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Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, 

in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als 

de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. 

Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra 

ondersteuning verder ontwikkeld. Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel 

geactualiseerd te worden, omdat de leerling-populatie verandert, personeel vertrekt, nieuw 

personeel komt of omdat scholing is gevolgd. 

SCHOOLGEGEVENS 

Bevoegd gezag Stichting Vrijescholen Athena 

School Vrije School de Toermalijn 

Straat Julianastraat 22 

Plaats 7941JC Meppel 

Telefoon 0522253343 

Directie Harry Drenthe 

E-mail directie directie@toermalijn-meppel.nl 

Intern begeleider Linda Doorn 

E-mail intern 
begeleider 

zorg@toermalijn-meppel.nl 

Website http://toermalijn-meppel.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISIE VAN ONZE SCHOOL 

 

Onze school is een gemeenschap, waarin ieder zijn talenten inzet en gerespecteerd wordt om 

wie hij is, wat hij kan en wat nog kan groeien of ontstaan.  Antroposofie is de belangrijkste 

inspiratiebron. In ons leren zien wij alle kinderen - hoe verschillend ook – in hun 

onderwijsbehoeften en laten ze hun potentieel bereiken door vakkundig en enthousiast 

onderwijs met hoofd, hart en handen. 

De school heeft haar pedagogische doelstellingen geformuleerd vanuit de beginselen van het 

gedachten goed van Rudolf Steiner. In de antroposofische menskunde heeft Rudolf Steiner 

gezichtspunten geformuleerd ten aanzien van de ontwikkeling van het kind op fysiek, 

cognitief en op sociaal-emotioneel gebied zodat het individuele ik van het kind zich kan 

ontplooien. Dit mensbeeld wortelt in de mensvisie van de antroposofie. Wezenlijke 

uitgangspunten zijn: 

1. De mens is burger van twee werelden: de zichtbare wereld waarin we leven en de 

geestelijke wereld waar de mens zijn oorsprong heeft; 

2. De mens neemt uit zijn geestelijke oorsprong een levensplan mee dat op aarde vorm 

moet krijgen; 

3. Vanuit de geestelijke oorsprong neemt de mens talenten, aanleg, eigenschappen en 

kennis mee: deze karakteristieken vragen om stimulering en ontplooiing. 

Als team zijn wij betrokken, respectvol, leren we van en met elkaar en maken we gebruik 

van elkaars talenten! We vertrouwen elkaar. 

In 2024 staat De Toermalijn bekend als een vrijeschool, waar het kind in zijn 

eigenheid  wordt aangesproken, waarbij het zich ontwikkelt tot een autonoom mens in 

verbondenheid met zijn omgeving en waar met passie gewerkt en geleerd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIVERSITEIT VAN DE LEERLINGPOPULATIE 

De diversiteit van onze leerlingpopulatie wordt hieronder uitgewerkt in een aantal 

overzichten en in een profiel. 

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën. 

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning 

begeleid. 

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het 

ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de 

basisondersteuning plus begeleid. 

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer 

gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een 

OPP uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern 

extra begeleid. 

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben 

intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook 

uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en 

mogelijk extern extra begeleid. 

          

LEERLINGAANTALLEN 

Schooljaar 2019-2020 

 Aantal Percentage 

Totaal aantal leerlingen 190  

Aantal groepen 8  

Aantal combinatiegroepen 2  

Aantal leerlingen categorie 1 138 72% 

Aantal leerlingen categorie 2 49 26% 

Aantal leerlingen categorie 3 3 2% 

Aantal leerlingen categorie 4 0 0% 

Totaal gewogen diversiteit 215.5  

DQ school 1.15  

 

Aantal leerlingen met een 

ontwikkelingsperspectief 

(OPP) 

Kleuters Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6 

0 0 0 1 0 0 1 

 

 



 

LEERLINGAANTALLEN MET VERWIJZINGEN 

Hieronder staat het aantal leerlingen dat afgelopen schooljaren verwezen is naar het Speciaal 

Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. Per jaar worden de verwijzingen toegevoegd. 

 
schooljaar 1:     schooljaar 2: 
 2017-2018        2018-2019   

 

Ken- en stuurgetallen aantallen aantallen 

Leerlingen verwezen naar 
SBO 2 1 

Leerlingen verwezen SO cat. 
1 0 0 

Leerlingen verwezen SO cat. 
2 0 0 

Leerlingen verwezen SO cat. 
3 0 0 

Alle leerlingen verwezen SO 
cat. 1, 2 en 3 0 0 

Leerlingen verwezen SO 
cluster 1 0 0 

Leerlingen verwezen SO 
cluster 2 0 0 

 

UITSTROOM NAAR HET VO 

 
schooljaar 1:     schooljaar 2: 
 2017-2018        2018-2019  

 

Ken- en stuurgetallen aantallen aantallen 

VSO 0 0 

Praktijk onderwijs 0 0 

VMBO BB 0 0 

VMBO BK 0 0 

VMBO GL 1 0 

VMBO TL 2 1 

VMBO TL / Havo 0 4 

Havo 5 4 

Havo / Vwo 2 3 

Vwo 6 6 

Totaal 16 18 

 

 

 



 

INZET VAN EXTRA ONDERSTEUNING 

Binnen onze school beschikken we over de volgende extra ondersteuning, in de vorm van 

inzet van extra personeel. In de cellen worden de uren per week gegeven. 

Functies en/of taken Directe 
ondersteuning 

Indirecte 
ondersteuning 

 Onderwijsassistent  24 uur   

 RT-er  5 uur   

Leerkracht 
ondersteuner 

   8 uur 

Totalen 29 uur 8 uur 

Directe ondersteuning: begeleiding van leerlingen 

Indirecte ondersteuning: begeleiding van leraren, ouders en overige dienstverlening 

 

DE ONDERSTEUNINGSMATRIX 

In deze matrix wordt de directe extra interne ondersteuning uitgewerkt 

Gegevens betreffen schooljaar: 2019-2020 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

Kleuterklas A G 02:00 G 02:00  G 02:00 G 02:00 08:00 

Kleuterklas B  G 02:00 G 02:00 G 02:00 G 02:00 08:00 

Klas 1 S 00:20  S 01:00   01:20 

Klas 2 S 00:20 I 00:30 S 00:40 I 00:30  02:00 

Klas 3 S 00:20 I 00:30 S 00:30 I 00:30  01:50 

Klas 4 S 00:20 I 00:30 S 01:00 I 00:30  02:20 

Klas 5 S 01:30 I 00:30 S 01:00 I 00:30  03:30 

Klas 6  I 00:30 S 01:00 I 00:30  02:00 

School      29:00 

Soort ondersteuning Totaal 

(G) Ondersteuning in de groep 16:00 uur 

(S) Ondersteuning aan een subgroep buiten de groep 08:00 uur 

(I) Ondersteuning aan een individuele leerling buiten de groep 05:00 uur 

  

 

 

  



 

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR: INHOUD EN 

OMVANG VAN DE BASISONDERSTEUNING 

Hier wordt de inhoud van de basisondersteuning op onze school beschreven in vier 

onderdelen 

Basiskwaliteit 

nr ijkpunt gem. 

score (%) 

1 Beleid t.a.v. ondersteuning. 100.0 

2 Schoolondersteuningsprofiel. 100.0 

3 Effectieve ondersteuning. 93.8 

4 Veilige omgeving. 100.0 

5 Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 100.0 

6 Opbrengst- en handelingsgericht werken. 100.0 

7 Goed afgestemde methoden en aanpakken. 100.0 

8 Handelingsbekwame en competente medewerkers. 100.0 

9 Ambitieuze onderwijsarrangementen. 86.4 

10 Zorgvuldige overdracht van leerlingen. 83.3 

11 Betrokkenheid ouders en leerlingen. 87.5 

12 Expliciete interne ondersteuningsstructuur. 92.9 

13 Een effectief ondersteuningsteam. 100.0 

 

Preventieve en licht curatieve interventies 

Extra begeleiding voor leerlingen met dyslexie ja  

Extra begeleiding voor leerlingen met dyscalculie nee 

Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen 
met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie 

ja 

Toegankelijkheid schoolgebouw voor leerlingen met een rolstoel nee 

Programma(‘s) voor de aanpak van gedragsproblemen ja  

Pestprotocol ja  

Protocol voor medisch handelen ja  

  

 

 

 

 

 

 



 

Onderwijsondersteuningstructuur 

Beschikbaarheid intern begeleider ja  

Beschikbaarheid remedial teacher ja  

Zorgteam in de school 
ja  

Naam leerlingvolgsysteem Parnassys 

10 minuten gesprekken ja   

Ouderbezoeken indien nodig ja  

Bij alle leerlingen ouderbezoeken tenminste 1x per jaar nee 

  

Planmatig werken 

Werken met handelingsplan of ontwikkelingsperspectief ja  

De school betrekt ouders bij het opstellen van een plan ja  

De school werkt met groepsplannen 
ja 

 

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR: ARRANGEMENTEN 

Hier wordt een overzicht gegeven van de onderwijsarrangementen die onze leerlingen met 

speciale onderwijs(zorg) vragen worden aangeboden op onze school of daar buiten. 

Een onderwijsarrangement is een interventie of voorziening, die naast het regulier onderwijs 

wordt uitgevoerd om leerlingen met uiteenlopende onderwijs-ondersteuningsvragen 

adequaat te begeleiden. 

Arrangementen vanuit de school 

Op onze school is meer dan gemiddelde 
expertise beschikbaar m.b.t. het 
onderwijsaanbod aan kinderen met extra 
onderwijsbehoeften als gevolg van: 

 

 

Toelichting 

Spraak- taalproblemen nee  

Dyslexie ja Veel ervaring op dit gebied. Geen lkr die hier een 
opleiding voor heeft gevolgd. 

Dyscalculie nee  

Motorische beperkingen nee  

Zieke kinderen nee  

ZML-kinderen nee  

Auditieve beperkingen nee  

Visuele beperkingen nee  

Soc. Emot. problemen Enigszins We gebruiken het leerlingvolgsysteem Zien! en de 
Regenboogtraining 

ADHD Enigszins Orthopedagoog 

Autisme Enigszins Orthopedagoog 

MCDD nee  

ODD Enigszins Orthopedagoog 

Jong risicokind Enigszins Ervaringsexpertise 



 

Anderstaligen nee  

Hoogbegaafdheid Enigszins Ervaringsexpertise 

SVIB nee  

Logopedie nee Logopedische screening vanuit de gemeente 

Fysiotherapie nee  

Beelddenkers Enigszins  Ervaringsexpertise 

Anders, nl Vrijeschoolpedagogiek 

 

De school beschikt in de vorm van één of meer personen over 

 Enigszins Gedeeltelijk Volledig 

Gedragsspecialist (SWV)   x 

Taal/lees specialist 
 x  

Reken specialist  x  

Hoogbegaafdheidsspecialist x   

Regenboogspecialist x   

 

Bovenschoolse arrangementen 

In samenwerking met het 
Samenwerkingsverband PO2201 kunnen wij 
gebruik maken van de volgende expertise: 

 

 

Toelichting 

Preventieve ambulante 
begeleiding 

ja Bij gedrags- of cognitieve problemen 

Ambulante begeleiding Ja Bij gedrags- of cognitieve problemen 

Intelligentieonderzoek ja Bij cognitieve problemen 

Verwijzing richting SO / SBO ja  

 

Samenwerking met de volgende instanties:  

 

Toelichting 

Educare Steenwijk Dyslexie  

Praktijk Oosteinde Gedrag / cognitie  

Nowee-IB Prachtkracht Training voor begaafde / meerbegaafde leerlingen 

Kinderpraktijk Meppel  kinderfysiotherapie, kinderlogopedie en 
kinderergotherapie etc. 

 

 

 

 



 

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR : BEPERKINGEN 

Op de Toermalijn kunnen we niet alle leerlingen onderwijs bieden. Om onduidelijkheden te 
voorkomen willen we helderheid geven over waar onze grenzen liggen op het gebied van 
ondersteuning. Wij kunnen vanuit de school geen ondersteuning bieden aan leerlingen met een 
meervoudige handicap en een persoonlijke verzorgingsbehoefte. Op dit moment kunnen we deze 
categorie leerlingen niet opvangen. Dat geldt ook voor kinderen met externaliserende 
gedragsproblemen als: agressief en overactief gedrag en hardnekkige ongehoorzaamheid. Wij 
kunnen geen individueel onderwijs bieden. 

Verder is er een beperking voor wat betreft het aannemen van het aantal leerlingen dat 
ondersteuning vraagt: Wij zijn als school niet in staat een leerling met een specifieke 
onderwijs(zorg)behoefte op te nemen, wanneer wij vanwege de zwaarte en het aantal 
zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt niet kunnen garanderen dat wij de juiste 
zorg kunnen bieden. Kinderen die zij instromen met een lopend onderzoek op de huidige 
basisschool nemen we niet aan. Ons advies is om het onderzoek en lopende traject af te ronden 
op de huidige basisschool. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende 
ondersteuningsruimte aanwezig is. Mocht er bij zij-instroom sprake zijn van zorg op cognitief dan 

wel sociaal emotioneel gebied kunnen we het advies uitbrengen eerst een psycho-diagnostisch 
onderzoek te doen, voordat wij deze leerling aannemen. Tevens kunnen we gebruik maken van de 
termijn die de Wet Passend onderwijs ons biedt wat betreft het bieden van een proefplaatsing. 
Doel is om zo zorgvuldig mogelijk vast te kunnen stellen of wij een passende plek zijn voor een 
leerling die instroomt. We gaan uit van, uitzonderingen daargelaten, een maximum van 28 
leerlingen per klas. 

 


