bijlage bij: Schoolondersteuningsprofiel SOP
In deze bijlage, visie op ondersteuning, omschrijven wij onze mogelijkheden en grenzen van
ondersteuning.

Visie op ondersteuning o.b.s. de Lytse Terp Minnertsga

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in beeld gebracht welke (extra) ondersteuning
wij onze leerlingen bieden.
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Visie op ondersteuning.
Uitgangspunt: Het belang van het kind (en de medeleerlingen) staat voorop!

Voor een deel van de leerlingen is de basis binnen de school niet voldoende om tegemoet te komen
aan hun onderwijs- of ondersteuningsvraag. Voor deze leerlingen wordt een OPP,
ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin wordt vastgelegd waarin zij extra ondersteuning nodig
hebben. Deze ondersteuning wordt een arrangement genoemd en kort of langdurend zijn.

Een klein deel van de leerlingen is aangewezen op de meest specialistische zorg, zoals school voor
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd wanneer onze school onvoldoende begeleiding
en ondersteuning kan bieden aan de leerling en dus onvoldoende kan aansluiten bij de
onderwijsbehoeften.
Naast leerling kenmerken zijn er ook specifieke schoolkenmerken die de grenzen van onze zorg
bepalen.
• Het overschrijden van de maximale groepsgrootte
• Het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in de groep, In het schooljaar 20172018 is dit relevant in groep 3,4,5
• De aanwezige deskundigheid binnen het team
• De mogelijkheden van ons aanbod en de materialen
• De mate waarin de leerling en leraar extern worden ondersteund
• De mate waarin de school kan terugvallen op medewerking en hulp van de ouders
• De mate waarin de veiligheid van de leerling, medeleerlingen, hun ouders en teamleden
gewaarborgd kan worden
• De mate waarin de school de medische ondersteuning kan verlenen
• De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan uitvoeren
• De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling niet ten koste gaat van de
groep en de school
• De mate waarin de leerling een werkhouding en motivatie heeft om zich te ontwikkelen
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We streven naar een basisondersteuning binnen onze school. De begeleiding en ondersteuning vindt
zoveel mogelijk binnen de klas plaats en wordt geïntegreerd in het reguliere onderwijsleerproces. De
school zoekt afstemming tussen de mogelijkheden van de school en de behoeften van de leerling.
De leerkracht wordt geacht, op basis van zijn deskundigheid, gedifferentieerd met leerlingen te
kunnen werken, al dan niet met behulp van schoolinterne ondersteuning zoals de intern begeleider
en of interne/externe expertise van bijvoorbeeld ambulant begeleider of schoolmaatschappelijk
werker.
De leerkracht en de intern begeleider zijn de verbinding tussen leerling, ouders, en ondersteuners
zoals ambulant begeleiders.

bijlage bij: Schoolondersteuningsprofiel SOP

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of
zij recht op heeft. We vinden het belangrijk dat leerlingen een zo ononderbroken mogelijke
schoolcarrière doorlopen en uitstromen bij het niveau dat past bij hun mogelijkheden en talenten.
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De Lytse Terp heeft geen adequaat aanbod voor alle leerlingen die zich aanmelden en ziet ook geen
mogelijkheden om dit te realiseren voor o.a. leerlingen waarvoor onderstaande geldt:
• Als er sprake is van ernstige meervoudige problematiek. Bijvoorbeeld naast problemen in de thuissituatie,
leerproblemen en gedragsproblemen
• Ouders die niet mee willen werken en weigeren afspraken met school te maken.

.Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijv. ADHD, PDD-NOS, ASS, ODD etc. ) dan moet duidelijk worden
wat de mate is, waarin deze stoornis zich openbaart. Van belang is of het kind leerbaar is en of het hem/haar,
met een aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht, lukt zich zelfstandig te focussen op de taak om zo
het reguliere lesprogramma te volgen en belemmert het gedrag van het kind het onderwijsaanbod voor andere
leerlingen niet.
-Kinderen met werkhoudingproblemen:
Voor kinderen in de volgende categorieën heeft de school geen adequaat aanbod en ziet de school geen
mogelijkheden om dit te realiseren:
• Kinderen die totaal vastlopen en niet komen tot leren en niet te begeleiden zijn.
• Kinderen die naast ernstige werkhoudingproblemen ook problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of
problemen in de thuissituatie hebben, zodanig dat specifieke hulpverlening nodig is.
- Kinderen met een lichamelijke handicap:
• Is er sprake van een lichamelijke handicap dan kan aangemeld worden mits de nodige aanpassingen en zorg
kunnen worden gerealiseerd zodat het kind het reguliere onderwijsprogramma kan volgen.
- Voor leerlingen met cognitieve problemen
•Leerlingen met een verstandelijke beperking worden met een aangepast uitstroomprofiel begeleid met een
aangepast programma. De mogelijkheden zijn hierin wel beperkt. De mate van zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van de leerling bepalen voor een groot deel of de school in staat is de leerling te begeleiden.

Visie op ondersteuning o.b.s. de Lytse Terp Minnertsga

Voor kinderen in de volgende categorieën heeft de school geen adequaat aanbod en ziet de school geen
mogelijkheden om dit te realiseren:
• Kinderen die de grenzen van de school dermate overschrijden waarbij de veiligheid van kinderen en
personeel in het geding is. Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag gaat de groep vóór het individuele kind.
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-Kinderen met gedragsproblemen:
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