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
Naam schoolbestuur
Naam school
Straat
Postcode en Plaats
Gemeente
Telefoon
Website
Mailadres
Directie

Samenwerkingsverband PO Zaanstreek
Agora
Icb Toermalijn
Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
Zaanstad
075-2010118
www.icb-toermalijn.nl
info@icb-toermalijn.nl
S.P. Fortuijn

Beschrijving van de schoolpopulatie

Onze school kent de volgende schoolpopulatie:
Leerlingenaantallen
Toermalijn telt 283 leerlingen (1-10-2017). De leerling populatie is voor het overgrote deel
autochtoon en ongeveer 9 % van de leerlingen heeft in verband met opleiding een wegingsfactor. De
prognose geeft aan dat het aantal leerlingen de komende jaren iets daalt, ongeveer 2% per jaar. De
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verwachting is dat in 2025 het leerlingenaantal weer rond de 300 leerlingen zal zijn (stijgt vanaf 110-2020) in verband met de nieuwbouw van de school.
De meeste kinderen komen uit de directe omgeving van school, ongeveer 8% woont in een ander
dorp. De school heeft op dit moment twee gebouwen. Het hoofdgebouw aan de Marktstraat, is
gesitueerd in het centrum van Wormerveer en de bouw dateert van deels van 1914 en is in de jaren
zestig uitgebouwd. De dependance, de Tulpstraat, is twee straten verder gesitueerd in wijk met
huurwoningen. In 2020-2021 verwachten wij dat het nieuwe gebouw gerealiseerd zal zijn.
De wijk bestaat uit koopwoningen en goedkope huurwoningen, ongeveer 50% van de gezinnen zijn
tweeverdieners. Toermalijn is een gemêleerde school, met een gemêleerde ouderpopulatie. De
ouders hebben een gemiddeld opleidingsniveau. Binnen de ouderpopulatie hebben we in beperkte
mate te maken met gezinsproblematiek en schulden. De school biedt ondersteuning op deze
gebieden o.a. door inzet van Schoolmaatschappelijk Werk.
Instroom
Naast de instroom van de vierjarigen zijn er dit schooljaar 6 kinderen ingestroomd vanuit andere
scholen en/of plaatsen. Er is een instroom van ongeveer 40 kinderen per jaar (dit is inclusief de
vierjarigen). Dit schooljaar is er één leerling vanuit de Kernschool ingestroomd.
Uitstroom
Schooltype
PrO
OPDC
VMBO
HAVO/VWO

2015
Aantal (48) Percentage
0
0%
2
4%
26
54%
20
42%

2016
Aantal (25) Percentage
0
0%
1
4%
12
48%
12
48%

2017
Aantal (36) Percentage
0
0%
2
6%
21
58%
13
36%

Ondanks de aanwezigheid van kinderen (36 lln = 13%) met specifieke onderwijsbehoeften , voldoen
we m.b.t. resultaten en uitstroom toch aan de norm. De uitstroom naar het VO is conform of boven
verwachting. De schoolloopbaan in het VO laat over het algemeen zien dat de schooladviezen reëel
zijn geweest. Op grond van de weging (9%) en de Nederlandstalige afkomst zou het te verwachten
zijn dat de opbrengsten op bovengemiddeld niveau (> VMBO-T) liggen.
Eindtoets 2018 – ontheffing
Eén leerling heeft dit schooljaar ontheffing gekregen voor deelname aan de Centrale Eindtoets,
vanwege een IQ lager dan 75.
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Wat betekent dat voor ons onderwijs?
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling en dat ze
eigenaar zijn van hun leerproces, waarbij zij hun eigen doelen stellen en hun resultaten
analyseren. De kinderen worden gestimuleerd hun talenten te benutten en leren omgaan
met de fundamentele basiskennis en vaardigheden. Aandacht voor de persoonsvorming en
brede ontwikkeling van de leerlingen, naast de cognitieve vaardigheden zoals lezen, taal,
schrijven en rekenen, bieden wij middels thematisch werken, wereldverkenning en Bildung
(o.a. muziek-, en cultuuronderwijs) dat wezenlijke onderdelen zijn van het onderwijsaanbod.
Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door rust en structuur in de school, een positieve sfeer
en een toegankelijke uitstraling. Er is veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat, een
veilige omgeving en netheid.

Ambities van de school
(Extra) ondersteuning
Toermalijn biedt een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de
mogelijkheden van de leerlingen.
In dit school ondersteuningsprofiel is vastgelegd wat wij onder extra ondersteuning verstaan en
welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband
omschreven niveau van basisondersteuning (http://www.swvpozaanstreek.nl/).
Daarop aanvullend kunnen wij de volgende specialismen en arrangementen bieden:
 Arrangement pedagogische ondersteuning, middels de inzet van extra leerkrachten en
onderwijsassistenten;
 Expertise bij specifieke vragen m.b.t. kinderen met lees- en spellingsproblemen (taalleescoördinator);
 Expertise bij specifieke vragen m.b.t. kinderen met rekenproblemen (rekencoördinator)
 Expertise bij specifieke vragen m.b.t. kinderen met gedragsproblemen
(gedragsspecialisten);
 Expertise bij specifieke vragen m.b.t. jonge kinderen (specialisten Jonge Kind);
 Expertise bij specifieke vragen m.b.t. meer-begaafdheid (specialist meer-begaafdheid)
 Begeleiding aan kinderen in de groepen 7/8 om zich te excelleren (aanbod Topacademie);
 Expertise bij specifieke vragen m.b.t. kinderen met een spraak- taalstoornis, in
samenwerking met Kentalis.
Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn:
Ambitie
Een veilig en positief
pedagogisch schoolklimaat.

Preventieve en licht
curatieve interventies
Pedagogisch beleidsplan;
matrix
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Extra ondersteuning

Realisatie

-Gedragsspecialisten
-Anti-pest coördinator

Opleiding
gedragsspecialisten in

+
Ondersteuning van leerlingen
met behoefte aan
oplossingsgerichte
gedragsinterventietechnieken

gedragsverwachtingen;
schoolafspraken en
afspraken per groep;
methode ‘Kinderen en
hun sociale talenten’.

-Interventie Rots en
Water en SOVA training
(zowel op groepsniveau
als op inschrijving BSA
activiteit).

Ondersteuning van leerlingen
met behoefte aan een
voorspelbare en
gestructureerde
leeromgeving

Werkwijze Toermalijn:
een doorgaande lijn met
betrekking tot
gestructureerd
klassenmanagement in de
hele school en een vast
en inzichtelijk dagschema.
Daarnaast: jaarlijks
intervisie en
klassenconsultatie.
Leerkrachten signaleren
en bespreken dit met
ouders. Eventueel
inschakelen hulp van IB.
Signaleren door
leerkrachten
Aandachts-functionaris.
Meldcode
kindermishandeling en
huiselijk geweld.
Afspraken over interne
zorgstructuur (driehoek).
Taal-leesbeleid: gerichte
aanpak voor
leesproblemen en
dyslexie, conform het
protocol Leesproblemen
en dyslexie.

-Gedragsspecialisten
-Voorbespreken van vrije
en andere situaties (gym,
buitenspelen, excursies)

Vroegtijdige signalering van
leerlingen met problemen
(zowel op leergebied als
sociaal-emotioneel gebied)
Vroegtijdig signaleren van
kindermishandeling/
verwaarlozing etc. en het
inzetten van de juiste hulp en
begeleiding.

Ondersteuning voor
leerlingen op het taalleesgebied.
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2013 en 2015 en hebben
in 2016-2017 een cursus
Anti Pest Coördinator
gevolgd. Het
Pedagogisch beleidsplan
is opgesteld in 2012,
wordt jaarlijks
geëvalueerd en
bijgesteld.
Opleiding
gedragsspecialisten in
2013 en 2015.
Voortdurend.

Samenwerking met
externe partijen (GGD,
JT, SMW, Schoolarts)

Voortdurend.

Samenwerking met
schoolmaatschappelijk
werk (SMW) en andere
externe partijen
(Jeugdteam, Veilig Thuis).

Opleiding Aandachtsfunctionaris in 20172018.
2018-2019: Teamscholing
kindermishandeling.

Specialist op taalleesgebied (taal-lees
coördinator)
Onderwijs Achterstanden
Beleid (OAB) –
ondersteuning door
onderwijsassistentes om
de taalontwikkeling te
stimuleren.

Opleiding Specialisten op
taal-leesgebied in 2012
en 2013.
Jaarlijkse evaluatie en
bijstelling.
OAB wordt jaarlijks
geëvalueerd en
bijgesteld.

Ondersteuning van leerlingen
met taal-spraak problemen.

Ondersteuning van jonge
kinderen met een
achterstand in de
taalontwikkeling.

Ondersteuning van leerlingen
met ondersteuningsbehoefte
op gebied van passend rekenen wiskunde onderwijs.

Ondersteuning van leerlingen
met een eigen leerlijn, omdat
zij het niveau van 1F niet
zullen behalen

Beleidsplan voor
meerbegaafde leerlingen op
school.

Signalering door
leerkrachten, in
samenwerking met
Kentalis worden
verschillende
hulpmiddelen ingezet.
VVE – samenwerking met
Peuterspelen. Werkplan
Kaleidoscoop voor de
doorgaande lijn,
afstemmen aanbod en
een warme overdracht.
VVE teamvergaderingen
op Toermalijn niveau.
Taaltas voor Peuterspelen
t/m gr. 3.
De rekencoördinator
zorgt voor eenduidige
afspraken binnen school,
gebaseerd op het
protocol Ernstige Rekenen Wiskundeproblemen/
Dyscalculie. Dit is
vastgelegd in
werkinstructies.
Leerkrachten kunnen
omgaan met verschillen
tussen leerlingen
(inspelen op verschillende
leerstijlen tussen
leerlingen, rekening
houden met taak- en
tempodifferentiatie,
succeservaringen
creëren).
Eenduidige afspraken
over compacten en
verrijken.
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Ambulante Begeleiding
vanuit Kentalis.

Voortdurend.

Specialisten Jonge Kind
Inzet schoollogopediste

Opleiding specialisten
Jonge Kind in 2015-2016.

Specialist
Rekencoördinator

Opleiding
Rekencoördinator in
2017.
Werk instructies worden
jaarlijks besproken,
geëvalueerd en
bijgesteld.

Inzet pedagogische
ondersteuning
(leerkrachten en/of
onderwijsassistentes)
Inzet expertise vanuit
ASPO

Voortdurend

Specialist
meerbegaafdheid.
Topacademie in de
groepen 7/8.
Kangoeroegroep op
stichtingsniveau.

Opleiding specialist
meerbegaafdheid: 20172018
Realisatie nieuw
beleidsplan: 2018-2019

Ondersteuning van leerlingen
met een ondersteuningsvraag
op motorisch gebied.

Schrijfmethode (schrijven
in blokschrift).
Beleidsplan voor
schrijfonderwijs met
werkinstructies.

Samenwerking met
externen als school niet
aan de
ondersteuningsvraag kan
voldoen.

Beleidsplan is opgesteld
en wordt jaarlijks
geëvalueerd en
bijgesteld.

Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog
verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs zijn:
In de afgelopen drie jaar zijn er 3 leerlingen verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en 1
leerling naar het Speciaal Onderwijs.
Onze ambitie is dat de basisondersteuning – met eventueel aanvullende extra ondersteuning –
voldoende moet zijn voor alle leerlingen. Wanneer er op het gebied van veiligheid, welbevinden of
de ontwikkeling van een leerling ernstige zorgen zijn, kan dat een reden zijn om een leerling
eventueel te verwijzen.
Ons plan en de termijn om bovengenoemde ambities te realiseren zijn als volgt:
Ambities voor de periode van
Concrete doelen
2018-2019
 Het SOP wordt besproken en opgevolgd
 Teamscholing kindermishandeling en huiselijk geweld +
e-learning voor de leerkrachten
 Invoering LeerUniek (analysesysteem) in verband met
kwaliteitszorg en verbeteringen.
 Beleidsplan Meerbegaafdheid
 Continu werken aan verbeteringen (OWG)
 Visie op leren, dit beoogt de brede ontwikkeling en
vaardigheden van leerlingen (2017 t/m 2022)
Dit betekent voor het lerarenteam:
De komende schooljaren wordt er gewerkt aan de verdere professionalisering van onze
medewerkers. Op de volgende onderwerpen zal teamscholing georganiseerd worden:
 Visie op leren (2016 t/m 2021) Toermalijn kent een cultuur van gedeelde
verantwoordelijkheid met veel overleg en samenwerking op alle niveaus. Wij werken aan
het verbreden van het onderwijsaanbod met als doel naast het verwerven van de
fundamentele basiskennis het stimuleren van de metacognitieve en generieke vaardigheden,
dat vooral tot uiting komt in het thematisch en onderzoekend leren. Hierdoor wordt de
persoonsvorming gesterkt, beschikken de kinderen over een breed scala van vaardigheden,
waardoor zij zich wendbaar kunnen opstellen in nieuwe situaties in een steeds veranderende
maatschappij.
 Kindermishandeling en huiselijk geweld
 Invoering LeerUniek in verband met kwaliteitszorg en verbeteringen.
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