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1 Inleiding
1.1 Inleiding
In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft basisschool Noorderlicht aan hoe de ondersteuning en begeleiding
eruit ziet. Daarnaast wordt beschreven welk aanbod van basisondersteuning en welk aanbod van (extra)
ondersteuning aan leerlingen op bs. Noorderlicht geboden kan worden. Ook geeft het de grenzen van de zorg aan en
de ambities van het bieden van extra ondersteuning.
Aangaande het SOP staat in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband (SWV) De Meierij het volgende
omschreven:
Het onderzoekskader van de inspectie (2017) schrijft voor dat de school leerlingen een passend onderwijsaanbod en
ondersteuning en/of begeleiding biedt gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod,
de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. In het SWV
waarvan de school deel uitmaakt is vastgesteld welk niveau van basisondersteuning door de school geleverd dient te
worden om in deze behoefte van kinderen te kunnen voorzien. De besturen die aangesloten zijn bij SWV de Meierij
hebben gemeenschappelijk bepaald wat zij onder basisondersteuning verstaan (zie WOOT, 2013). Vanuit de wet zijn
scholen verplicht aan te geven welke extra ondersteuning zij kunnen bieden bovenop de ondersteuning die als
minimum binnen het samenwerkingsverband is afgesproken.
Binnen SWV de Meierij bepalen scholen/ schoolbesturen op welke wijze zij het vereiste niveau van
basisondersteuning realiseren. Scholen verschillen hierin. Via de schoolondersteuningsprofielen omschrijven zij hoe
zij vorm geven aan de basisondersteuning, wat zij onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen de
school kan bieden in aanvulling op het door het SWV omschreven niveau van basisondersteuning.
Het SOP vervult voor scholen en SWV een belangrijke functie voor de aanvraag en toekenning van arrangementen.
Daarnaast kan in voorkomende gevallen met behulp van het SOP worden gemotiveerd dat de school niet kan voldoen
aan specifieke ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen. Het SOP vervult in dergelijke situaties een
belangrijke rol in de motivatie van weigering toelating.
De scholen van regio midden van het SWV werken met een uniform format voor het schoolondersteuningsprofiel. Dit
schoolondersteuningsprofiel van bs. Noorderlicht is opgesteld middels dit format. Deze versie van het SOP is bedoeld
voor uitwisseling op wijkniveau, interne kwaliteitszorg van scholen/ besturen, externe verantwoording én op aanvraag
voor ouders. De beschrijvingen in dit SOP worden jaarlijks geactualiseerd. SSPOH stelt jaarlijks per wijk een
eenvoudiger leesbare publieksversie voor ouders beschikbaar, nadat deze versie door de scholen is goedgekeurd.
Deze wordt op wijkniveau uitgegeven.
Het SOP dient vastgesteld te worden door de MR. Voor onderhavige SOP is dat gebeurd d.d. 20-07-2021

1.2 Basisschool Noorderlicht
Basisschool Noorderlicht is onderdeel van Kindercampus Noord en een echte wijkbasisschool in het noorden van ‘sHertogenbosch.
We hebben een duidelijke visie en ambitieuze doelen.
We zijn een 'eigenwijze' en innovatieve school, die op veel gebieden tegendraadse, maar bewuste keuzes heeft
gemaakt en die daardoor nu op belangrijke onderdelen van het onderwijs voorop loopt. De inzet van moderne
technologie is daar een voorbeeld van, maar ook de organisatievorm, waarbij de sturing, verantwoordelijkheid en
besluitvorming vooral bij de leerkrachten ligt. Binnen de pleinen worden de doelen bepaald, die regelmatig
geëvalueerd worden. Dit betreft zowel de resultaten als het onderwijsproces. Hierdoor is er een continue borging en
verbetering van de kwaliteit en kan er snel geschakeld worden als dat nodig is.

1.3 Ondertekening directie en MR
Bijlagen
1. Ondertekening directie en MR

2 Algemene gegevens
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2.1 Algemene gegevens
Gegevens van het bestuur
Bevoegd gezag nummer

41672

Bevoegd gezag

Stg. Algemeen Toegankelijk Onderwijs 's-Hertogenbosch
eo

Algemeen Directeur

Hans Tijssen & Ankie de Laat

Adres + nr:

Berlicumseweg 8G

Postcode + plaats:

5248 NT Rosmalen

E-mail

info@ato-scholenkring.nl

Telefoonnummer

073-8507788

Website

www.ato-scholenkring.nl

Gegevens van de school
Brin nummer

10RL

Naam school:

ATO, basisschool Noorderlicht

Directeur

Frauke Donners

Adres + nr:

Eerste Rompert 9

Postcode + plaats:

5233 EA 'S-HERTOGENBOSCH

E-mail

directie@bsnoorderlicht.nl

Telefoonnummer

onbekend

Website

www.KinderCampusnoorderlicht.nl

Gegevens van het SWV
Naam SWV:

Swv PO De Meierij

2.2 Wat is basisondersteuning?
Samenwerkingsverband de Meierij (SWV) heeft een niveau voor basisondersteuning vastgesteld dat minimaal mag
worden verwacht van álle scholen binnen het SWV. Basisondersteuning is het geheel van preventieve (om iets te
voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de
school (in en om de groepen en binnen de eigen organisatie) worden georganiseerd. Dat begint met het
onderwijsaanbod dat de scholen voor alle leerlingen verzorgen. Dat aanbod dient aan eisen van basiskwaliteit te
voldoen. Daarnaast wordt onderstaande set eisen aan scholen gesteld.
Scholen zijn in staat leerproblemen, opgroeiproblemen en opvoedproblemen vroegtijdig te signaleren, te
screenen en de ontwikkeling van deze problematieken te volgen (monitoren).
Scholen beschikken over een verantwoord aanbod voor leerlingen met leerproblemen. Hiervoor maakt elke
basisschool gebruik van protocollen.
Scholen beschikken over een afgestemd en samenhangend aanbod voor leerlingen met meer of minder dan
gemiddelde intelligentie.
Scholen beschikken over een aantoonbare aanpak die gericht is op:
- het voorkomen van gedragsproblemen.
- het bevorderen van de sociale veiligheid (waaronder fysieke en pedagogische veiligheid)
Scholen beschikken over een aanpak die gericht is op het zorgvuldig overdragen van leerlingen naar andere
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scholen.
Schoolgebouwen beantwoorden aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Tevens beschikken scholen over
aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen.
Bovenstaande eisen veronderstellen een ondersteuningsstructuur én een doordacht aanbod gericht op specifieke
kindkenmerken. Hoe dit aanbod en deze ondersteuningsstructuur er op bs. Noorderlicht uitziet, wordt toegelicht in
hoofdstuk 4 en 5. Bs. Noorderlicht voldoet aan de normen van basisondersteuning, zoals deze bovenstaand
omschreven staan. De Inspectie van Onderwijs houdt hier toezicht op.

3 Ambities voor passend onderwijs
3.1 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van het 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 de school, het personeel en de leerlingen. We
willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzes.
STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Basis op orde
Taalonderwijs
Sturing van gedrag
Welbevinden kinderen (veiligheidsmonitor 2021)
Uitdagende leeromgeving
Verrijkingaanbod groep 1/2 en vanaf groep 5
KANSEN SCHOOL

Rekenen 1S

BEDREIGINGEN SCHOOL

Werken op leerpleinen
Differentiatie
Doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 in
verrijking- en plusaanbod

De instroom van taalzwakke leerlingen (3, 4-5
jarigen)
Lerarentekort
Grenzen aan passend onderwijs

3.2 Ambities
Voor de komende periode hebben we een aantal ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.
Ambities
1.

Voldoen aan de landelijke norm rekenen 1S.

2.

Volledige implementatie Continuous Improvement op school- en klassenniveau.

3.

Een passend differentiatie-aanbod, gespecificeerd in drie profielen (basis, intensief en verdiept).

4.

Ruimte en tijd voor informeel en non-formeel leren en verwerken van leerdoelen m.b.v. realistische materialen
op de leerpleinen.

5.

Doorlopende leerlijn verrijking- en plusaanbod groep 1 t/m 8

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur
4.1 Ons onderwijsconcept en ondersteuningsstructuur
Op bs. Noorderlicht hanteren we een leerstofjaarklassensysteem in combinatie met pleinwerken. We geven per groep
gedifferentieerd les aan drie profielen:
1. basis
2. intensief
3. verdiept
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Soms krijgt een leerling een eigen leerlijn of een arrangement. Passende ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de
groep door de leerkracht zelf verzorgd. In overleg met de zorgcoördinator en het SWV kan extra ondersteuning
ingezet worden door een arrangementbegeleider/leerkracht/onderwijsassistent. Deze ondersteuning kan ook buiten
de klas vormgegeven worden.
Voor elke leerling hebben wij in ons leerlingvolgsysteem beschreven in welk niveau van basisondersteuning de
leerling zit (zorgniveau). De zorgcoördinator vertaalt dit naar de zorgzwaarte per groep.

4.2 Organisatie ondersteuningsstructuur
Niveaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd
Hieronder worden de 5 niveaus vanuit het perspectief van de leerling beschreven.

In de onderstaande paragrafen wordt het specifieke ondersteuningsaanbod van bs. Noorderlicht beschreven.

4.3 Basisondersteuning gericht op leer- en ontwikkelingsproblemen
Leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen of extra of andere behoeften op cognitief gebied hebben op
verschillende manieren de mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de volgende
mogelijkheden voor deze leerlingen:
• Verlengde instructie voor een bepaald vakgebied, door de leerkracht in de klas, ondersteuningsniveau 1.
• Extra instructie en of begeleiding individueel of in een kleine groep in de klas met behulp van een collega,
ondersteuningsniveau 2.
• Extra instructie of begeleiding buiten de klas, denk hierbij aan een bijvoorbeeld een programma op
ondersteuningsniveau 3 zoals BOUW! of Ralfi Lezen.
• Advies voor de leerkracht van een orthopedagoog of specialist van het samenwerkingsverband, gericht op het
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aanbod van de leerling. Dit is op ondersteuningsniveau 4.
• Het (extra) afnemen van (diagnostische) toetsen om achter de behoeften van een leerling te komen en hierop in te
kunnen spelen, dit kan op ondersteuningsniveau 1, 2 of 3.
• Het op eigen niveau werken op voor een bepaald vakgebied. Dit kan vaak met instructie buiten de klas op
ondersteuningsniveau 3 of 4.
• Arrangementbegeleiding voor een of meerdere gebieden, op ondersteuningsniveau 4.
• Ambulante begeleiding vanuit een school voor speciaal onderwijs voor de leerling voor één of meerdere gebieden,
op ondersteuningsniveau 4.
• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor de leerling, is er een
mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een passende
vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling (ondersteuningsniveau 5).

4.4 Basisondersteuning gericht op kindkenmerken op het gebied van werkhouding
Leerlingen met problemen, extra of andere behoeften op het gebied van werkhouding hebben op verschillende
manieren de mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de volgende mogelijkheden
voor deze leerlingen:
• Extra begeleiding van de leerkracht om de instructie op een effectieve manier bij te kunnen wonen en om een goede
start te kunnen maken met het zelfstandig werken. Denk aan concrete en duidelijke opdrachten, visuele
ondersteuning en een duidelijk en gestructureerde werkwijze die steeds ongeveer hetzelfde is, ondersteuningsniveau
1.
• Extra ondersteuning of begeleiding in de klas met behulp van een collega, zodat de leerling effectief aan de slag
kan. Denk aan bijvoorbeeld aan ondersteuning m.b.v. de beertjes van Meichenbaum of Stippestappen,
ondersteuningsniveau 2.
• Extra ondersteuning of begeleiding buiten de groep, individueel of in een kleine groep, gericht op taak- en
werkhouding op ondersteuningsniveau 3.
• Advies voor de leerkracht van een orthopedagoog of specialist van het samenwerkingsverband, gericht op het
aanbod van de leerling. Dit is op ondersteuningsniveau 4.
• Arrangementbegeleiding vanuit het samenwerkingsverband gericht op taakwerkhouding, op ondersteuningsniveau
4.

4.5 Basisondersteuning gericht op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling
Leerlingen met problemen, extra of andere behoeften op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling
hebben op verschillende manieren de mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de
volgende mogelijkheden voor deze leerlingen:
• De leerkracht observeert de behoeften op sociaal- en emotioneel gebied van het kind, ondersteuningsniveau 1. Naar
aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies en tijdens het zelfstandig werken en vrije momenten in op
deze behoeften van de leerling, ondersteuningsniveau 1.
• De zorgcoördinator observeert de behoeften op sociaal- en emotioneel gebied van de leerling,
ondersteuningsniveau 2. Deze observaties worden naderhand besproken met de leerkracht, hieruit vloeien tips om
met de leerling aan de slag te kunnen gaan. Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies en
tijdens het zelfstandig werken en vrije momenten in op deze behoeften van de leerling, ondersteuningsniveau 1.
Wanneer een collega in de klas komt om de leerling te kunnen begeleiden, is dit op ondersteuningsniveau 2.
• De orthopedagoog of de gedragsspecialist van het samenwerkingsverband observeert de behoeften op sociaal- en
emotioneel gebied van de leerling, ondersteuningsniveau 4. Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de
instructies en tijdens het zelfstandig werken en vrije momenten in op deze behoeften van de leerling,
ondersteuningsniveau 1. Wanneer een collega in de klas komt om de leerling te kunnen begeleiden, is dit op
ondersteuningsniveau 2. Wordt er vervolgens iemand vanuit een arrangement ingezet om de leerling te kunnen
begeleiden, dan is dit op ondersteuningsniveau 4.
• Op ondersteuningsniveau 2 of 3 kan een leerkracht een individueel handelingsplan of een plan van aanpak
schrijven. Op ondersteuningsniveau 4 schrijft de arrangementbegeleider of de zorgcoördinator het plan van aanpak
en/of het OPP in Idos.
* Wanneer onze vragen breder zijn dan wat wij binnen de basisondersteuning kunnen bieden, kunnen wij advies
vragen aan onze zorgpartners (ondersteuningsniveau 4).
• Op ondersteuningsniveau 4 zou de leerling buiten de school een training kunnen volgen op sociaal emotioneel
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gebied, bijvoorbeeld via het regionaal trainingscentrum.
• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor de leerling, is er een
mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een passende
vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling (ondersteuningsniveau 5).

4.6 Basisondersteuning gericht op kindkenmerken op het gebied van specifieke
gedragskenmerken
Leerlingen met specifieke gedragskenmerken hebben op verschillende manieren de mogelijkheid om goed mee te
kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor deze leerlingen:
• De leerkracht observeert het gedrag van de leerling en de behoeften die hieruit voortvloeien, ondersteuningsniveau
1. Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies en tijdens het zelfstandig werken en vrije
momenten in op deze behoeften en het gedrag van de leerling, ondersteuningsniveau 1.
• De zorgcoördinator observeert het gedrag van de leerling, ondersteuningsniveau 2. Deze observaties worden
naderhand besproken met de leerkracht en omgezet naar behoeften. Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht
tijdens de instructies en tijdens het zelfstandig werken en vrije momenten in op het gedrag en deze behoeften,
ondersteuningsniveau 1. Wanneer een collega in de klas komt om de leerling te kunnen begeleiden, is dit op
ondersteuningsniveau 2.
• De orthopedagoog of de gedragsspecialist van het samenwerkingsverband observeert het gedrag van de leerling,
ondersteuningsniveau 4. Deze observaties worden naderhand besproken met de leerkracht, hieruit vloeien tips om
met de leerling aan de slag te kunnen gaan. Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies en
tijdens het zelfstandig werken en vrije momenten in op dit gedrag en deze behoeften van de leerling,
ondersteuningsniveau 1. Wanneer een collega in de klas komt om de leerling hier naar behoefte naar te kunnen
begeleiden, is dit op ondersteuningsniveau 2. Wordt er vervolgens iemand vanuit een arrangement opgezet om de
leerling te kunnen begeleiden, dan is dit op ondersteuningsniveau 4.
• Op ondersteuningsniveau 2 of 3 kan een leerkracht een individueel handelingsplan of een plan van aanpak
schrijven. Op ondersteuningsniveau 4 schrijft de arrangementbegeleider of de zorgcoördinator het plan van aanpak
en/of het OPP in Idos.
* Wanneer onze vragen breder zijn dan wat wij binnen de basisondersteuning kunnen bieden, kunnen wij advies
vragen aan onze zorgpartners (ondersteuningsniveau 4).
• Op ondersteuningsniveau 4 zou de leerling buiten de school een training kunnen volgen gericht op bepaald gedrag,
bijvoorbeeld via het regionaal trainingscentrum.
• Op ondersteuningsniveau 5 kan de leerling vanuit een school voor speciaal onderwijs, zoals Zuiderbos, begeleiding
krijgen binnen de school. Ook kan de leerkracht vanuit een OZAPP-traject vanuit Zuiderbos begeleid worden om de
leerling op het gebied van gedrag de juiste begeleiding te kunnen geven.
• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor de leerling, is er een
mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een passende
vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling.

4.7 Basisondersteuning gericht op kindkenmerken in het domein van de thuissituatie
Leerlingen met problemen of specifieke behoeften in de thuissituatie hebben op verschillende manieren de
mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor deze
leerlingen:
• De leerkracht observeert de leerling en de behoeften die hieruit voortvloeien. Naar aanleiding hiervan speelt de
leerkracht tijdens de instructies en tijdens het zelfstandig werken en vrije momenten in op deze behoeften van de
leerling, ondersteuningsniveau 1. De leerkracht polst regelmatig bij de leerling hoe het met hem/haar gaat en voert
regelmatig een gesprekje.
• Wanneer de leerkracht merkt dat de leerling net iets meer nodig heeft dan de leerkracht in de groep kan bieden, dan
kan de leerkracht, of een andere collega of specialist binnen de school, dit de leerling bieden. Denk hierbij aan een
gesprekje buiten het plein of even samen wandelen op het schoolplein (ondersteuningsniveau 2).
• Wanneer de leerkracht specifieke vragen heeft over het gedrag of de behoeften van de leerling, kan hij/zij advies
vragen aan de zorgcoördinator. Zij kan de betreffende leerling observeren, de leerkracht adviezen geven en met de
leerkracht meedenken (ondersteuningsniveau 3).
• Wanneer onze vragen breder zijn dan wat wij binnen de basisondersteuning kunnen bieden, kunnen wij advies
vragen aan onze zorgpartners, maar ook aan de contactpersoon of orthopedagoog van ons samenwerkingsverband.
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Een andere mogelijkheid is dat de leerling buiten school een training volgt via bijvoorbeeld het regionaal
trainingscentrum (ondersteuningsniveau 4).

4.8 Basisondersteuning gericht op kindkenmerken van fysieke en medische aard
Leerlingen met specifieke fysieke en/of medische kenmerken hebben op verschillende manieren de mogelijkheid om
goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor deze leerlingen:
• Aangepaste instructie en/of verwerking voor een bepaald vakgebied, door de leerkracht in de klas,
ondersteuningsniveau 1.
• Extra instructie en of begeleiding individueel of in een kleine groep in de klas of op het leerplein met behulp van een
collega, ondersteuningsniveau 2.
• Wanneer de leerling meer nodig lijkt te hebben dan de basisondersteuning, kan school contact opnemen met het
samenwerkingsverband. Vanuit het samenwerkingsverband kan de contactpersoon meedenken en gericht advies
geven. Denk hierbij aan het inschakelen van de orthopedagoog of een andere expert die de leerling kan komen
observeren en gericht advies kan geven (ondersteuningsniveau 4). Daarnaast kan er, wanneer nodig, vanuit het
samenwerkingsband of vanuit één van de scholen van het speciaal onderwijs, gericht begeleiding komen voor het
kind, in de vorm van bijvoorbeeld een arrangement (ondersteuningsniveau 4).
* Wanneer onze vragen breder zijn dan wat wij binnen de basisondersteuning kunnen bieden, kunnen wij advies
vragen aan onze zorgpartners (ondersteuningsniveau 4).
• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor de leerling, is er een
mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een passende
vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling (ondersteuningsniveau 5).

5 Basiskwaliteit
5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader
Met o.a quality teams analyseren we continu en stellen we (waar nodig) ons onderwijs bij. Maandelijks worden het
onderwijsleerproces en de onderwijsresultaten aan de hand van alle beschikbare data geanalyseerd.
Onder leiding van pleincoaches wordt per leerplein door de leraren gereflecteerd, geanalyseerd en worden er
ontwikkelpunten vastgesteld.
Hierdoor ontstaat er een sterke, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van alle leerlingen en
leerkrachten.
Twee keer per jaar, na de methode-onafhankelijke toetsing (CITO) worden de resultaten schoolbreed geanalyseerd
door de zorgcoördinator en besproken met het team. Hierbij wordt geanalyseerd en besproken of de groepen 6 en
hoger op koers liggen voor het behalen van de referentieniveaus.
Middels groepsbezoeken van o.a pleincoach, zorgcoördinator en/of bouwcoördinator worden leerkrachten op de
werkvloer gecoacht en begeleid.
Bs. Noorderlicht gaat uit van Continuous Improvement, hierbij staat het analyseren en duiden van data centraal. Dit
doen leerkrachten middels een databord met de leerlingen. En MT/IB analyseert en duidt de data op schoolniveau en
maakt dit zichtbaar op het schooldatabord.

6 Parels
6.1 Parels
Bs. Noorderlicht levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar de school heeft ook veel toegevoegde
eigen kwaliteitsaspecten. Zo zullen we vanaf schooljaar 2021-2022 starten met de werkplaats waarin het werken aan
1F doelen in een realistische context centraal staat, oriënteren we ons op verrijkingsaanbod voor het jonge kind en
worden er buitenhoeken vormgegeven voor het leren van en in de natuur.
Het meest trots zijn we op onze huidige parels:
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Parel

Standaard

Natuuronderwijs en duurzaamheid (W&T)

OP1 - Aanbod

Slimme ICT & technologie (W&T)

OP1 - Aanbod

Such fun

OP1 - Aanbod

Verrijkingsgroep groep1/2

OP4 - (Extra) ondersteuning

Verrijkingsaanbod vanaf groep 5

OP4 - (Extra) ondersteuning

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie
7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie
Basisschool Noorderlicht is onderdeel van Kindercampus Noord en een echte wijkbasisschool in het noorden van ‘sHertogenbosch.
Alle kinderen, ongeacht geloof of herkomst en culturele achtergrond zijn welkom op bs. Noorderlicht. Wij zijn
algemeen toegankelijk voor alle kinderen.
Bs. Noorderlicht heeft ongeveer 400 leerlingen en een gemêleerde populatie. Onze school is een afspiegeling van de
maatschappij. We hebben 16 groepen; de groepsgrootte is gemiddeld 26 leerlingen.

8 Kengetallen
8.1 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).
We zien een stijging in het spreidingsgetal, iets waar we rekening mee houden bijvoorbeeld door te differentiëren in
drie profielen.
Schooljaar

Schoolweging

Categorie

Spreiding

2020 / 2021

29,42

29-30

7,19

2019 / 2020

29,51

29-30

7,11

2018 / 2019

29,61

29-30

6,89

Gem. schoolweging

Gem. categorie

3 schooljaren

3 schooljaren

29,51

29-30

18/19 - 20/21

18/19 - 20/21

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

8.2 Eindresultaten
Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.
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Schoolweging (gem. 3 schooljaren)
Schoolwegingscategorie

'19-'20

'20-'21

'21-'22

29,6

29,5

-

29-30

29-30

-

Eindtoets

Route 8 (t/m
2019)

Aantal leerlingen

0/0

35 / 35

0/0

0

211,1

0

1F Lezen

-

97,1%

-

1F Taalverzorging

-

100%

-

1F Rekenen

-

88,6%

-

2F Lezen

-

85,7%

-

2F Taalverzorging

-

74,3%

-

1S Rekenen

-

40%

-

1F - gem. van 3 jaar

96,2%

95,9%

1S/2F - gem. van 3 jaar

61,6%

63,2%

Score
Percentage ten minste 1F

Percentage 1S/2F

Percentage behaalde referentieniveaus

Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview

boven de ondergrens

onder de ondergrens

8.3 Referentieniveaus / schoolnormen
In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities).

Schooljaar

Categorie

Signaleringswaarden
1F

1S/2F

Schoolnormen
1F

1S/2F

gem. 3 jaar

Behaalde
referentieniveaus
1F

1S/2F

gem. 3 jaar

gem. 3 jaar

% ≥ TL/Havo
advies

2019 / 2020

29-30

85%

49%

100%

65%

96,2%

61,6%

46%

2020 / 2021

29-30

85%

49%

100%

65%

95,9%

63,2%

60%

boven de schoolnorm

boven de signaleringswaarde

onder de signaleringswaarde

8.4 Leerlingaantallen
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op Bs. Noorderlicht per 1 oktober 2020.
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9 Voorzieningen
9.1 Fysiek
Speciale voorzieningen KinderCampus Noorderlicht
Onderwijs en opvang zijn gehuisvest in een duurzaam energieneutraal gebouw dat helemaal is ingericht om kinderen
te laten groeien tot zelfstandige, sociale en kritisch denkende jongeren in onze steeds meer internationale en digitale
samenleving. Alles is ingericht op een vertrouwde start, ‘ontdekkend leren’, kennismaken met de natuur en
samendoen. Zo zijn de lokalen ingericht aan de hand van natuurthema’s, staat ICT centraal in onderwijs, werken
kinderen samen op speciaal ontworpen leerpleinen en is er een uitdagende en rijk ingerichte speelleertuin waar jonge
avonturiers de natuur kunnen ontdekken. Ook voorziet het gebouw in:
• 1 gymzaal en 2 beweeglokalen
• Schoolbibliotheek
• Green Screen (voor films en presentaties)
• Aula (voor vieringen)
• Podium voor toneel met audiovisuele ondersteuning
• Paddenpoel
• Speelleertuin
• Lift
Fysieke voorzieningen
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'21-'22
Lift

1

Rolstoeltoegankelijk
TOTAAL

1

9.2 Organisatorisch
Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:
Organisatorische voorzieningen
'21-'22
Plusklas

1

Klusklas (extra structureel aanbod voor doeners)

1

TOTAAL

2

10 Personeel
10.1 Aanwezige expertise
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. Op Bs. Noorderlicht is een onderbouw- en bovenbouw-coördinator
werkzaam. Daarnaast zijn er 4 pleincoaches aangesteld, zij zijn verantwoordelijk voor het borgen van de afspraken en
kwaliteit van het onderwijs op de leerpleinen. Dit doen zij bijvoorbeeld door het analyseren van data in q-teams en
coaching op de werkvloer.
Specialisten
Omschrijving

Dagdelen

Waardering

Specialist Hoogbegaafdheid

1.0

goed / uitstekend

SoVa-trainer(s)

1.0

goed / uitstekend

Onderwijsassistent(en)

20.0

goed / uitstekend

Omschrijving

Dagen

Waardering

Intern begeleider(s)

5.0

goed / uitstekend

Rekencoordinator [rekenspecialist]

1.0

goed / uitstekend

11 Toelating van leerlingen
11.1 Toelating van leerlingen
De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
1.
2.
3.
4.
5.

Het kind is vier jaar.
Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school.
Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school.
Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd.
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.
2.
3.
4.

Aan het bovenstaande niet voldaan is.
Het kind niet zindelijk is.
De school niet is ingericht op de beperking van het kind.
De school geen passend onderwijs kan verzorgen.
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12 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs
12.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs
Op Bs. Noorderlicht bieden we leerlingen basisondersteuning en in sommige gevallen extra ondersteuning. In deze
paragraaf geven we een aantal voorbeelden van gevallen waarin we hoogstwaarschijnlijk geen passend onderwijs
kunnen bieden. We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we als school kunnen
bieden.
Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs bieden wanneer er sprake is van:
• Een leerling die de rust en veiligheid verstoort. Indien een leerling een beperking heeft die ernstige
gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is
er een grens bereikt. Hieronder valt ook wegloopgedrag van leerlingen. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief
goed onderwijs aan de gehele groep en aan het desbetreffende leerling te bieden. De leerling vraagt zoveel aandacht
van de leerkracht dat de andere leerlingen aandacht tekortkomen.
• Een leerling waarbij sprake is van interferentie tussen verzorging/behandeling en onderwijs. Indien een leerling een
beperking of stoornis heeft die zoveel verzorging of behandeling vraagt dat het onderwijs in het geding komt.
• Een leerling die een verstoring van het leerproces voor andere leerlingen veroorzaakt. Als het onderwijs aan de
leerling met een beperking of stoornis zoveel beslag legt op de tijd en de aandacht van de medewerker, dat er
daardoor onvoldoende tijd of aandacht overblijft voor de andere leerlingen.
• Een gebrek aan opnamecapaciteit van het aantal zorgleerlingen. Per aanmelding zal de afweging moeten
plaatsvinden of er voldoende zorgruimte op school of in de thuisgroep aanwezig is.
• Als het niet lukt om met ouders op 1 lijn te komen ten aanzien van de aanpak voor de leerling, dan is de
samenwerking niet doelmatig. Hierdoor kan het voorkomen dat de leerling zich niet optimaal (meer) kan ontwikkelen.
Dan is er een grens bereikt.
• Lijdensdruk bij een leerling. Hiervan kan sprake zijn als de leerling er onder lijdt dat hij/zij een uitzonderingspositie
heeft in de klas, de leerling nauwelijks sociale contacten heeft, de leerling stilstaat in de cognitieve ontwikkeling of niet
meer naar school wil.
• Een leerling met meer dan 3 jaar leerachterstand en/of een gemiddeld IQ van </= 70 heeft.
• Dagelijkse of frequente (zwaardere) medische handelingen die verricht moeten worden door medewerkers.

Daarnaast hebben ervaringen uit het verleden ons geleerd dat we per groep naast het geven van instructie en
begeleiding binnen drie profielen maximaal twee leerlingen met een arrangement/individuele leerlijn kunnen
begeleiden.

Bs. Noorderlicht kan met een zorgvuldige onderbouwing dus aangeven waar haar grenzen liggen in passend
onderwijsaanbod. De groepssamenstelling, omgevingsfactoren en leerkrachtkenmerken zijn ook factoren die van
invloed kunnen zijn. Wanneer een leerling niet voldoende mogelijkheden tot functioneren en/of ontwikkeling heeft op
Bs. Noorderlicht zal altijd het SWV betrokken worden om met ouders, school en leerling te zoeken naar een geschikte
andere passende plek. Hierbij wordt zorgvuldig afgewogen of de ontvangende school de huidige problematiek wel
kan begeleiden.
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13 Aandachtspunten 2021-2022
Hoofdstuk /
paragraaf

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Ambitie

Voldoen aan de landelijke norm rekenen 1S.

hoog

Volledige implementatie Continuous Improvement op school- en
klassenniveau.

hoog

Een passend differentiatie-aanbod, gespecificeerd in drie profielen (basis,
intensief en verdiept).

hoog

Ruimte en tijd voor informeel en non-formeel leren en verwerken van
leerdoelen m.b.v. realistische materialen op de leerpleinen.

hoog

Doorlopende leerlijn verrijking- en plusaanbod groep 1 t/m 8

hoog
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