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1 Inleiding

1.1 Inleiding

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 41616

Bevoegd gezag Stichting Openb. Prim. Onderw. Apeldoorn

Algemeen Directeur Frederique Oolbekkink

Adres + nr: 2e wormenseweg  80

Postcode + plaats: 7331 VG  Apeldoorn

E-mail info@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-5393750

Website www.leerplein055.nl

Gegevens van de school

Brin nummer 17ZQ

Naam school: OBS De Tweede Stee

Directeur G. Bloemberg

Adres + nr: Reuweg 18

Postcode + plaats: 7371 BZ LOENEN GLD

E-mail Tweedestee@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-5051384

Website www.detweedestee.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  SWV Passend Onderwijs Apeldoorn

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.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Rijke leeromgeving. 
Pedagogisch klimaat. 
Grote betrokkenheid van leerlingen, ouders/verzorgers
en leerkrachten. 
Grote bereidheid om in ontwikkeling te blijven.

Kwetsbaar door een klein team. 
Het gebouw is erg ruim maar oud.
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KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Onderscheidend in aanbod door optimaal gebruik maken
van de ruimte in en rond de school: buitenlessen en
bewegend leren.

Aantal leerlingen.

3.2 Ambities

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem in een setting van combinatiegroepen. We geven per
groep gedifferentieerd les aan maximaal drie subgroepen: een basisgroep (A), een groepje met kinderen die
verrijkende leerstof aankunnen (B) en een groepje met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (taal en/of
rekenen) (C). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn (D) of werkt een kind vanuit een speciaal
programma in combinatie met ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband (EO+) of vanuit het bestuur (Lichte
ondersteuning) (E). De lichte ondersteuning geven we met name aan de leerlingen in de C-groep. De  extra
ondersteuning geven we aan leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement (EO+). De extra ondersteuning
vindt waar mogelijk plaats in de klas. In overleg met de IB-er kan dit ook buiten de klas plaatsvinden onder begeleiding
van een onderwijsassistent.

5 Basiskwaliteit

5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Beoordeling

Prioriteit ligt bij de implementatie en borging van de in gang gezette ontwikkelingen t.a.v. OP 3 (pedagogisch-
didactisch handelen) en OP 2 (zicht op ontwikkeling).  Door te werken met het EDI model wordt het handelen van de
leerkracht en de klassenorganisatie beter afgestemd op de behoeften van de leerlingen met als doel om de
leskwaliteit en de resultaten te verbeteren.

6 Parels

6.1 Parels

Het meest trots zijn we op de manier waarop de leerlingen en collega's met elkaar omgaan volgens de KIVA normen.
Alle kinderen geven volgens de KIVA meting aan zich veilig te voelen op de Tweede Stee. Vanuit dit veilige gevoel
komen kinderen optimaal tot leren.

Ook zijn we trots op de overgang tussen groep 2 en 3. Elke dag gaan de kinderen van groep 3 aan het eind van de
ochtend een uur naar groep 1/2 om de geleerde stof te verwerken op speelse wijze. Kinderen uit groep 2 maken op
deze manier al kennis met wat ze in groep 3 gaan leren en mogen aansluiten bij de doelen waar zij al aan toe zijn.

Iedere dag wordt er door bijna iedere groep een buitenles gegeven. De certificering voor het buitenonderwijs wordt in
het voorjaar 2022 behaald.

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Wij hebben een vrij stabiele schoolweging. Vanuit deze weging zouden we kunnen aannemen dat onze leerlingen iets
boven het landelijk gemiddelde zouden moeten kunnen scoren
Voor meer informatie betreffende de leerlingpopulatie verwijzen we naar de meest actuele NCO rapportage.

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen
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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)

8.1 De leerlingaantallen

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 7 1 7

2 7 1 7

3 3 1 3

4 16 1 16

5 10 1 10

6 5 1 5

7 17 1 17

8 10 1 10

Totaal 75 4 18,8

Analyse en conclusies

Het aantal leerlingen is gedaald van 105 in 2016 naar 75 in 2021.

Door nog meer te laten zien wat we doen en goed onderwijs te leveren moet de Tweede Stee een school worden
met een stabiel aantal leerlingen van rond de 82.

8.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

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 30,03 30-31 6,99 30,21 
18/19 - 20/21

30-31 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 30,31 30-31 7,18

2018 / 2019 30,29 30-31 6,86

Analyse en conclusies

We minimaal voldoen aan de score landelijk gemiddelde.

Ambitie is:

100,%  van de leerlingen haalt het fundamentele nivo (1F)

65 % van de leerlingen haalt het streefnivo (1S/2F)

8.3 De zorgzwaarte

Wij werken met vier ondersteuningsniveau's. In principe vallen alle kinderen onder ondersteuningsniveau 1. Dit is de
algemene, reguliere begeleiding waarbij de leerkracht centraal staat en de lessen zoveel mogelijk volgens het EDI
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model aan biedt. Ondersteuningsniveau 2 is extra begeleiding door de leerkracht of klassenassistent, bijvoorbeeld bij
een tijdelijke terugval. Ouders en de intern begeleider denken mee met de leerkracht. Onder ondersteuningsniveau 3
vallen de kinderen waarbij externen betrokken zijn. Vanuit het Samenwerkingsverband of vanuit ondersteuning thuis.
Deze kinderen hebben specifieke ondersteuningsbehoeften waarbij de intern begeleider betrokken is om alle partijen
te verbinden. (school, externen, thuis). Bij ondersteuningsniveau 4 is het niveau wordt gezocht naar de meest
passende plek om tegemoet te komen aan de speciale ondersteuningsbehoefte. Kinderen met een eigen leerlijn of
OPP krijgen specialistische hulp en er wordt regelmatig ge-evalueerd met de intern begeleidier, ouders en externen of
er nog steeds sprake is van ontwikkeling en welzijn bij de leerling.

Op dit moment zitten er 14 kinderen in ondersteuningsnivea 2, 7 kinderen in ondersteuningsniveau 3 en 0 kinderen in
ondersteuningsniveau 4. Echter stellen leerkrachten samen met de intern begeleider regelmatig bij na evaluatie en
schuiven de kinderen dan een niveau omhoog of omlaag, zodat we onze populatie op zorgniveau goed in beeld
houden.

De zorgzwaarte 2021 / 2022

Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

Totaal 0 0 NaN

Analyse en conclusies

Bovenstaand is een momentopname.

Wij werken stichtingsbreed met 4 ondersteuningsnivo's. 

In principe vallen alle leerlingen onder nivo 1. Dat betekent de reguliere begeleiding in de groep en dus dat er les
gegeven wordt op 3 nivo's. (basis, meer of weer). 

Nivo 2 betekent dat de kinderen een extra verlengde instructie krijgen of dat er interventies worden ingezet om
een leerling weer bij de stof te krijgen of extra uit te dagen. Op de tweede stee zitten er op dit moment 15
kinderen op dit nivo.

Nivo 3 betekent de speciale begeleiding in de groep in samenwerking met externen. Hier zitten leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. Op dit moment hebben wij 4 leerlingen op dit nivo.

Nivo 4: als een leerling na een of twee periodes in ondersteuningsnivo 3 de gestelde doelen niet heeft bereikt
dan komt de leerling in ondersteuningsnivo 4. Bespreekpunt is dan of het nog haalbaar is om de leerling op zijn
specifieke onderwijsbehoeftes te bedienen of dat er een andere plek passender is. Op dit moment hebben wij 1
leerling op dit nivo.

Deze nivo's worden elke groepsbespreking onder de aandacht gebracht en daar waar nodig aangepast. Het is
een momentopname.

8.4 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 9 11 13 3

Aantal kleutergroepverlenging 1 0 2 1

% Kleutergroepverlenging 12% 11,1% 0% 15,4% 33,3%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 72 77 77 61

Aantal doublures leerjaar 3-8 1 1 3 1

% Doublures leerjaar 3-8 1,4% 1,3% 3,9% 1,6%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 1,32% 1,34% 2,6% 2,9%

Aantal versnellers 0 0 0 1

% Versnellers 0% 0% 0% 1,6%

Aantal leerlingen 96 92 88 75

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 1 2 1 1

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 1% 2,2% 1,1% 1,3%

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 0

Doorstroom

'21-'22

Aantal leerlingen met een arrangement 2

TOTAAL 2

Analyse en conclusies

We hebben twee leerlingen met een EO+

In januari 2022 komt daar 1 leerling bij.

8.5 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

96 92 88 75

Uitstroom Schoolverlater 0 0 0 10

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

3 17 20 0

Zij-uitstroom Andere basisschool 0 0 3 0

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 0 1 1 0

Zij-uitstroom Verhuizing 4 2 3 1

TOTAAL 7 20 27 11

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

Uitstroom Schoolverlater - - - - - - - 10

Zij-uitstroom Verhuizing - - - - 1 - - -

TOTAAL 0 0 0 0 1 0 0 10

8.6 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 96 92 88 75

Instroom 6 6 9 3

ZIJINSTROOM Zij-instroom BAO 4 3 9 1

ZIJINSTROOM Zij-instroom ONBEKEND 1 0 0 0

TOTAAL 11 9 18 4

Instroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

School van herkomst 1 2 3 4 5 6 7 8

Instroom 3 - - - - - - -

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

TOTAAL 3 0 0 1 0 0 0 0

8.7 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

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

Aantal leerlingen op school 96 92 88 75

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

OBS De Tweede Stee

Ondersteunings Profiel 2021-2022 8



8.8 Typen leerlingen

8.9 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

1 leerlingen op gebied van SEO

4 leerlingen eigen leerlijn op basis van cognitie.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

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

Aantal leerlingen op school 96 92 88 75

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 2 2 2 0

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'21-'22

SEO – gedrag – werkhouding 0,1

(Zeer) moeilijk lerend 0,4

TOTAAL 0,5

Analyse en conclusies

De aantallen staan niet juist in de tabel.

In het schooljaar 21-22 zijn er op dit moment 5 leerlingen met een OPP.

8.10 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van de CITO eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie tot de
gestelde (inspectie)normen.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

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

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 30 30,2 -

Schoolwegingscategorie 29-30 30-31 -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 0 / 0 19 / 19 0 / 0

Score 0 530,8 0

Percentage ten minste 1F

1F Lezen - 94,8% -

1F Taalverzorging - 84,2% -

1F Rekenen - 73,7% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen - 63,2% -

2F Taalverzorging - 52,6% -

1S Rekenen - 26,3% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 100% 92,3%

1S/2F - gem. van 3 jaar 75% 61,5%

8.11 Referentieniveaus / schoolnormen

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

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

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2019 / 2020 29-30 85% 49% 100% 75% 59%

2020 / 2021 30-31 85% 47,3% 92,3% 61,5% 40%

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

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

Fysieke voorzieningen

'21-'22

Overig

TOTAAL 0
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Analyse en conclusies

-gebouw en ruimtes zijn rolstoelvriendelijk

-invalidetoilet

-therapieruimte(s)

-gespreksruimte(s)

-stilteruimte(s) en hoeken

9.2 Organisatorisch

Analyse en conclusies

Er is een mogelijkheid logopedie of intraverte therapie in school te volgen.

10 Personeel

10.1 Specialismen

Analyse en conclusies

Wij hebben de volgende specialisten in huis:

* Intern begeleider 

* Beeldcoach

* taal-leescoördinator

* beelddenk specialist

* ICT er

* vakleerkracht gym

*Schoolopleiders

*Interne Cultuur Coördinator

* aandachtsfunctionaris 

*vertrouwenspersoon

*coördinator Bouw!

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

0. ouders komen kijken en er volgt een intake gesprek over de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit intake gesprek
wordt in eerste instantie door directie gevoerd en bij bijzonderheden sluit de intern begeleider aan.

1. Het kind is vier jaar (of ouder bij zijinstroom).
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
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5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is: in dit geval maakt de intern begeleider met ouders en leerkrachten passende afspraken.
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)

Het beleid omtrent aanmelding zal voor de kinderen geboren vanaf 1 mei 2019 gezamenlijk door alle Apeldoornse
scholen gewijzigd worden.

12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

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

Er is een schoolmaatschappelijk werkster en we hebben een schooljeugdverpleegkundige bij opvoedvragen voor
ouders.

We maken gebruik van een gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. De intern begeleidster
bespreekt enkele leerlingen waarbij expertise nodig is en de gedragswetenschapper koppelt de expertise die nodig is
vanuit het swv in de vorm van onderwijsbegeleiders voor leerkrachten.

Verder is er een logopediste op school aanwezig en kan er gebruik worden gemaakt van Intraverte. De lijntjes naar
het CJG of hulpverlening zijn kort indien nodig.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 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 enkele gevallen kunnen wij als school
niet aan de behoeften van een leerling voldoen of zijn er aanpassingen op medisch gebied nodig. In dat geval gaan
wij altijd het gesprek aan met het Samenwerkingsverband en het bestuur en zal er vanuit ons bestuur naar een
passende plek gezocht gaan worden.
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