naar het vergroten van onze differentiatiecapaciteit. 
 

We gaan binnen onze school de expertise op het gebied van de kernvakken (Rekenen en Wiskunde, 

Spelling, Begrijpend lezen, Woordenschat, Technisch lezen) vergroten, waardoor de 
differentiatiecapaciteit opgerekt wordt. We zijn dan in staat om complexere leerproblematiek aan 
te pakken. Dit doen wij door experts in de school op te leiden op genoemde vakgebieden. De focus 
zal dus liggen op de leergebieden. Concreet betekent dit, dat we kinderen met meer complexe taal- 
of rekenproblematiek zelf behandelen (bijv. omgaan met diverse soorten dyslexie/dyscalculie). Dit 
doen we ook met kinderen die ver boven de stof uitgroeien. We realiseren ook een passend aanbod 

binnen de groep voor meer begaafde kinderen. 
Tevens willen we aansluiten bij de reeds aanwezige expertise (1 gedragsspecialist) en die kennis 
verder uitbouwen in de school. Ons streven is om goed onderwijs te kunnen geven aan leerlingen 
op het gebied van internaliserende gedragsstoornissen en deze leerlingen van passend onderwijs te 
voorzien van begin tot het einde van hun basisschoolloopbaan. 
 
 

 
 


