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Schoolondersteuningsprofiel 2021 - 2022 

Algemene gegevens. 

 

Naam School Naam: Titus Brandsma 
Adres: van Rijslaan 6-10 
Telefoon: 015-2653929 
E-mail: titusbrandsma@laurentiusstichting.nl 

Opgesteld namens 
directeur en team 

Datum: 
Directeur: Maurice Bavelaar 

Opgesteld met advies MR Datum: 
Voorzitter MR: 

Vastgesteld door bestuur Datum: 
Voorzitter bestuur: 

 

Visie passend onderwijs school  
Binnen de setting van de school en de schoolorganisatie, wordt steeds gezocht naar 
mogelijkheden om het onderwijs te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de individuele 
leerlingen. We wegen hierbij steeds af wat binnen onze mogelijkheden ligt en kijken hierbij naar 
ons team, de leerling populatie, de groep en de ondersteuningsmogelijkheden die we als school 
tot onze beschikking hebben. 
We werken samen met de partners die passend onderwijs mogelijk maken. Samen zorgen we voor 
passende ondersteuning voor elke leerling. 
 
Ontwikkelingen 2021 -2022. 
 
Leren zichtbaar maken; we maken de leerlingen meer eigenaar van en verantwoordelijk voor hun 
leren.  
Aanbod taal; we zullen (meer) moeten blijven inzetten op taalontwikkeling, zeker bij de groepen 1-
2. Bij de instroomleerlingen zien we veel kinderen met een taalachterstand.   
Begrijpend lezen; we willen het niveau van dit verhogen en gaan kijken of ‘close-reading’ een 
goede aanvulling is. 
 

 

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. 
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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 
tevred
enheid
* 

Niet beschikbaar.* 

Schoolmaatschappelijk 
werk 

Op afroep en 
alleen met 
medewerking van 
ouders 

Ja 
(gemeente) 

ja Afhankelijk van wachttijd 
Delft Support 

Remedial teaching 2 dagdelen.  Nee, 
Ligt aan de 
formatie 
mogelijkhed
en 

ja  

Logopedie geen   Niet beschikbaar binnen de 
school 

Expertise taal, lezen, 
spraak 

Leerkracht L11 
2 uur per week 
ambulant 

ja ja  

Expertise rekenen en 
wiskunde 

Leerkracht L11 
2 uur per week 
ambulant 

ja ja  

Expertise sociale 
vaardigheden 

Leerkracht L11 
2 uur per week 
ambulant 

ja ja  

Expertise 
faalangstreductie. 

geen   Niet beschikbaar binnen de 
school 

Expertise gedrag Leerkracht L11, 
Kanjertraining 
2 uur per week 
ambulant 

ja ja  

Expertise jonge 
risicoleerlingen 

Specialist jonge 
kind L11 
2 uur per week 
ambulant 

ja ja  
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Expertise 
(hoog)begaafdheid 

1 dag per week 
begeleiding 
Levelwerk 

ja ja  

Expertise motoriek Niet binnen de 
school 

  Samenwerking met 
fysiotherapie 

Expertise tweede taal 
NT2 

geen Wel 
begeleiding 
taalgroepjes 
kleuters door 
leerkracht 

ja Niet beschikbaar binnen de 
school 

Expertise auditieve 
ontwikkeling 

geen   Niet beschikbaar binnen de 
school 

Expertise visuele 
ontwikkeling 

geen   Niet beschikbaar binnen de 
school 

Expertise cognitieve 
ontwikkeling 

Ja 
Leerkrachten IB 
en directie 

ja ja  

Expertise autisme geen   Niet beschikbaar binnen de 
school 

Expertise zieke 
kinderen 

geen   Niet beschikbaar binnen de 
school 

Jeugdzorg Geen  Via de 
gemeente 

ja Niet beschikbaar binnen de 
school 

 

Voorzieningen. 

 

Voorzieningen Kwaliteit geborgd* Naar 
tevredenheid* 

Niet beschikbaar.* 

Rolstoelvriendelijk matig nee  

Invalidetoilet Ja  nee niet makkelijk toegankelijk 

Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

nee   

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

nee   

Gespreksruimte Indien beschikbaar   

Therapieruimte nee   

Verzorgingsruimte nee   

Time out ruimte nee   

Huiswerkgroep na 
schooltijd 

nee   

Kinderopvang VSO TSO NSO 
Peuterspeelzaal  
Kinderdagverblijf 
 

ja  

Taalgroep NT2 Bij de kleutergroepen 
2x per week 20 min 

ja Ja, mits er plek is, bij meer 
kinderen wordt de 
begeleidingstijd korter 

Structuurgroep nee   
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Groep zeer moeilijk 
lerenden 

nee   

Groep internaliserend 
gedrag 

nee   

Groep externaliserend 
gedrag. 

nee   

Groep crisisopvang nee   

Inclusieve groepen nee   

    

 

 

 

Samenwerking ketenpartners. 

 

Ketenpartners Structureel Regelmatig Incidenteel Geen 
samenwerking 

Leerplicht  regelmatig   

Jeugdgezondheidszorg   Incidenteel  

Team Jeugd Delft In SOT  Incidenteel  

Jeugdformaat   Incidenteel  

Enver    nee 

Jeugd GGZ   Incidenteel  

Politie   Incidenteel  

Ipse De Bruggen   Incidenteel  

MEE   Incidenteel  

     

     

 

Financiën. 
Waar gaat u de middelen van het samenwerkingsverband  voor basisondersteuning ( € 130,- per 
ll.)en extra ondersteuning ( 50€,- per ll)  aan besteden?: We zetten deze in voor extra 
ondersteuning van leerlingen met taalachterstand. We geven de IB-er een grotere aanstelling. We 
financieren onderzoeken bij kinderen vanuit dit budget. We gebruiken deze ondersteuning deels 
voor een aanstelling van een talentenspecialist. 
 
 
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. 
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR: 

 

Datum: 

 

Plaats: 

 

Handtekening voorzitter MR: 

 

 

En vastgesteld door het bestuur van de Laurentius Stichting: 

 

Datum: 

 

Plaats: 

 

Handtekening bestuur: 

 

 

 

 


