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Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2020-2021 

Naam school: SO de Widdonckschool Heibloem  Leerlingaantal: 82 Klassendeler: 12 

Kwaliteitsaspect Preventief & planmatig handelen 

Preventief en planmatig handelen doet u op basis van data op de gestelde tussendoelen. U 
brengt het resultaat van uw aanbod in kaart en vergelijkt ze met uw gestelde standaarden 
(vroegtijdig signaleren).  

Dit doet u voor: 
x de verschillende leergebieden;               x 2 x per jaar  x u bent tevreden (passend bij 
de populatie) 
x de vakoverstijgende leergebieden;  x 2 x per jaar   x u bent tevreden (passend 
bij de populatie) 
 
Fysieke toegankelijk. De school biedt voorzieningen voor leerlingen met een: 

x motorische beperking; o ja  x deels   
o visuele beperking;  o ja  o deels 
o auditieve beperking;  o ja  o deels 
 
Medische handelingen 
Hierbij is het onderscheid tussen levensbedreigende en niet levensbedreigende situaties 
essentieel. 
-Dagelijkse aanwezigheid van EHBO’er en BHV’er 
-Basic life support (handelingen gericht op stabilisatie tot de ambulance arriveert.)  
-Er zijn geen teamleden die de verantwoordelijkheid dragen om medische handelingen uit te 
voeren, buiten wat de EHBO’er en BHV’ers doen/kunnen 
-De GGD is betrokken bij school.  
 
Kwaliteitsaspect: Inrichting van de ondersteuning structuur  
Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning. Deze rol 
wordt geconcretiseerd in de uitvoering van de verschillende arrangementen; 
gevorderdenarrangement, basisarrangement, intensief arrangement.  
 
Toelatingsbeleid 
De aangemelde leerling dient reeds in het bezit te zijn van een geldige 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), dan wel op basis van aangeleverde pedagogisch-
didactische informatie in aanmerking te komen voor een aan te vragen TLV. Dit geldt niet voor 
leerlingen die vanuit een residentiële setting waar de Widdonckschool Heibloem een 
convenant mee heeft, toelaatbaar zijn.  

Ons aanbod is gericht op leerlingen met een cognitie moeilijk lerend (IQ>70 en <80) tot 
normaal begaafd (IQ>90 en <130) niveau. Voor leerlingen met een cognitie lager dan moeilijk 
lerend (IQ<70) of hoogbegaafd (IQ>130) niveau wordt in overleg met ouders/verzorgers en 
eventuele hulpverlening bekeken wat wij als school eventueel kunnen bieden. Naast de 
cognitie-gegevens wordt tevens gekeken naar de behaalde DLE’s (Didactische Leeftijds 
Equivalent) en functioneringsniveau.  
 
Op basis van onderstaande weigeringsgronden kan besloten worden een leerling niet toe te 
laten tot de school. Dit besluit wordt door de locatiecoördinator toegelicht en gemotiveerd in 
een gesprek met ouders/verzorgers. Tevens wordt advies verstrekt met betrekking tot een 
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alternatief (een andere Aloysiusschool) en zal er actieve betrokkenheid zijn onzerzijds. De 
weigeringsgronden kunnen zijn: 

- De maximale opnamecapaciteit van 12 leerlingen in de onderwijskundig en pedagogisch 
passende groep is bereikt. 
-Leerlingen die dermate psychische/psychiatrische problematiek vertonen, dat onderwijs 
binnen een school niet haalbaar is.  
-Leerlingen die de grenzen van veiligheid en welbevinden van zichzelf, andere leerlingen en/of 
medewerkers overschrijden, waarbij het ondersteuningsaanbod van school ontoereikend is.  
-Leerlingen die niet in staat blijken in een groep te functioneren, dit omdat zij in hoge mate één-
op- één begeleiding nodig hebben, op didactisch en/of pedagogisch vlak.  
 
Kwaliteitszorg binnen Samenwerkingsverband 31.02 
De Widdonckschool-Heibloem maakt deel uit van de Aloysiusstichting en maakt bovendien 
deel uit van meerdere samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Eén van die 
samenwerkingsverbanden is SWV 31.02  PO Midden-Limburg. Dit Samenwerkingsverband heeft 
gezamenlijke afspraken gemaakt over de inhoud van de basisondersteuning en de extra 
ondersteuning. Elke school binnen het samenwerkingsverband beschrijft deze ondersteuning op 
een vergelijkbare manier in het school-ondersteuningsprofiel (SOP). Zo creëren we transparantie 
naar elkaar en naar onze partners en stakeholders. Binnen SWV31.02 wordt in het kader van 
Passend Onderwijs onderscheid gemaakt tussen basiskwaliteit, basisondersteuning en extra 
ondersteuning. 

Een stevige basiskwaliteit op onze deskundigheid 
Als school voor Speciaal Onderwijs bedienen wij een doelgroep waarbij sprake is van  
complexe ondersteuningsbehoeften. Dit op het vlak van sociaal emotioneel functioneren, zoals 
op het gebied van prikkelverwerking, emotie-regulatie en executieve functies. Dat betekent 
dat wij op deze gebieden in de basiskwaliteit (het onderste cascadeniveau) een hoog niveau 
van deskundigheid en ondersteuning structureel inzetten voor alle leerlingen. Dit omdat zij dit 
allemaal nodig hebben. Dientengevolge is er minder behoefte aan basisondersteuning 
(cascadeniveau 2), omdat een groot deel van de basisondersteuning in feite al geïntegreerd is 
in de basiskwaliteit. 

Op de gebieden waarop wij niet als specialist een doelgroep bedienen, zoals bijvoorbeeld taal 
en rekenen, geldt deze verwevenheid niet. 

Deskundigheidsterreinen die wij als school in huis hebben zijn: 

- Orthopedagogiek 
- Didactiek 
- Ontwikkelingsproblematiek 
- Psychische ontwikkeling en problematiek 
- Systeemproblematiek 
 
Op deze terreinen ondersteunen de interne deskundigen ons onderwijsteam in de dagelijkse 
praktijk. Vragen, problemen en ondersteuningsbehoeften bij leerlingen worden snel 
gesignaleerd en direct omgezet in passend handelen door ons team. Zo houden wij de 
leerlingen laag in onze cascade en borgen we hun welbevingen, leren en ontwikkeling. Daar 
waar ondersteuningsbehoeften de deskundigheid binnen ons team overstijgen, schakelen wij 
met externe partners zoals bijvoorbeeld: 

- Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) binnen de 17 gemeenten waar de leerlingen 
vandaan komen 

- Combinatie Jeugdzorg de Widdonck 
- Rubicon 
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- Grijp ‘t leven 
- PGZ 
- Aanbieders PMT of andere therapieën 
- Etc. 
 

Onderstaande zaken vallen onder de basisondersteuning van de Widdonckschool-Heibloem: 

Leerstrategieën 
Leren leren is een belangrijk onderdeel van de algehele ontwikkeling waarbij wij onze leerlingen 
dagelijks begeleiden. Daarom hebben wij deskundigheid op het gebied van onder andere 
didactiek en ontwikkelingspsychologie in huis en zetten die in de klassenpraktijk van elke dag in. 
Dit is onderdeel van onze basiskwaliteit. 

Instroomprogramma 
Wanneer leerlingen langere tijd afwezig zijn geweest uit het schoolse proces, vraagt het terug 
instromen in het onderwijs extra begeleiding, zowel op het gebied van de leerstof als sociaal 
emotioneel. Wij kunnen hiervoor een individueel instroomprogramma opstellen, waarmee we 
ervoor zorgen dat dit proces op maat voor de leerling terug opgepakt kan worden. 

Dyslexie 
De Widdonckschool Heibloem heeft een beleidsdocument voor dyslexie.  
 
Sociale redzaamheid 
Sociale redzaamheid is een belangrijk onderdeel van de algehele ontwikkeling waarbij wij onze 
leerlingen dagelijks begeleiden. Daarom hebben wij deskundigheid op het gebied van onder 
andere ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en diverse vormen van psychische 
problematiek in huis en zetten die in de klassenpraktijk van elke dag in. Dit is onderdeel van 
onze basiskwaliteit 

Kwaliteitsaspect: Kwaliteit 
Het resultaat van uw aanbod wordt beïnvloed door de kwaliteit van een aantal 
onderwijskenmerken. Onderstaande leerkrachtgedragingen typeren de basishouding van 
teamleden van SO de Widdonckschool. 
 
Pedagogische en didactische vaardigheden  
- Oriëntatie 
Het lesdoel wordt benoemd en zo nodig wordt voorkennis opgehaald. 
- Instructie 
De leerkracht geeft klassikale uitleg en instructies voor zelfstandige verwerking. 
De leerkracht is voorspelbaar in zijn aansturing op gedrag (gewenst gedrag wordt benoemd, 
gevisualiseerd). 
- Verlengde instructie 
Verlengde instructie bieden aan leerlingen die dat nog nodig hebben. 
- Verwerking 
De leerkracht ziet er op toe dat de leerling de taak uitvoert. 
De leerkracht signaleert of de gegeven aansturing voldoende is of dat er een andere behoefte 
is (bijv. verlengde of verkorte instructie). 
De leerkracht geeft tussentijdse positieve feedback op het vak alsook op het gewenste 
gedrag. 
De leerkracht geeft de mogelijkheid aan de leerling om het werk zelf na te kijken. 
- Afsluiting 
De leerkracht heeft zicht op de kwaliteit van het gemaakte werk. 
De leerkracht evalueert met de leerling op het werkproces en het inhoudelijk doel. 
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Schoolklimaat 

- Kleinschalige school 
- Vaste groepsleerkracht 
- Vast klaslokaal 
- Kleine klas 
- Geen lesuitval tenzij meerdere leerkrachten afwezig zijn  
- Gespecialiseerde medewerkers op het gebied van gedrags- en 

ontwikkelingsproblematiek. 
- Toezicht/begeleiding tijdens pauzes en vrije momenten. 
- Er wordt gekeken naar wat een leerling wel kan 
- Elke dag opnieuw, nieuwe kansen 

 
Klassenmanagement 

- Leerlingen hebben een vast rooster en werken met een vooraf ingeplande 
dag/weektaak. 

- Het dagprogramma wordt gevisualiseerd.  
- Leerlingen hebben een vaste plek. 
- Leerlingen werken in de klas. 
- Materialen op vaste plekken (structuur in de omgeving). 
- Roosters en regels hangen in iedere klas op een vaste plek 
- Leerlingen zijn altijd te zien, omdat de groepsleerkracht een centrale plek inneemt. 
- Bijzondere afspraken van die dag worden gevisualiseerd binnen het klaslokaal. 
- Ruimtes zijn opgeruimd. 
- Vrije momenten worden ingezet als beloning en niet structureel. 

 
Kwaliteitsverbeteringen voor 2021-2022 

- Inspectieonderzoek geeft ons de erkenning tot ‘goed’. 
- We dragen breed zorg (so-vso) voor de borging van ons pedagogisch handelen in 

onze dagelijkse praktijk.  
- In 2021-2022 borgen we het opbrengst gericht werken, gericht op de thema's: 

groepsbesprekingen, beleidskaarten, kwaliteitszorgkalender, data-team, kijkwijzer 
binnen klassenconsultaties, zicht op kwaliteit. 

- Verdere implementatie en borging vakgebiedoverstijgende leerlijnen.  
- We werken groepsplanloos door inzet beleidskaarten. 
- Uitbreiden onderwijs-zorg arrangementen voor leerlingen die dit nodig hebben. 
- Er is een doorgaande lijn so/vso voor leerlingen die dit nodig hebben. 
- Er is een groepsdoorbrekend aanbod gericht op talentontwikkeling van leerlingen. 
- Er is een aanbod voor hoog- en meer begaafde leerlingen op groepsniveau en 

groepsoverstijgend niveau.  
- ICT wordt gelinkt aan de 21-eeuwse vaardigheden. (digitale geletterdheid) 
- Transfer van ‘natuurlijk bewegen’ naar ‘natuurlijk leren’. 
- De gestandaardiseerde vakdidactische aanpak wordt geborgd. 
- Arrangementen formats worden gebruikt om zicht te houden op individuele en 

groepsontwikkeling. 
- We delen expertise met andere scholen uit Sector Zuid. (regioprofilering) 
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