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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur
inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de
school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven.
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2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van de vereniging

Bevoegd gezag nummer 20243

Bevoegd gezag Ver. Stg. Ned.-Herv. Chr. Scholen te Waddinxveen

directeuren-bestuurders dhr. J.W.A.J. Damsteeg & dhr. P. M. Beens

Adres + nr: Lindengaarde 17a 

Postcode + plaats: 2742 PT Waddinxveen

E-mail bestuur@nhswaddinxveen.nl

Gegevens van de school

Brin nummer 08JC

Naam school: Rehobothschool

Directeur dhr. P.M. (Pieter) Beens

Adres + nr: Sperwerhoek 4

Postcode + plaats: 2743 GC WADDINXVEEN

E-mail directie@nhsrehoboth.nl

Telefoonnummer 0182-617846 

Website www.nhsrehoboth.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Berséba

Datum vaststelling SOP:  16 juni 2022
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3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we – in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzes.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

- Het team is stabiel en bevat veel leerkrachten met
ervaring. 
- De Rehobothschool biedt traditioneel onderwijs in een
eigentijdse omgeving. 
- De Rehobothschool kenmerkt zich door rust en
structuur. 
- We spreken een eenduidige Kanjertaal binnen onze
school. 
- Er is een goede samenwerking met SMW, jeugdarts en
de orthopedagoog. 

- Het borgen en implementeren van afspraken is de
komende periode een aandachtspunt. 
- Door gebrek aan invallers bij ziekte personeelsleden,
vervalt regelmatig de OA-begeleiding.

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

 - In het afgelopen jaar is gewerkt aan het schoolplan
vanuit een collectieve ambitie. Alle personeelsleden zijn
verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling middels vier
leerteams. 
- Onderwijsassistenten kunnen op onze school krachtiger
worden ingezet. 

 - De Rehobothschool is een snel groeiende school,
waardoor de dynamiek binnen de school en ook het
team verandert. 
- De Rehobothschool staat in een nieuwbouwwijk,
waardoor de populatie kinderen en ouders verandert. 
- Het aantal zorgleerlingen neemt toe. Daarnaast
stromen er kinderen binnen met nieuwe problematieken
(NT2, TOS en medische aandoeningen). 
- De Rehobothschool verwijst kinderen niet snel door.   
- Door het groeiend aantal personeelsleden en ouders,
vraagt de interne en externe communicatie meer
aandacht. 
- We zien een toename aan opvoedingsverlegenheid bij
ouders.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst Team februari 2021 - OP2: Zicht op ontwikkeling 3,47

Vragenlijst Team februari 2021 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,32

Actiepunt

Vastleggen schoolafspraken overgangsbeleid en deze delen met ouders.

Vaststellen protocol medisch handelen en deze delen met ouders.

De school beschrijft route en grenzen t.a.v. extra zorg binnen en buiten de klas en deelt dit met ouders.

Gemaakte afspraken borgen en implementeren.

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
vormen de focus voor ons handelen.
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Ambities

1. De ambities zijn door de vier leerteams opgesteld en opgenomen in Mijn Schoolplan
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4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op de Rehobohschool werken we vanuit een christelijke levensovertuiging. Wij willen onze leerlingen een veilige
leeromgeving bieden die uitdaagt en stimuleert tot ontwikkeling waarbij rust en structuur worden geboden. We zijn
erop gericht om de leerlingen extra zorg te bieden wanneer dat nodig is, maar ook de extra uitdaging te geven als dat
nodig is. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Vanuit de rust
en structuur wordt het onderwijs gegeven. 

Binnen de school spreken we een eenduidige Kanjertaal die herkenbaar is voor alle collega's en kinderen en de
regels hangen zichtbaar op in de school.  

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal
drie subgroepen: een basisgroep (A), een meer-groepje voor kinderen die meer aankunnen (B) en een weer-groepje
met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (C). Dit betekent dat iedere leerling begeleiding krijgt, maar dat
de instructie, de uitleg en/of het aanbod kan verschillen. Zo is er passend onderwijs voor alle leerlingen. In bepaalde
gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn (D). 

De komende periode zullen we ook gaan werken met kinderen, die een speciaal programma volgen in combinatie met
een arrangement (E). De extra ondersteuning (A, B en C) wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd.
In overleg met de IB-er(s) kan een OA-er de leerkracht ondersteunen binnen of buiten de groep. Bij de extra
ondersteuning (D en E) werken de kinderen met een OA-er buiten de klas. Dit gebeurt na overleg met IB-er,
leerkracht en externe deskundigen.

We werken volgens onderstaand stappenplan:
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Drie keer per jaar bespreekt de leerkracht de leerlingen met de intern begeleider. De resultaten en het welbevinden
van de kinderen wordt besproken en wanneer er extra hulp/ondersteuning nodig is, wordt deze in gang gezet. 

Drie keer per jaar vindt er ook een SOT plaats op school. De orthopedagoog, jeugdarts en SMW zijn betrokken bij dit
overleg. De leerkrachten en ouders zijn dan ook aanwezig.

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Het rapport is in ontwikkeling en wordt begeleid
door een commissie. Twee keer per jaar worden er 10-minutengesprekken gevoerd met de ouders. Tijdens het eerste
gesprek staat het welbevinden van het kind centraal en tijdens het tweede gesprek bespreken we de resultaten van
de kinderen.  

We vinden het belangrijk om als school en ouders samen op te trekken. Bij vragen of zorgen zoeken we contact met
ouders en gaan we het gesprek aan. Dit is ter bevordering van de ontwikkeling van het kind. 

Actiepunt

De komende periode willen we de deskundigheid van OA-ers vergroten.

Afspraken maken over eenduidige rapportage/formats in alle groepen.

Afspraken over het vastleggen en evalueren van de geboden hulp borgen.
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5 Basiskwaliteit

5.1 Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen binnen ons SWV beschikbaar is voor de leerlingen.
Hierdoor kunnen onze leerlingen onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving,
passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra
ondersteuning nodig zijn.

Wij hebben met behulp van de nulmeting (gebaseerd op Basisondersteuning in zes stappen, Ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) vastgesteld of de aandachtspunten m.b.t. de basisondersteuning bij ons op school op orde
zijn.

Voor onze school betekent dit:

1. De leerkrachten werken handelingsgericht en preventief. Constructieve samenwerking met ouders voor effectieve
aanpak wordt hierbij hoog gewaardeerd. Dit verdient inhoudelijke verdieping.

2. De school realiseert een aanbod dat afstemt op de ondersteuningsbehoeften bij gedragsmoeilijkheden en sociaal-
emotionele problemen.

3. Een sterke kant van de school is de afstemming op en ondersteuning van leerlingen met dyslexie conform het
dyslexieprotocol. 

4. Afstemming en ondersteuning bij rekenproblemen volgens het dyscalculieprotocol is in ontwikkeling.

5. De school realiseert een passend meer- en weeraanbod.

6. Het schoolgebouw is fysiek toegankelijk voor leerlingen met een lichamelijke of motorische beperking. De school
gaat vastleggen hoe medische handelingen onder schooltijd zijn geregeld.

7. School werkt structureel en intensief samen met ketenpartners, waaronder het samenwerkingsverband Berseba,
maatschappelijk werker, Sociaal Team (namens de gemeente), de leerplichtambtenaar, de schoolarts en jeugdhulp.

8. De school stelt een Ontwikkelperspectief (OP) op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Op basis
hiervan worden doelgerichte handelingsplannen gemaakt en geëvalueerd. Waar nodig dient de school een aanvraag
in bij het samenwerkingsverband Berseba voor een arrangement of een TLV.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basisondersteuning PO 2022 - Voorwaarden (BO1) 2,67

Basisondersteuning PO 2022 - Voorbereiding (BO2) 3,56

Basisondersteuning PO 2022 - Signaleren (BO3) 3,75

Basisondersteuning PO 2022 - Begrijpen (BO4) 3,56

Basisondersteuning PO 2022 - Plannen (BO5) 3,55

Basisondersteuning PO 2022 - Realiseren (BO6) 3,57

Basisondersteuning PO 2022 - Vastleggen (BO7) 3,17

Basisondersteuning PO 2022 - Evalueren (BO8) 3,5

Vragenlijst Team februari 2021 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,32
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Actiepunt

De school heeft vastgelegd wat ze verstaat onder basisondersteuning

Constructieve samenwerking met ouders aangaan voor effectieve aanpak.

Ondersteunen van leerlingen met rekenproblemen volgens het dyscalculieprotocol

Voor leerlingen bij wie een medische handeling onder schooltijd moet worden verricht, legt school vast hoe dit
geregeld is.

De IB-ers scholen zich in Parnassys voor efficiëntere inzet van OP

5.2 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Onze school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van het kwaliteitszorgsysteem WMK. Voor de
gedetailleerde uitslagen verwijzen we naar het WMK-rapport.

Beoordeling

Wij meten de basiskwaliteit van onze school 1 x per twee jaar met directie en team.

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst Team februari 2021 - KA1: Kwaliteitszorg 3,27

5.3 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

Onze school heeft een vragenlijst gescoord waarvan de uitslagen verhelderen in welke mate de school
basisondersteuning kan geven. Voor het gedetailleerde rapport verwijzen we naar de vragenlijst voor het Team in
WMK (onderdeel Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur).

Beoordeling

Wij meten de basisondersteuning die onze school geeft 1 x per twee jaar met directie en team.

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst Team februari 2021 - KA1: Kwaliteitszorg 3,27

Vragenlijst Team februari 2021 - KA2: Kwaliteitscultuur 3,35
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6 Kenmerken van de leerlingpopulatie

6.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht. De kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
'Typen leerlingen'. De komende periode willen we de kenmerken van de leerlingen analyseren en voorzien van
conclusies en (waar nodig), interventies op groeps- en op schoolniveau.

Actiepunt

Leerlingpoplatie analyseren en voorzien van conclusies

Rehobothschool
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2021

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

7 Kengetallen

7.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 26 2 13

2 53 3 17,7

3 34 2 17

4 42 2 21

5 25 1 25

6 34 1 34

7 27 1 27

8 27 1 27

Totaal 268 12 22,3

Analyse en conclusies

De tabel laat bij leerjaar twee zien dat er 3 groepen zijn, met een gemiddelde groepsgrootte van 17,7. Dit is niet
correct. Op 1-10-2021 stond er 1 (gedoubleerde) leerling uit groep 1B verkeerd ingeschreven. Parnassys heeft
voor dit kind een eigen groep 2 aangemaakt. In werkelijkheid zijn er dit schooljaar twee groepen 2 met een
gemiddelde van 26,5.

Na de coronatijd is bewust gekozen voor klassenverkleining in de middenbouw om meer begeleiding te kunnen
bieden bij het leesproces.

7.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2021 / 2022 27,67 27-28 6,3 27,61 
19/20 - 21/22

27-28 
19/20 - 21/22

2020 / 2021 27,7 27-28 6,24

2019 / 2020 27,45 27-28 6,07

Analyse en conclusies

We zien een redelijke constante schoolweging. Het spreidingsgetal laat een stijgende trend zien. Dit betekent dat
de verschillen tussen leerlingen groter worden.
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7.3 De zorgzwaarte

Hieronder vindt u de verdeling in zorgzwaarte per groep.

De zorgzwaarte 2021 / 2022

Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 27 6 0,22

2 55 10 0,18

3 44 24 0,55

4 5 18 3,60

5 25 10 0,40

6 9 60 6,67

7 5 36 7,20

8 8 16 2,00

Totaal 178 180 1,01

Analyse en conclusies

De zorgzwaarte van de leerlingen verandert. Er zijn nieuwe ondersteuningsbehoeften, waar de school op moet
inspelen. Vooral in de onderbouw zien we een toename van leerlingen met medische zorg. De EO-1 bestaat uit
begeleiding vanuit AURIS voor een leerling met TOS. 

Actiepunt

deskundigheidsbevordering van OA en leerkrachten m.b.t. NT2 en TOS
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7.4 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom

Norm '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen leerjaar 3 34 23 42 37

Aantal kleutergroepverlenging 2 2 1 1

% Kleutergroepverlenging 12% 5,9% 8,7% 2,4% 2,7%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 170 165 188 207

Aantal doublures leerjaar 3-8 0 0 0 2

% Doublures leerjaar 3-8 0% 0% 0% 1%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 0,31% 0% 0% 0,51%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 233 239 270 326

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 0 0 1 2

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 0% 0% 0,4% 0,6%

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 0

Analyse en conclusies

Bij de kleutergroepverlenging zien we een wisselend beeld. Dit komt mede door de corona periode. Er is gekozen
voor klassenverkleining en uitdagend onderwijs i.p.v. kleuterverlening. Komend schooljaar moet uitwijzen voor
welke leerlingen dit effectief is geweest en welke kinderen alsnog doubleren.

Actiepunt

Visie op overgangsbeleid bij kleuters vastleggen.

Rehobothschool

Ondersteunings Profiel 2021-2022 14



7.5 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.

Uitstroom

Reden van uitschrijving '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op
school

233 239 270 326

Uitstroom Anders 0 0 0 1

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

24 20 30 31

Zij-uitstroom Andere basisschool 5 1 1 1

Zij-uitstroom Anders 0 0 0 6

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 0 0 0 3

Zij-uitstroom Verhuizing 6 4 12 7

TOTAAL 35 25 43 49

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Uitstroom Anders - - - - - - - - - 1

Uitstroom Voortgezet (speciaal) onderwijs - - - - - - - - - 31

Zij-uitstroom Andere basisschool - - - - - - - 1 - -

Zij-uitstroom Anders - - - - 2 - 3 - 1 -

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs - - - 1 - 1 - 1 - -

Zij-uitstroom Verhuizing - - - 1 2 1 1 - 2 -

TOTAAL 0 0 0 2 4 2 4 2 3 32

Analyse en conclusies

Op onze school worden kinderen niet snel naar het Speciaal Onderwijs doorverwezen. Dit jaar zien we 3 SBO-
plaatsingen. Hierbij heeft het welbevinden van de leerlingen steeds de doorslag gegeven.

Actiepunt

IB-ers volgen scholing van Parnassys om gegevens efficiënter vast te leggen

Rehobothschool

Ondersteunings Profiel 2021-2022 15



7.6 Terugplaatsingen

Instroom

School van herkomst '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 233 239 270 326

Instroom 7 8 5 8

Instroom 35 40 45 63

Zij-instroom BAO 7 8 5 8

Zij-instroom geen 35 40 45 63

Zij-instroom SO/VSO 0 1 0 0

TOTAAL 42 49 50 71

Instroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

School van herkomst -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Instroom - 2 0 - - - - - - -

Instroom - 25 20 - - - - - - -

Zij-instroom BAO - - - 3 0 0 1 1 1 0

Zij-instroom geen - - - 1 4 1 4 0 3 5

TOTAAL 0 27 20 4 4 1 5 1 4 5

Analyse en conclusies

Bij zij-instroom onbekend staan 18 leerlingen geregistreerd. Dit betreft (Oekraïense)  nieuwkomers. Deze
kinderen vormen een eigen groep met eigen leerkrachten en een tolk. De verdeling over de leerjaren maakt de
leeftijden duidelijk, maar zegt dus niets over de verdeling van de huidige groepen.

Door verhuizingen naar de nieuwe wijk in Waddinxveen, groeit onze school ook dit jaar met 8 leerlingen vanuit
ander BAO. Het beleid van school is dan ook gericht op kleinere klassen, waardoor ook tussentijds kinderen
kunnen instromen.

7.7 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 233 239 270 326

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

Analyse en conclusies

Onze school heeft geen thuiszitters om te begeleiden.
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7.8 Typen leerlingen

De volgende leerlingen hebben een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren, taalontwikkeling,
lichamelijke beperkingen of anders.

Typen leerlingen [peildatum 1 oktober]

'21-'22

Autistisch spectrum 5

Spraakbeperkingen 1

Dyscalculie (ernstige rekenproblemen) 3

Dyslexie 4

Hoogbegaafdheid 2

Langdurig ziek 2

Medische problemen 3

Taalbeperkingen 2

Gedrag: ADHD, ADD etc. 6

TOTAAL 28

Analyse en conclusies

De diversiteit van het typen leerlingen neemt toe. Dit komt overeen met de stijgende trend van het spreidingsgetal
bij de schoolweging. Het vraagt om extra deskundigheid van OA, IB-ers en leerkrachten.

Actiepunt

Deskundigheidsbevordering van OA, IB-ers en leerkrachten m.b.t. zorgvragen

7.9 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 233 239 270 326

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 4 4 4 5

7.10 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

'19-'20 '20-'21 '21-'22

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 28 27,7 27,6

Schoolwegingscategorie 28-29 27-28 27-28

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 0 / 0 30 / 30 27 / 27

Aantal leerlingen ontheffing 0 0 0

Score 0 539,8 536,3

Percentage ten minste 1F

1F Lezen - 100% 100%

1F Taalverzorging - 100% 100%

1F Rekenen - 100% 88,8%

Percentage 1S/2F

2F Lezen - 90% 77,8%

2F Taalverzorging - 76,7% 66,7%

1S Rekenen - 50% 48,1%

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 96,4% 97,8% 98,8%

1S/2F - gem. van 3 jaar 65,2% 68% 71,2%

Analyse en conclusies

We verwachten dat ook dit jaar de eindresultaten boven de ondergrens liggen.
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

7.11 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2019 / 2020 28-29 85% 50,6% 98,3% 65% 96,4% 65,2% 70%

2020 / 2021 27-28 85% 52,1% 98,3% 65% 97,8% 68% 83%

2021 / 2022 27-28 85% 52,1% 98,3% 65% 98,8% 71,2% 56%

Behaalde referentieniveaus 2021 / 2022 - schoolnormen 2019 / 2020
Categorie Signaleringswaarde Landelijk gemiddelde Schoolnorm Behaalde referentieniveau

1F (gem. 3 jaar) 27-28 85% 96,7% 98,3% 98,8%

1S/2F (gem. 3 jaar) 27-28 52,1% 63,3% 65% 71,2%

1F (2021 / 2022) 27-28 85% 96,7% 98,3% 96,3%

Lezen 27-28 - 98,8% 100% 100%

Taalverzorging 27-28 - 96,9% 100% 100%

Rekenen 27-28 - 94,3% 95% 88,8%

1S / 2F (2021 / 2022) 27-28 52,1% 63,3% 65% 64,2%

Lezen 27-28 - 79,4% 80% 77,8%

Taalverzorging 27-28 - 60,3% 60% 66,7%

Rekenen 27-28 - 50,2% 50% 48,1%
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8 Voorzieningen

8.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

Analyse en conclusies

Er is geen ruimte om te verschonen. Leerlingen die niet zindelijk zijn, kunnen dan ook niet op school worden
verschoond.

8.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

Analyse en conclusies

1. In de ruime hallen zijn werkplekken gecreëerd, waar leerlingen al dan niet onder begeleiding van OA kunnen
werken.

2.  Er zijn meerdere aparte ruimtes voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften buiten de klas. 

3. Onze school heeft in de voorzieningen geen aparte plus- en klusklassen, maar biedt hiervoor wel de
mogelijkheid in de bovengenoemde ruimtes. 
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9 Personeel

9.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. De expertise wordt gewaardeerd en er is aangegeven
of de expertise beschikbaar is voor derden.

Specialisten

Omschrijving Dagdelen

Coördinator hoogbegaafdheid 1.0 Beschikbaar

Intern begeleider(s) 4.0 Beschikbaar

Specialist Hoogbegaafdheid 3.0 Beschikbaar

Rekencoordinator [rekenspecialist] 1.0 Beschikbaar

Taalleescoördinator [taalspecialist] 1.0 Beschikbaar

Onderwijsassistent(en) 7.0 Beschikbaar

Analyse en conclusies

Naast bovengenoemde specialisten, is er ook een vakdocent gym verbonden aan de Rehobothschool. 

De fysiotherapeut en logopedist zijn externe partijen, die wel binnen ons schoolgebouw behandelen. Er is een
nauwe samenwerking met hen. Datzelfde geldt voor de deskundigen: schoolmaatschappelijkwerker,
orthopedagoog en schoolarts.
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10 Toelating van leerlingen

10.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
1. Het kind is vier jaar
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:
1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)
5. De groepsgrootte of complexiteit binnen de groep een stop noodzakelijk maakt
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11 Extra ondersteuning

11.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven:

Kwaliteitsindicatoren

1. De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de
leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

2. De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van
de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

3. Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn gericht op de
ononderbroken ontwikkeling van een leerling

4. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft

5. De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is

6. De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat

7. De school heeft vastgesteld (in het SOP) welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op de
basisondersteuning

8. De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

9. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de
leerling
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12 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

12.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leerkrachten/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
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