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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
 

Ken de populatie! 
Wat vraagt de populatie?  

Wat heeft de school in huis om die vraag te beantwoorden? 
Wat heeft de school (nog) niet in huis om die vraag te beantwoorden en waar haal je het dan vandaan? 

 

 

Contactgegevens van de school 
 

 

Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband PO Zaanstreek 

Naam schoolbestuur St. Agora 

Naam school Jenaplanschool de Bijenkorf 

Straat Saenredamstraat 36 

Postcode en Plaats 1566 KM Assendelft 

Gemeente Zaanstad 

Telefoon 075-2010121 

Website  www.jenaplanschooldebijenkorf.nl 

Mailadres  info@de-bijenkorf.nl 

Directie Petra Glandorff 

 

Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel van Jenaplanschool De Bijenkorf. Hierin beschrijven we de populatie van onze school, welke ondersteuning wij aan kinderen 

kunnen bieden en welke ambities we hebben om onze ondersteuning te verbeteren.  
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Beschrijving van de schoolpopulatie 
 

 

1.1 Beschrijving en missie van de school       

1.2 Visie         

1.3 De schoolpopulatie op De Bijenkorf     

1.4 Wat vraagt de populatie?  
         

 

1.1 Beschrijving en missie van de school: 

De Bijenkorf is een katholieke basisschool gesitueerd in een ruime, groene omgeving in Assendelft Noord. Naast de school ligt een volks- en schooltuinencomplex. De 

onderwijskundige identiteit is vormgegeven vanuit het Jenaplanonderwijs. We werken met een ritmisch weekrooster waardoor gesprek, spel, werk en viering afwisselend 

op de dag voorkomen.  We werken voornamelijk in stamgroepen en voor een aantal vakken in instructiegroepen.  Binnen de school wordt er nauw samengewerkt in de 

bouwen t.w. onderbouw (1/2), middenbouw (3/4/5) en bovenbouw (6/7/8). Er zijn 3 onderbouwgroepen, 4 middenbouwgroepen en 4 bovenbouwgroepen.  

 

Waar staan wij voor?  

De Bijenkorf is een Jenaplanschool waar het Jenaplanconcept richtinggevend is voor inhoud en vorm van het onderwijs. In heterogene groepen wisselen gesprek, spel, werk 

en viering elkaar af in een ritmisch weekplan waarbij leren en leven centraal staan. 

 

Hoe kijken wij naar kinderen en ouders?  

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn educatieve partners, zij ontmoeten elkaar vanuit eigen expertise en talenten. Ouders zijn betrokken en hebben een actieve rol in de 

brede vorming. Kinderen leren met en van elkaar in een rijke, betekenisvolle omgeving. 

 

 

Wat beloven wij?  

• Een breed onderwijsaanbod, een veilig en pedagogisch klimaat en ruimte voor eigen inbreng;  

• De mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, sociale, kritische en creatieve mensen;  

• Een sterk team dat bouwt aan een school waar je leert samenleven. 
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Wat is onze unieke kracht?  

De Bijenkorf heeft een goed uitgewerkt profiel: groen, duurzaam, kunstzinnig, cultureel, kleinschalig en sociaal. De Bijenkorf heeft een rijk aanbod aan buitenschoolse 

activiteiten en realiseert dit in samenwerking met Tinteltuin. De Bijenkorf heeft een sterk pedagogisch klimaat gebaseerd op de Jenaplanprincipes. Hierdoor wordt het 

cognitieve leren bevorderd en de brede ontwikkeling gestimuleerd.  

 

1.2 Visie: 

Een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen, zelfvertrouwen ontwikkelen en kunnen laten zien wie ze zijn met hun sterke en zwakke kanten en zich 

daarin gewaardeerd en gerespecteerd weten, is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, te kunnen leren.  

• Wij zijn gericht op een brede persoonlijkheidsvorming van de kinderen.  

• We willen tegemoet komen aan de basisbehoeften van kinderen. Onder basisbehoeften die het welbevinden en de betrokkenheid met de omgeving vergroten, 

verstaan we als Jenaplanschool:  samenwerken  beweging  zelfstandigheid  consequente leiding  

• Er is ruimte in het weekplan voor een "open planning" van onderwijsactiviteiten. Op deze manier kunnen we ingaan op initiatieven en voorkeuren van kinderen, 

kunnen we inspelen op onverwachte gebeurtenissen en kunnen er zaken die in de omgeving of in het gezin van het kind spelen aandacht krijgen. Wij gebruiken dit 

alles als uitgangspunt voor zinvolle onderwijsactiviteiten.  

• Verschillende activiteiten in de school hebben waar mogelijk samenhang en zijn zoveel mogelijk ontleend aan de belevingswereld van kinderen. Vooral binnen de 

projectonderwerpen wordt deze doelstelling gerealiseerd.  

• Als mede-opvoeders willen we dat de kinderen verantwoordelijke, sociale, creatieve en zelfstandige mensen worden.  

• In onze school zijn we erop gericht dat ieder kind een waardevolle bijdrage kan leveren aan de groep en zo goed mogelijk presteert naar eigen kunnen (individuele 

leerprestaties).  

• Samenwerking tussen kinderen onderling, tussen kinderen en groepsleiding en tussen ouders en team is van belang om een goede Jenaplanschool te kunnen zijn. 

• Op De Bijenkorf wordt expliciet aandacht besteed aan normen en waarden, verantwoordelijkheden dragen en zorg hebben voor het materiaal, het lokaal en de 

omgeving van de school.  

• De Bijenkorf is gericht op het werken aan een samenleving die zorg heeft voor de toekomst en milieu.  
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1.3 De schoolpopulatie op De Bijenkorf 

 

De leerlingpopulatie van de Bijenkorf kenmerkt zich t.o.v. de wijk en het landelijk gemiddeld op dit moment en in de nabije toekomst als volgt: 

 

• Ouders/ verzorgers bestaan voor een zeer groot deel uit autochtonen (geboren in Nederland). 

• Ouders/ verzorgers zijn over het algemeen hoog opgeleid en als gevolg hiervan hebben bijna al onze leerlingen een wegingsfactor 0.0  

• Ongeveer 18,4% van de leerlingen heeft een specifieke ondersteuningsvraag (niveau 3 en 4). Deze is voornamelijk gericht op:  

- Ondersteuning technisch lezen 
- Ondersteuning meer- en hoogbegaafden  
- Fysiotherapie 

• Het verwijzingspercentage naar SO/SBO is zeer laag.   

• Uitstroom naar het VO is conform de leerlingpopulatie en nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde.  

Op de Bijenkorf kunnen we spreken van een kansrijke populatie. Dit kan geconcludeerd worden a.d.h.v. het aantal gewichtenleerlingen, de uitstroom naar het VO en de 
ondersteuningsvragen. De Bijenkorf heeft een constante stroom van nieuwe leerlingen, steeds uit hetzelfde voedingsgebied. De Bijenkorf is populair onder nieuwe ouders. 
In de loop van de jaren neemt het aantal zij-instromers toe. De oorzaak hiervan is dat deze kinderen vastlopen in het reguliere onderwijssysteem. Onze werkwijze sluit 
beter aan bij deze kinderen. Er is al jaren sprake van een wachtlijst en een vroege inschrijving van nieuwe leerlingen.  
 

1.4 Wat vraagt de populatie?  

• Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt 0,3 fte besteed aan ondersteuning van de pluskinderen d.m.v. een plusgroep in de school. De ondersteuning richt zich op de 

meerbegaafde kinderen waarbij het onderwijsaanbod gericht is op onderzoek, samenwerking en planning/organisatie aangeboden via een project/thema. 

• Hoogbegaafde kinderen van de Bijenkorf nemen deel aan een door Agora georganiseerd aanbod voor hoogbegaafde kinderen t.w. de Kangoeroegroep 

• 0,4 fte ondersteuning wordt besteed aan kinderen met dyslexie of niet gediagnosticeerde kinderen die met ernstige lees- en spellingsproblematiek te maken 

hebben. Deze ondersteuning vindt buiten de groep plaats d.m.v. preteaching, extra herhaling lesstof, Ralfilezen, Bouw!, Connect Lezen 

• Er is een intensieve samenwerking met een kinderfysiotherapeute. Zij geef wekelijks één dag in de week ondersteuning op school gefinancierd vanuit de 

zorgverzekering van kinderen  

• Dyslexietraining vanuit de OBD wordt op de Bijenkorf aangeboden.  

• Het onderwijsaanbod gericht op cognitieve vaardigheden wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd op niveau aangeboden    
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Ambities van de school 
 

 

Wat heeft Jenaplanschool de Bijenkorf in huis? 
Wij hebben binnen de school een sterk pedagogisch klimaat, gevormd vanuit de Jenaplanvisie en gericht op samenwerking met ouders. We bieden een breed 
onderwijsaanbod aan o.a. door een aanbod in de ateliers (Kunst, Techniek, Koken, Creatief Schrijven, Drama), door te werken vanuit projecten waarbij samenwerking en 
onderzoek wordt gestimuleerd en te werken in een ritmisch weekplan waarbij gesprek, spel, werk en viering elkaar afwisselen. Naast aandacht voor het aanleren van 
cognitieve vaardigheden en een aanbod gericht op brede ontwikkeling zetten wij ook in op het stimuleren van de creativiteit (oplossingsvermogend denken) van kinderen, 
het stimuleren van de zelfstandigheid en de sociale vaardigheden. Onze groepen zijn heterogeen samengesteld waarbij we werken met 3 groepen 1/2, 4 groepen 3/4/5 en 
4 groepen 6/7/8. Het is een bewuste keuze om te werken in 3-jarige stamgroepen i.v.m. de inzet van de rol van jongste/middelste/oudste.  
 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn: 
Wij streven naar Jenaplanonderwijs voor alle kinderen in een betekenisvolle context, gericht op brede ontwikkeling en passend bij het kind. Het doel hiervan is dat onze 
school een plek is waar inclusiviteit mogelijk is en er voldoende ruimte is om te differentiëren op niveau en in aanbod. Het onderwijs zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de 
stamgroep. Juist de diversiteit van de kinderen (op niveau en interesse) in de stamgroep wordt gezien als meerwaarde voor ons onderwijs. Ondersteuning zal daardoor 
zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden. Wij streven ernaar om alle kinderen aan te spreken op hun cognitieve mogelijkheden en hieraan verwachtingen te koppelen.   
 

(Extra) ondersteuning 
Op de Bijenkorf bieden we een zo passend mogelijk onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de leerlingen. Dit doen we 
door naast de inzet van leerkrachten te werken met een leerkrachtondersteuner voor 0,7 fte per week. Ook hebben we voor 0,4 fte een tuincoördinator die kinderen 
cognitief of gedragsmatig ondersteuning kan bieden door te werken in de schooltuin. Tevens is er extra ondersteuning van de IB van 0,2 per week, gericht op de begeleiding 
van kinderen.  Indien nodig is de school in staat om extra ondersteuning, in de vorm van een arrangement, in te zetten vanuit Agora Support.  
Wij bieden onze basisondersteuning zoals omschreven in “Basisondersteuning, juli 2017 vanuit SWV Primair Onderwijs Zaanstreek”. Naast deze basisondersteuning bieden 
wij extra ondersteuning. Hieronder volgt een overzicht van de aangeboden voorzieningen binnen de school: 

- Plusgroep (meerbegaafden)  
- Kangoeroegroep (meerbegaafden) (buitenschools) 
- Aanbod werken in de tuin (concentratie- en werkhoudingsproblematiek, trauma)  
- Dyslexiebehandeling in huis  
- Fysiotherapie in huis 
- Leerkrachtondersteuning,  0,7 fte (vanuit diverse ondersteuningsbehoefte inzetbaar), tuincoördinator 0,4 fte, extra leerkracht 0,2 fte  
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Wat heeft de Bijenkorf nog niet in huis?  
 
Ambities Leesproblemen en dyslexie: 
Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium effectieve leesondersteuning te bieden op maat voor kinderen met dyslexie of ernstige lees- en spellingsproblematiek. Dit 

doen wij d.m.v. halfjaarlijkse data-analyse,  doortoetsing van kinderen en het vervolgens inzetten van het juiste leesaanbod voor het kind. Deze kinderen willen wij met 

minimaal de vaardigheidsscore passend bij F1 de school laten verlaten om een goede doorstroom naar het VO, passend bij hun cognitieve vaardigheden te bewerkstelligen.  

 
Subdoelen Leesproblemen en dyslexie: 

• De leraren zijn op de hoogte van het protocol leesproblemen en dyslexie met als doel het vroegtijdig signaleren van mogelijke leesproblemen a.d.h.v. een 

stroomdiagram.  

• Programma’s voor effectieve leesondersteuning hebben een vaste plek binnen het onderwijsaanbod zowel binnen als buiten de groep en zijn geborgd 

• Leesinterventieprogramma’s worden planmatig ingezet met als doel dat alle kinderen leesonderwijs op maat krijgen.  

• Mogelijk toekomstige leesproblemen worden in een zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling gesignaleerd, bij voorkeur in de kleuterbouw d.m.v. KIJK! en observaties.   

 
Ambities Rekenproblemen en dyscalculie: 
Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium effectieve rekenondersteuning te bieden op maat voor kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Dit doen wij d.m.v. 

halfjaarlijkse data-analyse, doortoetsing van kinderen en het vervolgens inzetten van het juiste rekenaanbod voor het kind. Dit willen wij bewerkstelligen door te werken 

vanuit een gerichte aanpak voor kinderen met rekenproblemen en dyscalculie en zonodig expertise in te huren via Agora Support op het gebied van rekenproblemen bij 

kinderen. Deze ondersteuning zal bestaan uit advies en ondersteuning van leerkrachten, maar ook uit concrete begeleiding van kinderen. 

 
Subdoelen rekenproblemen en dyscalculie: 

• De school heeft kennis van het protocol reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie met als doel het vroegtijdig signaleren van mogelijke rekenproblemen a.d.h.v. 

een stroomdiagram.  

• De school heeft een interne rekendeskundige om a.d.h.v. data hiaten te kunnen opzoeken en interventies op groeps- en schoolniveau te kunnen aanbieden.  

 
Ambities onderwijs aan minder begaafde leerlingen: 
Het doel is om minderbegaafde kinderen passend onderwijs te kunnen bieden, waardoor zij op hun niveau toegerust worden op een toekomstige plek in de samenleving. 

A.d.h.v. observaties, data, uitslag NSCCT of PSO wordt het leerpotentieel van kinderen in kaart gebracht en het aanbod afgestemd. Dit wordt vastgelegd in een OPP.  
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De leerkrachten beschikken over een kwalitatief sterke pedagogische aanpak voor de begeleiding van minder begaafde leerlingen. De school heeft mogelijkheden om 
de leerlingen op hun eigen niveau te begeleiden zowel cognitief als sociaal emotioneel.  
 
Subdoelen aan minder begaafde leerlingen: 

• Leerkrachten kunnen, in samenwerking met IB, vroege signalen opmerken van een verstandelijke beperking/minder begaafdheid en kunnen hun didactische en 

pedagogische aanpak hierop afstemmen.  

• De Bijenkorf heeft een uitgewerkt beleidsplan op het gebied van minderbegaafden. 

 
Ambities onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen: 
Het doel is om meerbegaafde kinderen passend onderwijs te kunnen bieden, waardoor zij voldoende uitdaging krijgen om hun cognitieve mogelijkheden te ontwikkelen 
waardoor onderpresteren voorkomen wordt. Hiervoor vullen we, na signalering, het DHH in en wordt het onderwijsaanbod aangepast d.m.v. compacten of verrijken.   
 
Subdoelen onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen: 

• Evalueren en aanpassen beleid meerbegaafdheid. 

• Inzet DHH om vroegtijdig meerbegaafde kinderen te signaleren, en aanbod in de groep hierop af te kunnen stemmen.  

• Het leerstofaanbod is gebaseerd op ambitieuze en realistische doelen voor het kind. 
 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs zijn:  

De afgelopen jaren zijn er maar enkele leerlingen geweest, die wij niet hebben kunnen voorzien in hun onderwijsbehoeften. Het percentage uitstroom naar SBO en SO is 

zeer laag waardoor blijkt dat het passend onderwijsaanbod binnen onze school over het algemeen toereikend is voor onze schoolpopulatie. Voor de kinderen die mogelijk 

kunnen uitvallen op gedrag zetten wij vroegtijdig onze interne gedragsspecialist in voor signalering en uitvoering of vragen wij ondersteuning d.m.v. een arrangement via 

Agora Support.  
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Ons plan en de termijn om bovengenoemde ambities te realiseren zijn als volgt:  

 

  
Jenaplanonderwijs voor alle kinderen in een betekenisvolle context,  gericht op brede ontwikkeling en passend bij het kind  

 
2018-2022         

Ambities SOP 2018-
2022 zijn gerealiseerd  
 

        

 1e half jaar 2022        
 Reservetijd voor 

borging ambities 
lezen, rekenen, 
minderbegaafdheid
, meerbegaafheid 
 

       

  2e half jaar 2021       
  Uitwerking 

beleidsplan 
minderbegaafdheid 
in de praktijk  

      

   1e half jaar 2021      
   Beleidsplan 

minderbegaafdheid 
is gerealiseerd  

     

    2e half jaar 2020     
    . het 

leerstofaanbod 
meerbegaafden is 
passend voor het 
kind 
(realiseerbaar) 
-Vroegsignalering 
minderbegaafden  

    

     1ee half jaar 2020    
     -Borging beleid 

meerbegaafdheid  
Vroegsignalering 
meerbegaafdheid 
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                   2e half jaar 2019   
      -Vroegsignalering 

leesprobl. dmv KIJK! 
-Leesprogramma’s 
hebben vaste plek 
Stroomdiagram 
rekenen 
Uitwerking beleid  
meerbegaafdheid 
Inzet DHH volgens 
geformuleerde 
ambitie 

  

                       1e half jaar 2019  

       -Planmatige 
leesinterventies 
-Interne 
rekendeskundige 
Uitwerking plan 
meerbegaafdheid 

2e half jaar 2018 

        -Stroomdiagram lezen  
-Evaluatie beleid 
meerbegaafdheid  

 

 

Dit betekent voor het lerarenteam: 

• Het vergroten van de expertise op het gebied van vroegsignalering d.m.v. interne besprekingen en data-analyse, inzetten registratie en observatiesysteem KIJK! en 
Zien 

• Nascholing van teamleden op het gebied van minder- en meerbegaafde leerlingen 

• Expertise vanuit het team uitbreiden en aanvullen vanuit de ondersteuningsvragen d.m.v. scholing/specialisaties 

• Het op tijd inzetten van interne expertise, maar tevens tijdig externe ondersteuning aanvragen bij stagnatie in de ontwikkeling van kinderen   
 

 


