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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur
inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de
school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 77235

Bevoegd gezag LiemersNovum

Algemeen Directeur Pieter-Jan Buhler en Jos Boonman

Adres + nr: Mercurion 10

Postcode + plaats: 6903 PZ Zevenaar

E-mail voorzitter.cvb@liemersnovum.nl 
lid.cvb@liemersnovum.nl 

Telefoonnummer 0316 – 226514 

Website https://liemersnovum.nl/ 

Gegevens van de school

Brin nummer 03YG

Naam school: Sint Franciscus-School

Directeur Eva van den Berg

Adres + nr: Babborgaplein 3-B

Postcode + plaats: 6909 DW BABBERICH

E-mail directie.franciscus@liemersnovum.nl

Telefoonnummer 0316-247226 

Website https://www.sintfranciscus.nl/ 

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Onderwijs op Maat de Liemers 

Datum vaststelling SOP:  

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Het pedagogische klimaat.
Moderne ruim opgezet schoolgebouw.
We maken actief gebruik van onze Bibliotheek
Op School.
Nauwe samenwerking met
samenwerkingsverband, de IJsselgroep en
Kentalis.
We bieden zoveel mogelijk stageplekken voor
Pabo studenten of onderwijsassistent studenten.
In schooljaar 2021-2022 zijn vier van de zes
groepen homogeen samengesteld.
Intensieve samenwerking met
kinderopvangorganisatie Humankind
(peutergroep en VSO/BSO).
Sterke binding met het dorp en verenigingen.

Er wordt gewerkt aan een nog betere
doorgaande lijn.

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Doorgroeien tot IKC, waardoor er een
doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar
wordt gecreëerd. 
Er wordt een nieuwe wijk (Kloosterweide,
ongeveer 80 huizen) in Babberich gebouwd. Dit
brengt mogelijk een impuls aan het
leerlingaantal.  

Er zijn meerdere basisscholen in de omgeving
waar mensen uit Babberich ook heen kunnen
gaan.
De BSO is er tot nu toe alleen op maandag,
dinsdag en donderdag.
Landelijk is er een lerarentekort. Doordat we
relatief een wat kleinere school zijn is vervanging
bij ziekteverzuim lastiger met vast personeel op
te vangen.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Missie
Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met
veel aandacht voor het individuele kind (passend en adaptief onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen
die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen,
zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. het
leren leren en de vakken Taal en Rekenen van belang, Gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het ruimte
geven aan de leerlingen om zich te ontwikkelen tot volwaardige en respectvolle burgers. Door een intensieve
samenwerking binnen ons Kulturhus De Borg met Kinderopvang HumanKind en de diverse verenigingen willen we
voor de kinderen in Babberich een school zijn waar samen met de partners gewerkt wordt aan een doorgaande
ontwikkeling voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren 
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Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren
te verwerven. De leraren geven effectief instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat
kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen
zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de
verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een
zorgstructuur opgezet.

Visie 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan
ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat
om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren
een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht
aandacht besteden aan de 21st century skills:

Samenwerking en communicatie
Kennisconstructie
ICT gebruik
Probleemoplossend denken en creativiteit
Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren,
voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en
klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de
leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Visie op identiteit
Onze school is een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen,
besteden we aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een
bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

4.2 Samenwerking in de doorgaande lijn; kinderopvang-po-vo

Samen met de kinderopvangorganisatie HumanKind vormen wij het IKC. Binnen het IKC is één van de speerpunten
het bieden van een doorgaande lijn. Deze doorgaande lijn bieden wij op pedagogisch vlak door middel van de
Kanjertraining. We hanteren hierdoor allen dezelfde pedagogische aanpak en spreken dezelfde taal. Wanneer
kinderen vanuit de kinderopvang doorstromen naar het PO zorgen we voor een warme overdracht. We stemmen de
wenperiode op elkaar af naar gelang de ontwikkelingsbehoeften van een kind.

Wanneer kinderen vanuit het PO doorstromen naar het VO zorgen wij voor tijdige informatie-uitwisseling en warme
overdrachten.

5 Parels

5.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2021

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Parel Standaard

Op onze school gaan we geregeld op excursie waardoor we de lessen
koppelen aan de praktijk.

OP1 - Aanbod

Op onze school heerst een goed pedagogisch klimaat. We hanteren een
eenduidige pedagogische aanpak met behulp van de Kanjertraining.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Wij hebben veel oog voor het individuele kind. OP4 - (Extra) ondersteuning

We zijn toegankelijk, het contact met ouders vinden wij belangrijk. OP6 - Samenwerking

We hebben een intensieve samenwerking met het Kulturhus OP6 - Samenwerking

Wij maken actief gebruik van de Bibliotheek Op School. OP6 - Samenwerking

Iedere leerling werkt vanaf groep 4 opbouwend met Chromebooks. OP3 - Didactisch handelen

6 Kengetallen

6.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 11 2 5,5

2 15 2 7,5

3 19 1 19

4 11 1 11

5 14 1 14

6 20 1 20

7 14 1 14

8 21 1 21

Totaal 125 8 15,6

6.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie) en
het spreidingsgetal van de school. 

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 32,99 32-33 5,02 32,86 
18/19 - 20/21

32-33 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 32,75 32-33 4,67

2018 / 2019 32,83 32-33 5,07

6.3 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom
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Doorstroom

Norm '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen leerjaar 3 17 13 9 18

Aantal kleutergroepverlenging 2 1 0 1

% Kleutergroepverlenging 12% 11,8% 7,7% 0% 5,6%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 103 102 98 99

Aantal doublures leerjaar 3-8 3 2 1 3

% Doublures leerjaar 3-8 2,9% 2% 1% 3%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 1,45% 2,44% 1,5% 2,03%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 123 126 130 125

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 1 3 2 1

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 0,8% 2,4% 1,5% 0,8%

Aantal leerlingen met een arrangement 1 1 4 3

Analyse en conclusies

In de tabel staan een aantal gegevens onjuist weergegeven, hieronder vindt u de juiste gegevens.

Aantal kleutergroepverlenging:
2020-2021: 3 kinderen

Leerlingen met een arrangement:
2019-2020: 2 leerlingen
2020-2021: 1 leerling
2021-2022: 2 leerlingen

6.4 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.
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Uitstroom

Reden van uitschrijving '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op
school

123 126 130 125

Uitstroom Schoolverlater 13 23 0 0

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

0 0 17 0

Zij-uitstroom Andere basisschool 1 4 2 2

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 0 1 0 0

Zij-uitstroom Speciaal onderwijs 0 1 0 0

Zij-uitstroom Verhuizing 3 1 0 0

TOTAAL 17 30 19 2

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

Zij-uitstroom Andere basisschool 1 - 1 - - - - -

TOTAAL 1 0 1 0 0 0 0 0

Analyse en conclusies

De 17 leerlingen die in 2020-2021 uitgestroomd zijn, zijn allen naar het regulier voortgezet onderwijs
uitgestroomd.

6.5 Terugplaatsingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.

Instroom

School van herkomst '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 123 126 130 125

Instroom 16 15 13 10

ZIJINSTROOM Zij-instroom BAO 3 7 10 6

ZIJINSTROOM Zij-instroom ONBEKEND 2 0 1 0

ZIJINSTROOM Zij-instroom SO/VSO 0 1 0 0

TOTAAL 21 23 24 16

Instroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

School van herkomst -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Instroom - 1 9 - - - - - -

Zij-instroom BAO - - - 1 - 3 2 - -

TOTAAL 0 1 9 1 0 3 2 0 0

6.6 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters
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Thuiszitters

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 123 126 130 125

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

6.7 Typen leerlingen

Op onze school zijn er leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren,
taalontwikkeling, lichamelijke beperkingen of anders.

6.8 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 123 126 130 125

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 0 0 0 0

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'21-'22

(Zeer) moeilijk lerend 1

SEO – gedrag – werkhouding 1

TOTAAL 2

Analyse en conclusies

De gegevens in bovenstaande tabel kloppen niet, onderstaande gegevens zijn juist:

2018-2019: 2 leerlingen
2019-2020: 2 leerlingen
2020-2021: 2 leerlingen
2021-2022: 2 leerlingen

6.9 Uitstroomgegevens per jaar

Hieronder worden de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren weergegeven. 
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1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 01-10-2021

Praktijkonderwijs 0 0 0 0 0

Beroepsgerichte leerwegen VMBO 1 3 1 3 2

VMBO KL - GL/TL 2 0 1 4 3

Gemengde / theoretische leerweg VMBO 7 5 2 2 7

VMBO GL/TL - Havo 2 1 0 8 1

Havo  5 1 4 2 1

Havo - Vwo 2 0 2 3 2

Vwo 6 4 3 1 1

Voortgezet speciaal onderwijs 0 0 0 0 0

6.10 Kwaliteit van de zorg volgens inspectie

Ons laatste inspectiebezoek is geweest op 18-02-2018. De kwaliteit van het onderwijs is toen voldoende beoordeeld.
Dit betekent dat we als school voldoen aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment
van beoordelen geldend waren.
Dit rapport is in te zien via deze link (https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl ).

7 Voorzieningen

7.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:
Een lift
Rolstoeltoegankelijk
Mindervaliden toilet
Twee grote leerpleinen waar de klaslokalen aan verbonden liggen. Dit creëert (meer) fysieke ruimte.
Gymzaal is inpandig.
We hebben inpandig een grote zaal voor vieren etc.

7.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

Inzet van onderwijsassistenten t.b.v. het werken met kleine groepjes kinderen.
Inzet van leraarondersteuner t.b.v. individuele arrangementen.

7.3 Gebruik van bijzondere onderwijsmaterialen

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende bijzondere onderwijsmaterialen:
Rekentijgers 
Rekensprint
Topklassers
Topschool
Denkwerk
Bouw!
Logo 3000
Duo Lingo

8 Personeel

8.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. De expertise wordt gewaardeerd en er is aangegeven
of de expertise beschikbaar is voor derden.
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Aantal FTE per 1 augustus 2021 8,717 FTE

Aantal teamleden per 1 augustus 2021 14 teamleden

Beschikbare expertise op school: Naam:

Intern begeleider Thea Scharenborg

Taal- en leesspecialist

Dyslexiespecialist Karin Lubbers

Rekenspecialist Eva van den Berg

Specialist jonge kind

Gedragsspecialist Thea Scharenborg

Hoogbegaafheid specialist Ans Wolters

Orthopedagoog Samenwerkingsverband

Logopedist Gemeente Zevenaar

 Anders, namelijk fysio Gemeente Zevenaar

9 Toelating van leerlingen

9.1 Toelating van leerlingen

De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek (kan ook telefonisch) waarin in ieder geval wordt
nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoeft. In dit gesprek komen de sterke punten
van uw kind aan de orde naast mogelijke punten waarmee de school rekening moet houden. Ouders krijgen in dat
gesprek informatie over de school en de procedure.
Als ouders aangeven aan dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd. De
directeur geeft dan aan dat hij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan worden
geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het
samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders informatie van de voorschoolse voorziening of andere
relevante informatie te verstrekken. Deze informatie is cruciaal en wordt gebruikt om de overgang zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Bij voorkeur wordt de informatie overdracht via een “warme” overdracht (ouders,
kinderopvangorganisatie en basisschool) gerealiseerd.
Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is op de school krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de
inschrijving. 

10 Extra ondersteuning

10.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven:

Onze extra ondersteuning:

Inzet onderwijsassistent

De onderwijsassistent biedt extra hulp aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zowel in de
groep als buiten de groep. Zowel individueel als in kleine groepjes.
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Inzet leraarondersteuner

De leraarondersteuner begeleidt kinderen met een arrangement.

11 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

11.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
4. Leerlingen die zeer specialistische didactische onderwijsbehoefte en ondersteuning nodig hebben
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