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1 Toelichting 
 

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke ondersteuning wij onze 

leerlingen bieden.  

Het profiel is samengesteld samen met de teamleden van de Kardinaal De Jongschool. Na advies van 

de MR is het profiel door het bestuur van de Bisschop Möller Stichting vastgesteld. Het 

schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school 

worden over de mogelijkheden voor ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids.  

 

Wij baseren ons voor de opzet van dit document op het wettelijk kader, hierin is vastgesteld dat het 

ondersteuningsprofiel minstens eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag wordt vastgesteld*. 

Waar in ieder geval aandacht aan wordt geschonken:  

• welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben, waarbij het gaat om 

de basisondersteuning en eventueel ook aanvullend hierop extra ondersteuning die de school (al 

dan niet) biedt;  

• welke ambities de school heeft voor de toekomst;  

• een inventarisatie van de expertise die eventueel aanwezig is of verder moet worden ontwikkeld;  

• de consequenties voor scholing van leerkrachten. 

 

* https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/25/ 

kamerbrief-over-passend-ondewijs/Voortgangsrapportage+Passend+Onderwijs.pdf 

 

2 Typering van de school 

De Kardinaal De Jongschool is een reguliere basisschool. Net als 31 andere katholieke basisscholen in 
Fryslân is de Kardinaal De Jongschool aangesloten bij de Bisschop Möller Stichting (BMS).  

De ongeveer 160 leerlingen (2020) zijn verdeeld over 7 tot 8 groepen. Uitgangspunt is de groepen 
zoveel mogelijk per jaargroep apart in te delen, behalve in de onderbouw, daar zijn wel twee 
gecombineerde groepen 1-2. 

De leerkrachten op de Kardinaal De Jongschool zijn over het algemeen afkomstig van Ameland, zij 
maken onderdeel uit van de Amelander gemeenschap. Dat leerkrachten en leerlingen elkaar ook 
buiten de schooltijden in verschillende situaties ontmoeten maakt deel uit van de typische eilander 
cultuur. 

 
3 Vaststelling en ondertekening 

Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer per vier jaar worden vastgesteld door het 
bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Punt 13 van dit ondersteuningsprofiel laat de 
vaststelling en ondertekening zien. 
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Visie en missie Kardinaal de Jongschool. 

 Verwondering – Verbinding – Veiligheid 
      (Geloof)          (Hoop)          (Liefde) 
 

Missie 
De Kardinaal De Jongschool 3 x bijzonder : 
Bijzondere locatie 
Bijzonder in ons schoolconcept 
Bijzonder in onze relatie met kinderen – ouders – kerk. 
  
Visie 
De liefde, verbondenheid, zorg en aandacht die wij op de Kardinaal De Jongschool geven aan onze 
kinderen komt voort uit ons geloof in het leven op het eiland, de verbondenheid met de natuur, de 
cultuur, de kerk en meertaligheid. 
  
In deze omgeving kunnen kinderen opgroeien in veiligheid en verbondenheid met elkaar. Dit biedt 
ons perspectief om kinderen uit te dagen en te stimuleren om vanuit hun eigen mogelijkheden de 
volgende stap in hun ontwikkeling te kunnen zetten. 
Wij bieden goed onderwijs en wij houden rekening met en spelen in op de verschillen tussen de 
kinderen. Daardoor ontwikkelen de kinderen de hoop en het vertrouwen om de 21e eeuwse 
vaardigheden te gebruiken en in te zetten in de complexe wereld. 
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Ondersteuningsniveaus op de Kardinaal De Jongschool 

Basisondersteuning:  
De ondersteuning voor de leerlingen die het gewone onderwijsprogramma volgen. Het 
onderwijsaanbod aan deze leerlingen wordt beschreven in de groepsplannen. 
 
Basisondersteuning met preventieve en licht curatieve ondersteuning:  
Deze zorg wordt geboden vanuit de interne zorgstructuur, waarvoor over het algemeen een 
individueel handelingsplan (IHP) opgesteld wordt.  
 
In sommige gevallen wordt er voor deze kinderen voor gekozen om ze op een of meer vakgebieden 
te laten mee doen in een lagere groep (‘eigen leerlijn’).  Deze leerlingen hebben zo veel 
ondersteuning nodig dat ze buiten de basisondersteuning vallen. Omdat (gezamenlijke) instructie zo 
belangrijk is voor het leerproces kunnen we er in dergelijke gevallen voor kiezen om leerlingen in een 
lagere groep te laten werken. Vooral op rekengebied hebben we hier al jaren ervaring mee en de 
schoolorganisatie is daar op ingesteld; alle groepen rekenen op hetzelfde moment. 
We zijn ons bewust van de nadelen: de leerlingen kunnen het dagelijks overstappen naar een andere 
groep als ‘falen’ beschouwen en aan het eind van de schoolcarrière hebben deze leerlingen een 
achterstand van een jaar. Ervaring wijst uit dat kinderen weinig moeite hebben met deze overstap, 
de succeservaringen die ze weer kunnen opdoen wegen zwaarder.  
De achterstand die ze op deze wijze oplopen nemen wij voor lief. Wij kiezen liever voor een 
voldoende niveau op groep 7 niveau dan onvoldoende op het niveau van groep 8. 
Het onderwijsprogramma dat deze leerlingen volgen wordt opgenomen in het groepsplan van de 
betreffende groep. 
 
Extra ondersteuning: 
-Leerlingen die extra ondersteuning ontvangen vanuit het samenwerkingsverband. Voor deze 
leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP) en een passend onderwijsprogramma 
opgesteld. Zie bijlage 1 voor het Protocol OPP. 
Ook voor zorgleerlingen zonder ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband of eigen leerlijn 
kan gekozen worden om met een OPP te werken. 

Zware ondersteuning: 
De zware ondersteuning vindt plaats in het Speciaal Onderwijs, met een toelaatbaarheidsverklaring 
van de CvA en wordt bekostigd uit de middelen van het samenwerkingsverband. 
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3 Basisondersteuning     
 

1 Voorbeeld voor anderen  

2 Op orde 

3 Enigszins ontwikkeld 

4 In kinderschoenen 

 

5 Plan voor opstellen 

 

 1 2 3 4 5 

Leraren zorgen voor en veilig en ondersteunend klimaat X     

De school voert een actief veiligheidsbeleid  X    

Leraren stemmen de leerstof en materialen af op verschillen  X    

Leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen  X    

Leraren stemmen instructie en verwerking af op verschillen  X   X 

Leraren werken met doorgaande leerlijnen  X    

      

De school heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten   X   

De school werkt met een samenhangend leerlingvolgsysteem  X    

De school analyseert systematisch de resultaten van de leerlingen  X    

Leraren geven effectieve instructie  X    

Leraren gaan bij leerlingen ondersteuningsbehoeften na  X    

Leraren signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften  X    

Leraren stellen groepsplannen op  X    

Leraren voeren de groepsplannen systematisch uit  X    

Groepsplannen worden aangepast o.b.v. toetsgegevens, observaties, evaluaties.  X    

      

Leraren zijn pedagogisch competent  X    

Leraren zijn didactisch competent  X    

Leraren zijn organisatorisch competent  X    

Leraren zijn begeleidingscompetent  X    

Leraren werken continu aan het vergroten van deskundigheid  X    

      

De school voert een adequaat dyslexiebeleid  X    

De school voert een adequaat dyscalculiebeleid    X X 

De school voert een adequaat beleid t.a.v. gedragsproblemen   X   

De school heeft procedures voor medisch handelen  X    

      

De OPP’s hebben een vaste structuur  X    

De OPP’s zijn specifiek, meetbaar, adequaat, realistisch en tijdgebonden (SMART)  X    

De school heeft een duidelijke procedure over het opstellen van OPP’s  X   X 

      

Er is warme overdracht van voorschool/vorige school naar eigen school  X    

Er is warme overdracht binnen school tussen leerjaren  X    

Er is warme overdracht van eigen school naar volgende school X     

      

De school gebruik de ervaringsdeskundigheid van ouders  X    

De school informeert ouders meermaals per jaar over de ontwikkeling van hun kind  X    

De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van het OPP  X    

De school betrekt ouders bij de warme overdracht  X    

      

De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen  X    
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De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd  X    

De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in  X    

De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen   X  X 

De school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet   X  X 

De school werkt aan het verbeteren van de basisondersteuning  X   X 

      

De interne begeleiding is goed toegerust  X    

De school heeft de taken op het gebied van interne begeleiding duidelijk vastgelegd  X    

De ondersteuning is in de praktijk goed georganiseerd  X    

      

De procedure bij extra ondersteuning aanvragen is duidelijk  X    

De procedure bij verwijzing is duidelijk  X    

Er wordt binnen de school snel ondersteuning georganiseerd  X    

De school informeert ouders over de ondersteuningsmogelijkheden  X    

      

De schoolresultaten liggen op of boven het niveau van vergelijkbare scholen   X   

De school verantwoordt de bereikte resultaten  X    

De school formuleert ambitieuze doelen in de OPP’s en bereikt deze   X  X 

 

  

Deskundigheid voor ondersteuning  

1 Kwaliteit geborgd 

2 Naar tevredenheid 

3 Niet naar tevredenheid 

4 Niet beschikbaar 

 

 

  
 

Binnen school 
beschikbaar 

Buiten school 
beschikbaar 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Orthopedagogie    X  X   

(School)maatschappelijk werk    X  X   

Remedial teaching  X      X 

Speltherapie    X X    

Fysiotherapie    X  X   

Motorische remedial teaching    X X    

Ergotherapie    X    X 

Logopedie   X    X  

Dyslexie/taal-, lees-, spellingproblemen  X    X   

Dyscalculie/rekenproblemen   X     X 

Faalangstreductie    X    X 

Sociale vaardigheidstraining   X   X   

Verstandelijke beperkingen    X    X 

Gedragsproblemen  X    X   

Time out begeleiding    X    X 

Huiselijk geweld, kindermishandeling   X   X   

Vertrouwenszaken  X    X   

Auditieve beperkingen   X     X 

Visuele beperkingen    X    X 

ADHD    X    X  
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Autisme Spectrum Stoornissen   X    X  

Hoogbegaafdheid   X   X   

Jonge risicoleerlingen    X    X 

VVE    X    X 

NT2    X    X 

Schoolpsychologie/GZ psychologie    X    X 

Jeugdpsychiatrie    X    X 

Jeugdzorg   X   X   

 

 

5 Ondersteuningsvoorzieningen: 

Plusklas Ameland 

Logopedie 

Schoolbibliotheek  

Speltherapeut dicht bij school 

 

6 Voorzieningen in de fysieke omgeving: 

Invalidentoilet 

Rolstoelvriendelijk gebouw en plein 

Meerdere gespreksruimtes 

 

7 Samenwerkende ketenpartners (op directie en IB niveau) 

Structureel en intensief samen: 

-Scholen van de Bisschop Möller Stichting 

-Gebiedsteam (Jeugd GGZ, maatschappelijk werk, schoolarts) 

-Primair onderwijs op Ameland  

-Speltherapeute  

 

Geregeld samen: 

-Samenwerkende Waddeneilanden Primair onderwijs (SWAP) 

-Voortgezet onderwijs op Ameland 

-Gemeente Ameland 

-Kentalis 

-Pento 

-Cedin 

-Verschillende sport instellingen 

 

Incidenteel en op afroep samen: 

-Passend Onderwijs Fryslân 

-Onderwijskundige ondersteuning BMS 
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8 Materialen in de klas 

Structureel en kwaliteit geborgd: 

-Moderne methodes 

-Digitale ondersteuning m.b.v. digiborden, iPads en Chromebooks 

-‘Koptelefoons’ voor wie stil wil werken 

-Aanbod voor kinderen die meer aan kunnen 

-Schema’s en plannen voor leerlingen die meer structuur nodig hebben 

-‘Hand van vijf’ 

-Aanwijzingen stemgebruik 

-Blokje voor hulpvragen 

 

Naar tevredenheid in gebruik: 

-Orthodidactisch materiaal voor rekenen, taal, schrijven en spelling 

-Inzet specifieke computerprogramma’s 

-Onderwijs assistentie (3 dagdelen) 

-Speciaal materiaal voor kinderen die meer aan kunnen 

 

 

9 Grenzen aan de zorg: 

 

Hoe graag we het ook zouden willen is het voor ons niet mogelijk om een goede begeleiding 

te bieden aan álle kinderen. Wij bieden geen individueel onderwijs. De grenzen aan de 

ondersteuningsmogelijkheden op de Kardinaal De Jongschool worden bepaald door: 

 

-Het overschrijden van de maximale groepsgrootte. 

-Het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in de groep. 

-De mogelijkheden, deskundigheid en ervaring van de leerkracht. 

-De aanwezige deskundigheid binnen het team. 

-De mogelijkheden die het gebouw ons biedt. 

-De mogelijkheden die ons aanbod en materialen bieden. 

-De mate van externe ondersteuning van leerling en leerkracht. 

-De hulp en medewerking die de ouders kunnen en willen bieden. 

-De hoeveelheid medische zorg en ondersteuning die de leerling nodig heeft. 

-De hanteerbaarheid van functioneren en gedrag van de leerling. 

-De veiligheid van de leerling, medeleerlingen en leerkrachten moeten gewaarborgd kunnen worden. 

-De mate waarin de leerling over het intellectuele vermogen, de werkhouding en motivatie  

  beschikt om zich te ontwikkelen. 

-De eilandsituatie, waarbij de reistijd met name van belang is. 
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10 Ambities van de Kardinaal De Jongschool 

De Kardinaal De Jongschool wil voor alle leerlingen passend onderwijs bieden waarbij alle betrokken 

zich prettig en veilig voelen. Het onderwijs is uitdagend, op niveau en afwisselend waardoor elke 

leerling zich betrokken en capabel voelt.  

Het onderwijs op de Kardinaal De Jongschool wordt dusdanig ingericht dat alle leerlingen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden, interesses en talenten. 

11 Inventarisatie van de expertise en consequenties voor scholing 

Gedurende het bijstellen van het SOP in het schooljaar 2019-2020 heeft het team van de Kardinaal 

De Jongschool geconstateerd dat de basisondersteuning nog niet naar tevredenheid is. Ook is er in 

november 2019 een interne BMS audit uitgevoerd waaruit verbeterpunten naar voren kwamen. 

In januari 2020 is een plan van aanpak opgesteld om de expertise op de volgende onderdelen te 

vergroten. De benodigde scholing is daarin ook aangegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel: Doelgroep: Schooljaar: Begeleiding 

Veiligheidsbeleid Directie   

Differentiatie Team   

Dyscalculie Team 2020-2021 / 2021 -
2022 

 

OPP’s IB 2020 – 2021 BMS 

Lezen en spelling Team 2019-2020 / 2021 - 
2022 

Cedin 

Aanbod onderbouw Onderbouw, directie, IB 2019-2020 / 2021 - 
2022 

Cedin 
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13 Vaststelling en ondertekening. 

 

                    De Medezeggenschapsraad van de Kardinaal De Jongschool 

 

Verklaart dat zij akkoord gaat met het Schoolondersteuningsprofiel   2020 – 2024 

   

                                            van de Kardinaal De Jongschool. 

 

 

Handtekening voorzitter : P van Nouhuys     dd.   18 mei 2021 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

Handtekening secretaris: J. Ridder               dd.  18 mei 2021 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 


