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Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023 

 

 

Naam School Naam: KBS Pius X 
Adres: De Goudwinde 1 1661 KZ Bergschenhoek/Noorderparklaan 133 
Telefoon: 010-5213460 
E-mail: piusx@laurentiusstichting.nl 

Opgesteld namens 
directeur en team 

Datum: 16-05-2022 
Directeur: A. te Braak 

Opgesteld met advies MR Datum: 23-05-2022 
Voorzitter MR: Anneloes Hoek 

Vastgesteld door bestuur Datum: 
Voorzitter bestuur: 

Schoolgids 
Schoolplan 

Zie website www.pius-x.nl 

 

Passend onderwijs op de Pius X 
 
Iedere school heeft vanuit de overheid de opdracht gekregen passend onderwijs te verzorgen.  
Ons streven is onderwijs te verzorgen wat past bij de ondersteuningsbehoeften van ieder kind. 
In samenwerking met ouders, specialisten binnen en buiten de school, kunnen we aansluiten bij 
hetgeen een kind nodig heeft. De zorg die een leerkracht kan bieden is beschreven in 
zorgniveaus (in kleuren aangeduid). Op het moment dat de zorg voor een leerling in zorgniveau 
rood komt en meer nodig heeft dan de basisondersteuning (zie beschrijving domeinen 
basisondersteuning) kan bieden, gaan we in samenwerking met ouders op zoek naar de extra 
ondersteuning, passend bij de school, leerkracht, groepsgenoten en leerling. Met de inzet van 
een kort- en of langdurende interventie kan een leerling deelnemen aan ons onderwijs.  
 
De grenzen van onze zorg zijn bereikt als ondanks de inspanningen van ouders, school en 
leerling, het kind: 
 
-Onvoldoende tot leren kan komen (ook met eigen leerlijn) onderbouwd met een capaciteiten 
en/of persoonlijkheidsonderzoek. Het welbevinden is hierbij een belangrijke factor. 
-Zijn/haar gedrag onvoldoende kan reguleren, waardoor de veiligheid van de groep in het geding 
is 
-Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen heeft waardoor het leren, sociaal functioneren in de 
weg staat. 
 
Voorwaarde voor het bieden van passend onderwijs is een transparante samenwerking met 
ouders. Zowel school als ouders delen informatie met elkaar en betrokken instanties die 
belangrijk is voor een optimale ontwikkeling van het kind, en om tot optimale ondersteuning te 
kunnen komen. 
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Domeinen basisondersteuning. 
1. Onderwijs. 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen. 

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de 

ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

2. Ondersteuning. 

a. Voor alle leerlingen met extra ondersteuning is een ambitieus ontwikkelingsperspectief 

vastgesteld. 

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

c. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 

3. Beleid. 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingzorg. 

b. De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. 

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingzorg en past het beleid zo nodig aan. 

4. Organisatie. 

a. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

b. De school heeft een effectief schoolondersteuningsteam. 

 

Deskundigheid. 

Deskundigheid Uren 
beschikbaar 

Kwaliteit 
geborgd* 

Naar 
tevredenhe
id* 

Niet naar 
tevredenheid
* 

Niet 
beschikbaar.
* 

Coördinator 
leerlingzorg (IB) 

32 uur     

Schoolmaatschappelijk 
werk (JOS) 

8 uur per 
week 

 x   

Remedial teaching 5,5 uur per 
week 

 x   

Logopedie Op afroep  x   

Expertise taal, lezen 5,5 Taal/leessp
ecialisten 

x   

Expertise rekenen en 
wiskunde 

2,5 Rekenspeci
alist in 
opleiding 

x   

Expertise sociale 
vaardigheden 

2,5 Gedragsspe
cialist 

x   

Expertise 
faalangstreductie. 

    x 

Expertise gedrag 2,5 Gedragsspe
cialist 

x   

Expertise jonge 
risicoleerlingen 

2,5 Onderbou
wspecialist 

x   

Expertise 
(hoog)begaafdheid 

2,5 ECHA 
Begaafdens
pecialist 

x   
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Expertise motoriek  
 
Op afroep 

Gymleerkra
cht 
Cesarthera
peut 

x   

Expertise tweede taal 
NT2 

    x 

Expertise auditieve 
ontwikkeling 

    x 

Expertise visuele 
ontwikkeling 

    x 

Expertise cognitieve 
ontwikkeling 

    x 

Expertise autisme     x 

Expertise zieke 
kinderen 

    x 

Jeugdzorg     x 

 

Voorzieningen. 

Voorzieningen Kwaliteit 
geborgd* 

Naar 
tevredenheid* 

Niet naar 
tevredenheid* 

Niet 
beschikbaar.* 

Rolstoelvriendelijk x    

Invalidetoilet x    

Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

   x 

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

   x 

Gespreksruimte  x   

Therapieruimte    x 

Verzorgingsruimte    x 

Time out ruimte    x 

Huiswerkgroep na schooltijd    x 

BSO X    

Taalgroep NT2    x 

Structuurgroep    x 

Groep zeer moeilijk lerenden    x 

Groep internaliserend gedrag    x 

Groep externaliserend gedrag.    x 

Groep crisisopvang    x 

Inclusieve groepen ^ x    

^ Feitelijk zijn al onze groepen inclusieve groepen voor zover onze mogelijkheden dat toelaten. We 
hebben een laag verwijzingspercentage (<0,5%) naar SBO/Clusterscholen. (Zie visie passend 
onderwijs op de Pius X.) 

 

 

 

Samenwerking ketenpartners. 
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Ketenpartners Structureel Regelmatig Incidenteel Geen 
samenwerking 

Leerplicht   x  

CJG Lansingerland  x   

PPO Delflanden x    

Enver    X 

Jeugd GGZ  x   

Politie   x  

MEE  x   

Schoolbegeleidingsdienst  x   

Koers VO x    

Scholen voor VO x    

Scholen voor PO x    

Veilig Thuis   x  

Jeugdbescherming   x  

 

Financiën. 
Waar gaat u de middelen van het samenwerkingsverband voor basisondersteuning (€ 130,- per ll.) 
en extra ondersteuning ( 50€,- per ll)  aan besteden? 
 
Formatie collega/RT-er, uitroosteren specialisten, materiaal en leermiddelen. Zie jaarlijkse 
financiële verantwoording, op te vragen bij de directie. 
 
De arrangementen voor leerlingen en de besteding van de middelen, die daaraan gekoppeld zijn, 
worden verantwoord in het groeidocument en besproken met de lokale ondersteuningsadviseur 
van het samenwerkingsverband. 

 

Evaluatie. 
Wanneer gaat u in het schooljaar het schoolondersteuningsprofiel evalueren en actualiseren 
volgens de PDCA-cyclus? 
Jaarlijks in april in het MT en daarna in de MR. 
 
 

 

 

 

 

 

 


