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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    
 

Prinses Margrietschool 
 
Algemene gegevens 
 

School Prinses Margrietschool 

BRIN 13NA 

Directeur H.M. Teijl 

Adres Sportlaan 80-82 3078 WR Rotterdam 

Telefoon 010-4191489 

E-mail helene@margrietsportlaan.nl 

Bestuur PCBO Rotterdam-Zuid 

 
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 : goed  Datum van vaststellen : 4 april 2017 
 
Schoolstandaard rekenen+begrijpend lezen     Schoolstandaard technisch lezen+spelling 

 

 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 

 

Interventie In orde? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

☐ De school heeft in samenwerking met 
peuteropvang Mundo peuterspeelzaal Margriet. 
Deze is in ons gebouw gevestigd en heeft 2 
groepen. De ontwikkeling van peuters wordt 
geobserveerd en planmatig met elkaar 
besproken. Mundo heeft een eigen VVE-coach 
die dit monitort. Problemen die niet met 
reguliere middelen beantwoord kunnen 
worden, worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd. 

90% VMBO 
BBL/Kader

65% VMBO-TL 
t/m HAVO

20% VWO

I: 20%

II/II: 20%+20%

I: 20%
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BBL/Kader
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Mundo werkt samen met externe partners als 
CJG etc. 

Aan de peutergroep Margriet is de 
schoolmaatschappelijk werker van de Prinses 
Margrietschool verbonden. De 
schoolmaatschappelijk werker organiseert 
minstens 5 keer per jaar een overleg met een 
zorgadviesteam. De pedagogisch medewerkers 
van en de VVE-coach van Mundo, de intern 
begeleider van de school en de externe partners 
nemen deel aan dit overleg. De 
schoolcontactpersoon PPO kan de vanuit dit 
overleg via de intern begeleider worden 
geraadpleegd. 

De zorg voor een veilig 
schoolklimaat 

☐ Sociaal Veiligheidsplan waarin de zorg voor een 
veilig schoolklimaat is opgenomen; 
De school heeft een vertrouwenspersoon; 
Incidenten worden geregistreerd; 
Teambreed zijn medewerkers geschoold in BHV; 
Werken met een Pestprotocol; 
Preventief aanbod in groep d.m.v. Leefstijl. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

☐ Preventief volgen ontwikkeling d.m.v. het 
protocol dyslexie; 
Tijdens intake wordt ouders gevraagd over 
erfelijkheidsfactoren dyslexie; 
In een vroeg stadium worden leerlingen 
aangemeld bij de logopediste voor specifieke 
hulp; 
Risicoleerlingen krijgen preventieve hulp d.m.v. 
BOUW; 
Vanaf medio groep 4 worden leerlingen 
aangemeld bij PPO voor leeshulp;  
Bij vermoeden dyslexie vanwege erfelijke 
factoren worden risicoleerlingen in november 
groep 3 aangemeld bij PPO voor leeshulp; 
Leerlingen met ernstige lees- en 
spellingsproblemen worden aangemeld bij 
behandelaars van ernstige 
leesproblemen/dyslexie (CED, Leestalent). 
Leerlingen met ernstige lees- en 
spellingsproblemen kunnen ondersteund 
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worden met een Daisyspeler, vergrootte 
kopieerbladen en extra hulp met specifieke 
oefeningen. 
 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

☐ Preventie d.m.v. het protocol dyscalculie;  
Tijdens intake wordt ouders gevraagd over 
erfelijkheidsfactoren dyscalculie; 
De aanpak in de groep is gebaseerd op drie 
didactische modellen: het drieslagmodel, het 
handelingsmodel en het hoofdfasenmodel; 
Contextopgaven leren oplossen d.m.v. de 
Vertaalcirkel; 
Vlot leren automatiseren d.m.v. oefeningen en 
spelletjes door de methode ‘Met Sprongen 
Vooruit.’; 
Bij complexe ondersteuningsvragen op het 
gebied van rekenen schakelen wij de expertise 
van PPO in om de rekenproblemen en 
onderwijsbehoeften specifieker in kaart te 
brengen; 
Een extra leerkracht, onderwijsassistent of 
remedial teacher geeft leerlingen extra hulp en 
instructie. 

Een afgestemd aanbod voor 

leerlingen met meer of minder 
dan gemiddelde intelligentie 

☐ Op school werken wij met het Directe 
instructiemodel. De leerlingen worden op basis 
van toetsgegevens ingedeeld in 3 subgroepen. 
Een basisgroep, een talentgroep en een 
intensieve groep. De leerlingen met een meer of 
minder gemiddelde intelligentie worden 
toegewezen aan de talentgroep/intensieve 
groep; 
Binnen de subgroepen is het aanbod en de 
instructie afgestemd op de leerlingen in die 
groep; 
De instructie sluit aan bij het handelingsniveau 
van de leerling; 
Vanaf groep 6 werken wij op school met een 
ontwikkelingsperspectief. Minimum streefdoel 
is altijd LWOO; 
 
De leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, 
krijgen dat d.m.v. extra uitdagende stof; 
Wij maken gebruik van het Digitaal 



   

          

         

                                                        Definitieve versie – mei 2021 

Handelingsprotocol Begaafdheid; 
De leerlingen kunnen in aanmerking komen 
voor de Bovenschoolse Plusklas.  

De school stelt voor leerlingen 

met een zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

☐ 

 
Het zeer intensieve arrangement is voor de 
groep leerlingen die van het intensieve 
arrangement onvoldoende profiteren; 
Voor sommige leerlingen in dit arrangement 
wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
gemaakt. Het ontwikkelingsperspectief is een 
document waarin de onderwijsdoelen, het 
leerstofaanbod en de wijze van begeleiding zijn 
vastgelegd voor leerlingen in het basisonderwijs 
dat leidt tot een vastgesteld eindperspectief; 
Indien een leerling extra ondersteuning nodig 
heeft vanuit PPO moet er een OPP worden 
opgesteld; 
De OPP’s, en de IHP’s die eronder hangen, 
worden 2 keer per jaar geëvalueerd na een 
citotoets moment; 
Leerlingen met een minder dan gemiddelde 
intelligentie kunnen ondersteund worden d.m.v. 
extra hulp. 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

☐ Aanwezig zijn: 

- Ruimte voor verzorging; 
- Flexibele werkruimte; 
- Werkplekken voor leerlingen op de 

gangen; 
-    Ouderkamer. 

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

☐ Wij werken op school met een protocol 
gedragsproblemen; 
De leerkrachten zijn geschoold op het preventief 
handelen en aanleren van gewenst gedrag 
d.m.v. methode Leefstijl; 
Op onze school is een vertrouwenspersoon; 
Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling 
met KIJK! en SCOL; 
Op onze school is een leerkracht met specifieke 
kennis rondom gedrag aanwezig. 

Protocol voor medische 
handelingen 

☐ Protocol voor medische handelingen is 
aanwezig.  
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Deskundigheid 

 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 

 Ondersteuning aan kinderen met gehoor- en/of taalproblemen c.q. taalspraakstoornissen; 
 Ondersteuning aan kinderen met ernstige leesproblematiek c.q. dyslectische kinderen; 
 Ondersteuning aan kinderen met ernstige rekenproblemen; 
 Afgestemd aanbod bieden aan kinderen die op alle vakgebieden een langzamere 

ontwikkeling laten zien; 

 Sterke driehoek ouders, school , leerlingen. 
 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling  Ondersteuning aan kinderen met gehoor- 

en/of taalproblemen c.q. 
taalspraakstoornissen. 

 Ondersteuning aan kinderen met ernstige 
leesproblematiek c.q. dyslectische 
kinderen. 

 Expertise van Rekencoördinator 

 Ondersteuning aan kinderen met ernstige 
rekenproblemen. 

 Afgestemd aanbod bieden aan kinderen die 
op alle vakgebieden een langzamere 
ontwikkeling laten zien. 

 Registratie sociaal-emotionele 
ontwikkeling d.m.v. Scol  groep 3 t/m 8 en 
KIJK groep 0 t/m 2 

Sociaal en emotioneel gedrag  Vertrouwenspersoon 
 Sociale vaardigheidstraining in de groep 

door Leefstijl. 

 Registratie sociaal-emotionele ontwikkeling 
groep 3-8 d.m.v. Scol en KIJK! voor groep 

0, 1 en 2. 
 SMW ondersteunt leerlingen waar nodig in 

sociaal-emotionele ontwikkeling dmv 1-
op-1 gesprekken 

 Diverse trainingen vanuit externe partners 
als Avant Sanare en Indigo zoals 
bijvoorbeeld emotieregulering 

Fysiek en medisch  Samenwerking met Lekker fit. 
 Ondersteuning vanuit dietist Joran Boer, 

aangesteld vanuit Lekker fit. Samen met 

Lekker fit organiseert hij 2x per jaar 
meet- en weegmomenten. Op basis van 
deze gegevens worden ouders 
uitgenodigd voor een gesprek of 
behandeling door de dietist. 

 Ondersteuning en samenwerking met 
logopedisten en fysiotherapeute. 

 Ondersteuning van kinderen met diabetes 
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of ernstige astma. 
 Ondersteuning aan kinderen met een lichte 

fysieke beperking als prothese. 
 Deskundigheid team op het gebied van 

BHV. 

Werkhouding  Leerkracht handelt volgens 
Teachtechnieken. 

 Direct Instructie Model 

 Aanpak door: 
- Beertjes methode 
- Beloningsysteem knikkerpot 
- Consequentieladder 
- Stille werkplek met koptelefoon 
- Afsprakenkaart taakaanpak 

Thuissituatie  SMW wekelijks een dag aanwezig op school 
om ouders bij opvoedproblemen te 
ondersteunen en/of informatie over 

opvoedingsbehoeftes bij kinderen te 
geven. 

 Ondersteuning van ouders van NT-2 

kinderen door ouderconsulent. 
 Ouderbetrokkenheid 3.0 
 Ouderinloop groep 1 en 2. 
 Kijkmomenten ouders groep 3-8. 
 Themabijeenkomsten groep 1 en 2 
 Kennismakingsgesprekken: informatie van 

ouders over het kind 

 Informatie en contact met ouders via Social 
schoolsapp 

 Driehoek ouders, school , leerlingen sterk. 

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

Informatie en expertise ophalen voor: 
 Ondersteuning aan kinderen met gehoor- en/of taalproblemen c.q. taalspraakstoornissen; 

 Ondersteuning aan kinderen met ernstige leesproblematiek c.q. dyslectische kinderen; 
 Ondersteuning aan kinderen met ernstige rekenproblemen; 
 Afgestemd aanbod bieden aan kinderen die op alle vakgebieden een langzamere 

ontwikkeling laten zien; 
 Sterke driehoek ouders, school , leerlingen. 

 
 
Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : 

 Cito-leerlingvolgsysteem; 

 Aanpak Effectief Leren Rekenen; 
 Met Sprongen Vooruit; 
 SCOL met Sociale Veiligheidsmonitor; 
 Indigo Preventie en Avant Sanare; 
 Leefstijl; 

 KIJK! 

 BOUW! (aanpak risicolezers); 
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 Screening logopedie; 
 Protocol dyslexie; 
 Protocol dyscalculie; 

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Benedenverdieping toegankelijk voor 
rolstoelen. 

 

VSO/BSO Mogelijkheid om kinderen voor school en na 
school opvang te bieden. 

TSO Mogelijkheid om kinderen tijdens de lunch op te 
vangen. 

Peutergroep Margriet  

 
 

Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 

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

Wijknetwerk MGN Neemt deel in het OZO 

Mundo BSO + VSO + peutergroep 

SO van HeuvenGoedhart Wijknetwerk Primair Passend Onderwijs (PPO) 

SBO A.J. Schreuderschool Collega school PCBO 

Logopediepraktijk Beverwaard Halfjaarlijks contact over voortgang leerlingen; 
expertise 

CJG CJG contactpersoon verbonden aan onze school; 
Neemt deel aan OZO 

Wijkagent Contact met directie; Informatie aan leerlingen 
groep 7 en 8 

Leerplichtambtenaar Contact bij herhaaldelijk verzuim 

WSG Contact over betrokken gezinnen 

Leger des Heils Jeugdbescherming Contact over betrokken gezinnen 

Hoogbegaafdheid Samenwerking Zuidergymnasium basisschool 

Beatrix 

 

 
Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet ? 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Minder cognitieve capaciteiten in combinatie met 
problemen op sociaal-emotioneel gebied of 
werkhoudinsgproblemen. 

Sociaal en emotioneel gedrag Gedragsmatige problemen waarbij de veiligheid 
van andere leerlingen niet gewaarborgd is. 

Fysiek en medisch Onvoldoende zelfredzaamheid van leerlingen. 

Werkhouding Als de werkhouding resulteert in ernstige 
verstorend gedrag. 

Thuissituatie  Weigeren van samenwerking met de school en 

externe partners. 
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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  Specifiek specialisme op het gebied van 
rekenen  

Sociaal en emotioneel gedrag  Correct uitvoeren van het gedragsprotocol. 
Fysiek en medisch  Het waterbeleid in het kader van Lekker 

Fit! opzetten en uitvoeren; 
 We zouden graag een gymzaal tot onze 

beschikking willen hebben die dichtbij de 

school staat, zodat we geen effectieve 
leertijd verliezen bij het reizen naar de 
gymzaal toe. Momenteel ligt de gymzaal 
op een kleine 2 kilometer afstand, 
waarvoor wij busvervoer krijgen vanuit de 
gemeente.  

Werkhouding  Eigenaarschap werkhouding vergroten bij 
leerlingen. 

Thuissituatie  Ouders leren hoe zij hun kinderen thuis 
kunnen ondersteunen bij het onderwijs in 
de groep. 

 

 

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

Deskundigheid zijn: 

 Deskundig zijn op het gebied van leren rekenen, denkend aan de handelingsniveaus en het 

hoofdfasenmodel verder implementeren 

Aandacht en tijd zijn: 

 Meer aandacht voor reflecties op lessen en tijd maken voor kindgesprekken; 

 Aandacht en tijd hebben om het waterbeleid in het kader van Lekker Fit! op te zetten en uit 

te voeren. 

Voorzieningen zijn: 
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 Hulpmiddelen voor het waterbeleid van Lekker Fit!; 

Gebouw zijn: 

 De beschikking hebben over een gymzaal.  

Samenwerking zijn: 

 Ouders informeren hoe zij hun kinderen thuis kunnen ondersteunen bij het onderwijs in de 

groep. Door een goede samenwerking met ouders te waarborgen, worden de kinderen 

effectiever begeleidt op het gebied van leren.  

 
Overige bijzonderheden : 
  


