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School-ondersteuningsprofiel 
 
 
Algemene informatie 
_____________________________________________ 
 
Naam school: SmdB De Driesprong 

 
Adres: Nieuwe Schoolweg 3 

 
Telefoonnummer: 0546-697908 

 
E-mail: directie@3spr.nl 
 

Website: www.3spr.nl 
 

Onder welk bestuur: Verion 
 
Denominatie van de school: Protestants Christelijk Basisonderwijs 

 
 

Onderwijsaanbod 
_____________________________________________ 

• Welk onderwijstype biedt deze school? Regulier basisonderwijs 

 

Typering van de school en de leerlingen 
____________________________________________ 

• Wat is het motto van de school? Oog voor elk kind, oog voor elk talent 
• Hoe is de school te typeren? Kleine school in het buitengebied van 

Wierden. Overzichtelijk. We kennen allemaal al onze leerlingen en dragen 

hier samen zorg voor. 
• Wat is de visie op ondersteuning van leerlingen? Zie visie en missie 

(bijlage). Inspelen op leerlingbehoeften. 
• Wat maakt onze school bijzonder? Oog voor iedere leerling. Klein, veilig en 

overzichtelijk. Veel betrokkenheid onderling bij leerlingen en leerkrachten. 

Bindende factor in de gemeenschap. Schakel met de maatschappij. 
 

Onderscheidend aanbod onderwijsondersteuning 

_____________________________________________ 
• Heeft de school een extra profiel/specialisatie? 

o Taalspecialist met master. Speerpunt leesbevordering. 
o Onderwijsassistent met lesgevende bevoegdheid. Draagt veel extra 

zorg voor zorgleerlingen. 

 

Ontwikkeling van de leerling 
_____________________________________________ 
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• Hoe volgt de school het leren en ontwikkelen van de leerling? 
o Onderbouw “Mijn Kleutergroep” 

o Vanaf groep 3 Cito LVS en methodetoetsen 
o Sociaal emotioneel B6-4all en Kwink. School en groepsregels en 

afspraken. Meten met enquêtes uit ‘Vensters’ 
• Hoe brengt de school van elke leerling de startsituatie in beeld? 

o Nauwe contacten met (naastgelegen) peuterspeelzaal.  

o Verwachtingsgesprekken met ouders en leerling 
o Kindgesprekken 

o Warme overdracht einde schooljaar + overdrachtsformulier 
• Is er overleg met de voorschoolse opvang en hoe wordt dit vorm gegeven? 

o Is in ontwikkeling. Middels formulier 

o We werken aan een meer doorgaande lijn en een gerichte 
overdracht. 

• Hoe brengt de school van elke leerling de beginsituatie in beeld?  
o Het formulier van de Peuterspeelzaal 
o Startgesprek met ouders waarbij ouders een formulier invullen 

o Observatie tijdens wenmomenten 
• Hoe volgt de school de ontwikkeling van elke leerling? 

o Zie punt 1 ontwikkeling 
o Vastlegging in ParnasSys 

 
 
Veiligheid en welbevinden van leerling 
____________________________________________ 

• Hoe zorgt de school ervoor dat de overstap voor nieuwe leerlingen van 
voorschools naar PO zo optimaal mogelijk verloopt? 

o Peuterspeelzaal zit naast de school met een gezamenlijk plein 

o Contact met ouders en startgesprek met formulier 
o Wenmomenten 

• Maakt de school gebruik van een specifieke methode/instrument om de 
veiligheid en het welbevinden van de leerling te volgen en te waarborgen? 

o Ja, Kwink (methode) en Vensters (enquêtes) 
• Beschikt de school over een pestprotocol en/of andere gedragsafspraken? 

o Basics4-all regels en afspraken 

o Oeps-map 
 

Werken aan sociale vaardigheden 
_____________________________________________ 

• Hoe besteedt de school aandacht aan sociale vaardigheden en omgaan 

met elkaar? 
o Samenwerking en coöperatieve werkvormen zitten verweven in het 

hele schoolprogramma.  

o Groepsdoorbrekend werken waar mogelijk/wenselijk 
o Methode Kwink 

 

Betrokkenheid ouders 
_____________________________________________ 
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• Hoe betrekt de school ouders bij de ontwikkeling van hun kind? 
o Verschillende oudergesprekken (startgesprek middels formulier, 

rapportgesprekken en waar nodig zorggesprekken) 
o Contacten via Parro 
o Rapporten  
o Inloopmomenten 

• Is er een (extern) vertrouwenspersoon/contactpersoon voor ouders? 

o Ja, intern en extern (zie schoolgids) 
 

Omgaan met verschillen in leren 
_____________________________________________ 

• Heeft de school ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met dyslexie 
en dyscalculie?  

o Ja, onderwijsassistent en verschillende programma’s  
• Heeft de school passend aanbod gericht op (hoog)begaafde leerlingen? 

o Deels, voor de pluskinderen. Voor de hoogbegaafde kinderen is er 

de ‘kangoeroegroep’. Verder is het in ontwikkeling (zie jaarplan) 
 

Ondersteuning in de school 
_____________________________________________ 

• Welke (basis)vaardigheden/deskundigheid wat betreft omgaan met 

verschillen is breed aanwezig bij de leerkrachten van de school? 
o Mindset/focus op leren 
o Taal/leesspecialist 

o Onderwijsassistent: breed inzetbaar en niveau leerkracht 
• Welke ondersteuningsmogelijkheden heeft de school? 

o Onderwijsassistent 
o Veel aandacht voor kinderen vanwege de kleine groepsgrootte 
o Rust en ruimte 

• Over welke deskundigen/expertises beschikt de school? 
o Zie vorige vragen 

 

Aanpassingen 
_____________________________________________ 

• Welke aanpassingen in de school zijn aanwezig om tegemoet te komen 
aan extra onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen? 

o Extra ruimtes 

o Ondersteuningsmaterialen 
• Welke fysieke aanpassingen en welke ondersteuningsmiddelen heeft de 

school beschikbaar om tegemoet te komen aan extra onderwijsbehoeften 
van (groepen) leerlingen? 

o geen 

 
Samenwerking 
_____________________________________________ 

• Met welke (externe) partners werkt de school samen? 

o Schoolcoach 
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o Orthopedagoog Verion 
o School maatschappelijk werk 

o GGZ afdeling jeugd 
o Gemeente 

o Collega scholen 


