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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 onze leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. 

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. 

Onze missie is het kunnen opvangen van kinderen met ingewikkelde onderwijsvragen uit de regio door het bieden
van passend, opbrengstgericht en handelingsgericht onderwijs. 

SBO De Rotonde biedt basisonderwijs aan leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij komen uit de omgeving van Gorinchem en zijn
over het algemeen thuiswonend. Ons uitgangspunt is om de verscheidenheid van de leerlingen te benutten , ons
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen en hen uit te dagen om naar beste kunnen te
presteren. SBO De Rotonde streeft naar het bieden van zo thuisnabij mogelijk onderwijs. 

Ons motto is :
"Gewoon als het kan, speciaal als het moet".

 Het onderwijskundig (orthopedagogisch en orthodidactisch) handelen is erop gericht om leerlingen succeservaringen
in brede zin op te laten doen binnen het onderwijs. Het pedagogisch klimaat is positief, waarin respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid centrale begrippen vormen. Omdat we werken met onderwijsarrangementen, bieden we kind- en
groesgericht onderwijs. Onze locatie is een veilige , gestructureerde en uitdagende leeromgeving, waarbinnen onze
leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Wij zijn een lerende organisatie met een toekomst gericht team.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van de organisatie

Brinnummer 12UK

Schoolnaam SBO De Rotonde

Directeur

Adres Dr. Hiemstralaan 85

Postcode + Plaats 4205 KK Gorinchem

E-mailadres c.derek@spon.nl

Telefoonnummer 0183-623373

Website www.rotonde.spon.nl
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Gegevens van de school

Brinnummer 12UK

Schoolnaam SBO De Rotonde

Directeur C.de Rek

Adres Dr. Hiemstralaan 85

Postcode + Plaats 4205 KK Gorinchem

E-mailadres c.derek@ec-rotonde.nl

Telefoonnummer 0183-623373

Website www.rotonde.spon.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  SWV Driegang

Datum vaststelling SOP:  september 2022

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.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 expertise van teamleden 
aanbod op welbevinden/pedagogisch klimaat/ veiligheid 

 onderbezetting/leerkrachten tekort 
gebrek aan financiele middelen voor passend aanbod 
voor zware gedrags/psychische problematiek

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

 structuurgroepen handhaven 
Beo-groep 

 financiele tekortkoming 
krimp leerlingenaantal

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.

 De onderwijskwaliteit op de Rotonde is op orde wanneer leerlingen uitstromen naar het onderwijsniveau dat aansluit
bij de leerling als persoon. We denken dan aan de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling. Dit geldt zowel
voor de tussen- als de einddoelen. Dit betekent dat een groot deel van de leerlingen de einddoelen van het
basisonderwijs behaald, voor een ander deel wordt beredeneerd afgeweken van deze doelen. Dit afwijken gebeurt op
grond van stabiele kindkenmerken zoals de
intelligentie. Wanneer zowel de intelligentie als de leerresultaten afwijken van de einddoelen van het basisonderwijs
wordt een alternatieve leerlijn gekozen. 

In de praktijk zijn dit onze leerroute 1 (uitstroomniveau eind groep 8), leerroute 2 (uitstroom niveau midden groep 7)
en leerroute 3 (uitstroomniveau eind groep 5). Dit staat beschreven in de
begeleidingsroute (zie bijlage Zorgplan). 
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Onze ambitie is ten minste 80% van onze leerlingen uit te laten stromen op het vastgestelde ontwikkelingsperspectief.
De Rotonde is zich op dit moment, met behulp van een externe partij, aan het oriënteren op het aanscherpen en
vaststellen van de schoolstandaarden. De ambitie is dit niet alleen te doen op het gebied van de didactische
ontwikkeling, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.

De Rotonde legt schooljaar 22-23 het accent op het rekenonderwijs, nadat vorig jaar het taal/leesonderwijs een 
impuls heeft gekregen. Er is een rekenwerkgroep, die zich heeft georiënteerd op de kansen voor groepsdoorbroken
rekenonderwijs en die zich gaat oriënteren op een nieuwe methode en de implementatie daarvan. 

Daarnaast is burgerschap een punt wat hoog op onze agenda blijft. De werkgroep burgerschap bezint zich op
manieren waarop burgerschapskunde nog meer in de lessen kan worden geïntegreerd en op welke manier
activiteiten bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van burgerschap bij onze leerlingen.

 Uit de resultaten van het WMK-onderzoek, blijkt dat zowel de leerlingen, als de ouders/verzorgers als het team een
grote mate van veiligheid ervaren op onze school. Bovendien is de mate van tevredenheid over ons onderwijs zeer
hoog. Punt van aandacht uit de vragenlijst van de ouders is een verdere verbetering van de communicatie vanuit de
school, richting ouders. Dit is schooljaar 22-23 een punt van aandacht. Door intervisie en het delen van ervaringen
trachten we hier nog stappen in te maken. Hierop gaan beleidsafspraken worden gemaakt.

Een volgend punt is het trainen van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale
vaardigheden van belang voor al onze leerlingen. Daarnaast komt ook het trainen van de executieve functies aan
bod. Dit doen we aan de hand van de thema's veiligheid, assertiviteit en communicatie tijdens Rots en Water
trainingen. Deze begeleiding wordt geboden op groeps- en individueel niveau.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar
tempo). Wij werken met vier leerroutes met verschillende uitstroombestemmingen.

Een leerling kan tijdens zijn of haar schoolloopbaan wisselen van leerroute. Dit proces wordt zorgvuldig doorlopen, dit
noemen wij een beredeneerde afwijking. Dit wordt onderbouwd met psychodiagnostisch onderzoek door de aan
school verbonden orthopedagoog, leerresultaten, observaties en leerlinggesprekken. Het blijkt dat werkinstelling en
motivatie naast het IQ en de diagnose een belangrijke rol spelen met betrekking tot het halen van de doelen. Dit geldt
ook voor de ondersteuning vanuit de ouders/verzorgers.

Op SBO De Rotonde heeft een aanzienlijk deel van de leerlingen ondersteuning nodig op het gebied van gedrag.
Leerlingen moet een kans geboden worden om gewenst gedrag te laten zien. Wij kiezen voor een schoolbrede
aanpak waarbinnen onze leraren van cruciaal belang zijn. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak:
hun leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en
met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat
waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij werken vanuit onze gemeenschappelijke waarden : 
veiligheid, respect en verantwoordelijkheid

Onze ambities zijn :
• De leraren zorgen voor een veilige en ontspannen sfeer.
• De leraren stellen samen met de leerlingen regels op zodat de leerlingen weten welk gedrag van hen wordt
verwacht.
• De leraren stimuleren het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid van leerlingen en het nemen van de
verantwoordelijkheid.
• School, ouders en jeugdzorg werken samen. Wij streven naar een klassenmanagement waarin sturen, plannen,
regelen en organiseren centraal staan. Wij vinden dat onze leraren pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en
de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen
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organiseren. 

Kenmerken van goed klassenmanagement op De Rotonde zijn:
De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal. De leraren hanteren heldere regels en routines. De
leraren voorkomen probleemgedrag. De leraren zorgen ervoor dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn. De
leraren zorgen voor een goed georganiseerde klassenmap.

5 Basiskwaliteit

5.1 Basisondersteuning

Ondersteuningsstructuur op SBO De Rotonde

 Voor alle leerlingen van SBO De Rotonde geldt dat de basisondersteuning zoals op regulier onderwijs geboden wordt
niet voldoende is en er dus extra ondersteuning op onze SBO school nodig is.

Ons onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het
onderwijs richt zich op de emotionele, de sociale en de verstandelijke ontwikkeling, op sociale redzaamheid, gezond
gedrag en op burgerschap. Ook is ons onderwijs aanbod gericht op het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven
van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

Ons onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving en beschouwt
diversiteit als een verrijking. Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan iedere leerling. Iedere leerling
kan zich en een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen.

Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting staat
centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen leerlingen, ouders en medewerkers. Competente
medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor iedere leerling, rekening houdend met hun capaciteiten en
onderwijsbehoeften. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de
maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan wij open voor toekomstige ontwikkelingen.

In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die de school met de leerling wil behalen. Het bevat in
elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan met een beschrijving van de
belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsleerproces. De school heeft hierover
overleg met de ouders en evalueert jaarlijks met hen. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van
het OPP.

Onze basisondersteuning is zowel op sociaal-emotioneel als didactisch aanbod aangepast aan de
ondersteuningsbehoefte van onze individuele leerlingen. Het basisarrangement kenmerkt zich door kleine groepen
van maximaal 15 leerlingen, gedurende de hele dag debegeleiding van 1  leerkracht, gestructureerde werkplekken,
rooster op maat afgestemd en de expertise van de leerkracht die zowel didactisch als psychiatrisch geschoold en hier
in de lessituatie naar kan handelen. Tevens is de differentiatie in pedagogische benadering individueel afgestemd
voor alle leerlingen.

Binnen het SBO bestaat een groep uit leerlingen met een heterogene problematiek. Bij deze kinderen is er veelal
sprake van een verminderde inhibitie (remming op gedrag) en hogere afleidbaarheid. De leerlingen kunnen moeite
hebben met het reguleren van emotie. Bij elke leerling binnen SBO onderwijs moet hoge prioriteit worden gegeven
aan de specifieke stimulatie van de normale ontwikkeling. Daartoe nemen we het actuele ontwikkelingsniveau van
individuele leerling als uitgangspunt, opdat de leerling niet onder- of overvraagd wordt. 

Binnen ons onderwijs focussen wij ons o.a. op de volgende ontwikkelingsgebieden:
Zelfredzaamheid
Sociaal gedrag
Leren leren

Bij de uitvoering van de compensatieprogramma’s ter stimulering van bovengenoemde ontwikkelingsgebieden
hebben de leerkrachten een actieve, stimulerende houding en worden de lessen uitgevoerd in een voor de leerlingen
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goed overzichtelijke en voorspelbare situatie. Voor de aanpak van kinderen met deze categorieën stoornissen en de
bijbehorende onderwijsbelemmeringen worden in de literatuur de volgende hoofdaccenten in de pedagogische
werkwijze genoemd:

Positief benadrukken van gewenst gedrag;
Ordening/structuur bieden;
Toepassen en handhaven van regels;
Oefenen van sociale omgang/vaardigheden;
Emotioneel ondersteunen;
Inzicht geven in eigen handelen.

De hoofdaccenten ‘ordening/structuur bieden’ en ‘toepassen en handhaven van regels’ dienen ertoe om
voorspelbaarheid, rust en transparantie te creëren. Voorspelbaarheid is een rustgevende factor. Het is van belang dat
de leerlingen weten wat er gaat gebeuren, wanneer en hoe. Dit pleit voor vast aangeleerde routines. Omdat het
begrip structuur in dit verband vaak genoemd wordt, volgt hier een nadere invulling van dit begrip volgens de methode
Wijzer Onderwijs:

Structuur in tijd (vaste planning van activiteiten);
Structuur in ruimte (overzichtelijke werkruimte en vormgeving lesmateriaal);
Structuur in activiteit (kleine stappen, directe feedback);
Structuur in persoon (duidelijke regels die consequent worden toegepast, duidelijk geformuleerde verwachtingen en
heldere consequenties als afspraken niet worden nagekomen).
Dit alles d.m.v. : rust, veilige omgeving, positieve benadering, duidelijkheid d.m.v. rooster op bord, weekrooster,
vraagkaarten, duidelijke taken, vaste plekken in de klas.

Elke leerling heeft een eigen groepsleerkracht/mentor en kan
daarnaast ook altijd terecht bij de interne begeleider en de orthopedagoog. De schoolregels zijn helder en er is een
systeem van beloningen, mondelinge en schriftelijke waarschuwingen. Bij grensoverschrijdend gedrag worden
protocollen ingezet.

Tevens wordt er binnen het arrangement SBO structureel gebruik gemaakt van de voorziening DE BOOMHUT voor
alle leerlingen. Deze voorziening is voor leerlingen die gedurende een korte periode niet deel kunnen nemen aan het
groepsproces en individuele rust, ruimte en aandacht nodig hebben voor zij weer terugkeren naar de groep.

De diversiteit van onze leerlingpopulatie staat hieronder uitgewerkt. 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.

6 Parels

6.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). 
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SUCCESFACTOR 1
Pedagogisch klimaat (SK2)
De onderdelen van het gedragsmanagement hangen samen (OPP, Leefstijl en PBS). Er is een nieuw time-out
systeem ontwikkeld en ingevoerd. Dit is met de leerkrachten en alle leerlingen besproken. De leerkrachten werken
samen en helpen elkaar
De leerkrachten hebben een open, professionele houding.

We hanteren de leerlijn sociaal gedrag
Uit de resultaten van het WMK-onderzoek, blijkt dat zowel de leerlingen, als de ouders/verzorgers als het team een
grote mate van veiligheid ervaren op onze school. Bovendien is de mate van tevredenheid over ons onderwijs zeer
hoog.

SUCCESFACTOR 2
Zorg en begeleiding (OP2)
De leerlingen worden systematisch gevolgd in hun ontwikkeling d.m.v. de cyclus handelings- en opbrengstgericht
werken.

SUCCESFACTOR 3
Structuurgroep (arrangement)
Er zijn twee structuurgroepen vanuit de eigen middelen van de school.
• leeftijd van 6 t/m 12 jaar
• doelgericht werken aan de leervoorwaarden, kunnen functioneren in een groepssetting.
• CVB/MT plaatsing
• doorstroom SBO-groepen
• Structuur in wie, wat, waar, hoe en wanneer?
Er is een teamtraining gegeven over de methodiek Geef me de 5
Rots en Water wordt structureel aangeboden binnen alle groepen.

SUCCESFACTOR 4
Resultaten (OR1)
De verwachtingen over de eindresultaten die leerlingen kunnen bereiken zijn gebaseerd op de kenmerken van de
leerlingen en vastgelegd in het OPP. Dit OPP is met het SWV ontwikkeld. De opbrengsten van de leerlingen wordt
nauwgezet gevolgd en vastgelegd.

SUCCESFACTOR 5 Samenwerking
Er wordt samengewerkt met (V)SO De Kleine Wereld. We maken gebruik van elkaars ruimten (technieklokaal,
cultuurplein en kookatelier) en doen een aantal activiteiten samen, zoals het Sinterklaasfeest en de Koningsspelen.

SUCCESFACTOR 6
Het traject Eind School Verlaters (ESV) is afgelopen jaren gewijzigd.
Adviezen worden eerder gegeven en er wordt een scholenmarkt gehouden op De Rotonde waar de scholen VO zich
presenteren. 

Onze ambitie is ten minste 80% van onze leerlingen uit te laten stromen op het vastgestelde ontwikkelingsperspectief.
Wanneer we de resultaten van ons onderwijs vergelijken met die van vergelijkbare scholen (Bron: Scholen op de
Kaart) dan valt op dat SBO De Rotonde procentueel een hogere uitstroom heeft dan vergelijkbare scholen.
Bijvoorbeeld: op SBO de Rotonde gaat 5,3% naar het VWO, op vergelijkbare scholen is dat 0,3%, op SBO de
Rotonde gaat 15% naar het VMBO kader, op vergelijkbare scholen is dat 6%, op SBO de Rotonde gaat 10,5% naar
de HAVO, op vergelijkbare scholen is dat 0,8%.

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

SBO De Rotonde biedt basisonderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en vastgelopen zijn (door
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2022

gedrags- en of leerproblemen al dan niet gediagnostiseerd) binnen het regulier onderwijs in de leeftijd van 4 tot 13
jaar. 

Onze school heeft een regionale functie en leerlingen worden verwezen door ons SWV Driegang.
Ons uitgangspunt is om de verscheidenheid van de leerlingen te benutten , ons onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van de kinderen en hen uit te dagen om naar beste kunnen te presteren. SBO De Rotonde streeft
naar het bieden van zo thuisnabij mogelijk onderwijs.

Op SBO De Rotonde heeft een aanzienlijk deel van de leerlingen ondersteuning nodig op het gebied van gedrag.
Leerlingen moet een kans worden geboden om gewenst gedrag te laten zien. Wij kiezen voor een school brede op
PBS-gebaseerde aanpak. Leerlingen leren goed met zich zelf en anderen om te gaan. Zij worden hiermee
ondersteund door de vijf
gouden regels die overal in de school hangen. Voorleven wordt gevolgd door goed naleven.

 Kernwoorden zijn: zorg
voor jezelf, zorg voor ander, zorg voor je omgeving. Vanuit ons motto: 'gewoon als het kan, speciaal als het moet',
zien we dat voor vrijwel alle leerlingen een reguliere pedagogische aanpak niet toereikend is.

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

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

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 2 1 2

2 5 1 5

3 6 1 6

4 13 2 6,5

5 15 3 5

6 8 4 2

7 20 3 6,7

8 19 3 6,3

9 4 2 2

Totaal 92 8 11,5

8.2 De doorstroom

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

Doorstroom
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Doorstroom

Norm '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen leerjaar 3 6 10 12 6

Aantal kleutergroepverlenging 3 1 6 2

% Kleutergroepverlenging 12% 50% 10% 50% 33,3%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 104 98 110 81

Aantal doublures leerjaar 3-8 1 0 0 0

% Doublures leerjaar 3-8 1% 0% 0% 0%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 1,03% 0,5% 0% 0%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 120 113 122 92

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 6 6 4 10

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 5% 5,3% 3,3% 10,9%

Aantal leerlingen met een arrangement 1 0 0 0

8.3 Verwijzingen

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

Reden van uitschrijving '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op
school

120 113 122 92

Uitstroom Regulier voortgezet onderwijs 13 12 5 0

Uitstroom Schoolverlater 0 0 12 0

Uitstroom Voortgezet speciaal onderwijs
(vso)

15 7 7 0

Zij-uitstroom Regulier primair onderwijs
(ook sbo)

0 0 6 0

Zij-uitstroom Regulier primair onderwijs
(ook sbo)

2 5 0 0

Zij-uitstroom Regulier voortgezet onderwijs 1 4 0 0

Zij-uitstroom Schoolverlater 0 0 2 3

Zij-uitstroom Speciaal onderwijs 2 2 5 0

Zij-uitstroom Voortgezet speciaal onderwijs
(vso)

0 1 0 0

TOTAAL 33 31 37 3

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zij-uitstroom Schoolverlater - - - - - - - - 3

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 3

8.4 Terugplaatsingen

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

School van herkomst '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 120 113 122 92

Instroom 16 15 13 2

Instroom 7 9 5 1

Instroom 0 1 3 2

Zij-instroom BAO 16 15 13 2

Zij-instroom geen 7 9 5 1

Zij-instroom ONBEKEND 0 1 0 0

Zij-instroom OVERIG 0 1 3 2

Zij-instroom SBAO 4 3 2 2

Zij-instroom SO/VSO 7 1 1 1

TOTAAL 34 30 24 8

Instroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

School van herkomst 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instroom 2 - - - - - - - -

Zij-instroom BAO - 0 1 0 0 - 1 - 0

Zij-instroom geen - 0 0 0 0 - 0 - 1

Zij-instroom SBAO - 0 0 1 1 - 0 - 0

Zij-instroom SO/VSO - 1 0 0 0 - 0 - 0

TOTAAL 2 1 1 1 1 0 1 0 1

8.5 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 120 113 122 92

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

8.6 Typen leerlingen

8.7 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 120 113 122 92

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 0 0 1 1

8.8 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

tot de gestelde (inspectie)normen.

'20-'21 '21-'22 '22-'23

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) - - -

Schoolwegingscategorie - - -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 13 / 13 17 / 17 0 / 0

Aantal leerlingen ontheffing 7 9 0

Score 528,8 520,4 0

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 76,9% 76,5% -

1F Taalverzorging 84,7% 70,6% -

1F Rekenen 69,3% 53% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen 61,5% 11,8% -

2F Taalverzorging 46,2% 11,8% -

1S Rekenen 38,5% 11,8% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar

1S/2F - gem. van 3 jaar

8.9 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

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

Leesbegeleiding speciaal is een voorziening, waarin kinderen met hardnekkige problemen in het aanvankelijk
leesproces gedurende 2 ochtenden speciale begeleiding krijgen op het gebied van decoderen, begrijpend lezen,
spelling en woordenschat. Wat zijn de doelen?

Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp. Weer plezier krijgen in lezen, de
motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld. Uitbreiden van kennis van effectief
leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.

Begeleiding vanuit cluster 1 of 2

Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor een leerling die begeleiding heeft vanuit cluster 1 of 2,
wordt geschreven door de ambulant begeleider, de leerkracht(en), in samenspraak met de ouders en de
coördinator(en). Indien nodig wordt er advies en/of ondersteuning aan de orthopedagoog gevraagd. Met ouders wordt
overleg gevoerd over testen, toetsen, begeleidingsprogramma’s en dergelijke als die noodzakelijk zijn voor de
doorgaande leerlijn van de leerling. Indien nodig wordt apart toestemming gevraagd. 

Ook wordt er in overleg met ouders ook externe hulp gezocht, bijv. fysiotherapie of begeleiding door bijv. MEE, Yulius,
Perspectief e.d. Als uw kind externe hulp krijgt, bijv. voor dyslexie of fysiotherapie is goed overleg tussen school en
ouders belangrijk. Voor een behandeling (bijv. dyslexiebehandeling) waarbij het kind onderwijstijd mist, maken de
directeur, coördinator(en), leerkracht en ouders afspraken; er is een protocol voor begeleiding door externen.

10 Personeel

10.1 Specialismen

De samenstelling van het team 

Op onze school wordt gewerkt met jaargroepen (1 t/m 8). Vanwege de groepsgrootte en de onregelmatige instroom

wordt er gewerkt met combinatiegroepen.

Het team van SBO “De Rotonde” is als volgt samengesteld: 

Een directeur

De directeur is Cindy de Rek. Zij werkt op alle dagen een dagdeel, dus een ochtend of een middag, op De Rotonde.
Zij is tevens directeur van ‘De Kleine Wereld’ (de school voor Zeer Moeilijk lerende leerlingen, SO/ VSO). Zij is
verantwoordelijk voor het totale schoolbeleid.

Een locatiecoördinator

Dit is Melanie van der Veer. Zij werkt op maandag t/m vrijdag, m.u.v. de woensdag. Zij is het eerste aanspreekpunt
voor allerlei organisatorische zaken en de contactpersoon voor nieuwe ouders. Daarnaast stuurt Melanie het
onderwijs en de leerlingenzorg aan en bewaakt zij de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs.

Een zorgcoördinator

Ilse Snoek is drie dagen per week aanwezig, op dinsdag, woensdag en donderdag. Ilse is verantwoordelijk voor de

zorgstructuur en de organisatie van de specifieke interne (leerling- en groepsbesprekingen) en externe hulp

(uiteenlopende instanties) die een aantal kinderen nodig kunnen hebben.

Een orthopedagoog

Rianda Heintz-Smits is de orthopedagoog van De Rotonde. Zij verricht handelingsgerichte diagnostiek bij de kinderen

van De Rotonde. Ook richt de orthopedagoge zich op vragen van leerkrachten m.b.t. werkhouding, gedrag en de
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sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zij is twee dagen per week aanwezig.

Een remedial teacher

Remedial teaching is extra ondersteuning en wordt dagelijks gegeven door Zilla van Zon.

Ook huren wij dit schooljaar een leesspecialist in: Gerda Donga. Een logopediste

De logopediste van De Rotonde is extern (vanuit Spreektaal), maar geeft de logopedie op school. Kinderen kunnen

om verschillende redenen logopedie krijgen, bijvoorbeeld:

- bij problemen in de auditieve vaardigheden

- bij problemen met de articulatie

- bij andere problemen met de spraak zoals stotteren, neusspraak en tempo

- bij stemproblemen zoals heesheid

- taal(ontwikkeling)problemen betreffende taalbegrip, woordontwikkeling, zinsopbouw

Groepsleerkrachten

Iedere groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van het onderwijs binnen de eigen groep.
Daarnaast zijn de groepsleerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het onderwijs
binnen de gehele school.

Onderwijsassistenten* De functie van een onderwijsassistent is het ondersteunen van een leraar. Een
onderwijsassistent kan taken

overnemen van de leerkracht en meer aandacht geven aan de leerlingen. Een onderwijsassistent (OA) heeft de

volgende taken:

• Het ondersteunen en begeleiden van leerlingen

• Het assisteren van de leerkracht

• Het uitvoeren van administratieve en verzorgende taken

• Het assisteren bij buitenschoolse activiteiten

Gedurende het schooljaar kunnen afhankelijk van de instroom andere keuzes gemaakt worden m.b.t. de inzet.

Een administratief medewerker

Op onze school verzorgt Roelanda van Herwijnen allerlei taken ter ondersteuning van teamleden en directie. Hierbij
valt te denken aan het bijhouden van de administratie in brede zin, bijhouden van het betalingsverkeer, het
bijhoudenvan voorraden van het leerlingenmagazijn, kopieerwerk, het doen van bestellingen, enz.

Een conciërge

Dit is Jelle Hanegraaf. Hij is aanwezig van maandag t/m vrijdag en werkt ook op De Kleine Wereld.

Schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts

Deze zijn aanwezig bij ons ondersteuningsteam(OT)/ Commissie van Begeleiding (CVB) en zijn extern. Atie Bakker is

de schoolmaatschappelijk werkster (Vivenz) en onze schoolarts is Aferdita Berisha (Jong JGZ).

Bedrijfshulpverlening

Een aantal personeelsleden op De Rotonde zijn geschoold voor de Bedrijfshulpverlening (BHV). Dit zijn Jeanet van
Velthoven, Natascha Schenkhuizen, Marleen Gooshouwer, Ilse Snoek en Cindy de Rek. Ook is er een
ontruimingsplan op school aanwezig. U kunt dit plan duidelijk in de gangen zien hangen.

Vertrouwenspersoon

José en Jeanet is zijn de vertrouwenspersoon voor de leerlingen en ouders. U kunt hen altijd bellen of mailen:

j.osterhaus@spon.nl en j.vanvelthoven@spon.nl
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11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

De aanmelding

 
U kunt uw kind(eren) pas formeel aanmelden op SBO ‘De Rotonde’ wanneer u van ons samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband heeft gekregen. 
Er kunnen het gehele jaar toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven worden. U kunt uiteraard wel een afspraak maken
voor een oriënterend
gesprek en een rondleiding als het traject naar een TLV is gestart.

Het instromen van leerlingen

Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven en de ouders het kind hebben ingeschreven wordt er een
intakegesprek gehouden met de ouder(s)/verzorger(s). Dit intakegesprek wordt door de locatiecoördinator gehouden
en heeft de volgende doelstellingen:
• Ouder(s) en de coördinator maken nader kennis met elkaar.
• De coördinator inventariseert achtergrondgegevens van het kind.
• De ouder(s)/verzorger(s) krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen over de school of andere zaken.
• Er wordt een vervolgafspraak gemaakt om binnen zes weken het ontwikkelingsperspectief (OPP) te bespreken.

Er worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind instroomt. Dit kan niet altijd direct nadat de
toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.
Bij instroming wordt een leerling op grond van de beschikbare gegevens uit het dossier en het intakegesprek in een
groep geplaatst. Wij kijken naar intelligentie, kindkenmerken zoals leer- en/of gedragsstoornissen en leerresultaten.
We houden daarbij rekening met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen

12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

Alle kinderen met een TLV SBO zijn welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

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 externe instanties. Op dit moment zijn dit de leerlingen waarbij
behandeling voorgaat op onderwijs.

Wij streven ernaar de meest passende onderwijsplek voor de leerling te zoeken.

Onze grenzen worden mede bepaald door de financiële middelen die wij voor onze leerlingen ontvangen.
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