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1. Inleiding  
In dit ondersteuningsprofiel kunt u lezen welke zorg wij als Maranathaschool kunnen bieden. We beschrijven ons 
zorgaanbod voor ouders. We proberen zoveel mogelijk in begrijpelijke taal te schrijven en vakjargon te voorkomen. 
Heeft u vragen of opmerkingen over dit plan, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie voor een gesprek: 
directie.maranatha@hsn-scholen.nl. 
 
Leeswijzer 
Eerst leggen we in het kort uit waar we als school voor staan. Hierna volgt een hoofdstuk met cijfers en feiten over onze 
school. Vervolgens leggen we uit welke zorg we kunnen bieden en welke ambities we hebben op het gebied van Passend 
onderwijs. We sluiten af met enkele conclusies over ons zorgaanbod. 
 
Passend onderwijs 
Sinds 2014 is Passend onderwijs ingevoerd met als doel om zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs een 
passende plek te bieden. 
Als Maranathaschool geloven we dat leerlingenzorg altijd maatwerk is. Overleg met ouders en het kind zijn onmisbaar om 
tot een goed zorgaanbod te komen. Onze beschrijving van de leerlingenzorg op onze school is daarom ook gebaseerd op 
de zorgbehoefte van leerlingen in de afgelopen jaren.  
Ons doel is om onze basisondersteuning te vergroten door middel van extra handen in de school. Hierdoor wordt het 
mogelijk meer kinderen passende zorg te bieden.  
De opsomming van ons zorgaanbod is daarom nooit compleet omdat het altijd afhankelijk is van de zorgbehoefte van het 
kind en de ondersteuningsruimte van onze school. 

 
2. Algemene gegevens 

 
2a. Contact en vaststellingsgegevens  
 
Naam school 

Naam: Maranathaschool 
Adres: Grieglaan 4 
Brin: 11RK 
Telefoon: 033-2451413 
E-mail: directie.maranatha@hsn-scholen.nl 

Opgesteld namens 
directie en team  

Datum juni 2019 
Directeur Sieds Elze Sennema 

Opgesteld met Advies MR  Datum 01-07-2019 
Voorzitter MR  Aline Hannessen 

Vastgesteld door bestuur  Datum  
Voorzitter Bestuur  

 
 

2b. Onderwijskundig concept van de school 
Het motto van de Maranathaschool is Leren door beleven. Door een uitdagende leeromgeving aan te bieden, willen we 
de echte wereld dicht bij het kind brengen. We hebben een grote keuken waarin kinderen kunnen koken, een grote 
moestuin waarin kinderen voedsel verbouwen, een fruitgaard, een ontdekbos, etc. 
 
Op de Maranathaschool hebben we het klassieke jaarklassen-systeem. De kleuters zitten in een combinatie: groep ½. De 
andere kinderen zitten in groep 3 t/m 8. 
In de ochtend onderwijzen we de leervakken (rekenen, taal, technisch en begrijpend lezen, spelling). De leerpleinen zijn 
dan bedoeld als stilte-werkplekken voor de kinderen die zelfstandig hun verwerking mogen maken. 
In de middag geven we wereldoriëntatie: vakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en burgerschap die 
geïntegreerd binnen een thema worden aangeboden. In de middag ‘bruist’ de school en worden de leerpleinen gebruikt 
om in groepjes aan de themaopdrachten en expressievakken te kunnen werken. 
 
De leerkrachten geven in de ochtend les volgens het Expliciete Instructiemodel. Dit is een manier van instructie geven, 
waarbij de hele groep betrokken is. De instructie begint altijd met de hele groep. Kinderen die het lesdoel al gehaald 
hebben, worden vroeg losgekoppeld van de instructie. Kinderen die het lesdoel aan het einde van de basisinstructie nog 
niet gehaald hebben, krijgen verlengde instructie. 
 
We geloven dat een leerkracht heel goed in drie niveaus kan lesgeven. Maar ook dan zijn er kinderen die meer uitdaging 
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kunnen gebruiken of meer uitleg nodig hebben. Deze kinderen worden ondersteund door onderwijsassistenten.   
Hiernaast hebben we nog de voorziening ‘De Doordenkers’ voor meerbegaafde kinderen. Deze extra handen in de klas zijn 
voor ons de meest concrete uitwerking van Passend onderwijs. 
Binnen onze vereniging, de HSN, hebben we een bovenschoolse Plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Voor praktisch 
ingestelde kinderen hebben we een pedagogische tuinman die kinderen begeleidt. 

 
2c. Kengetallen 
Leerlingaantal op 1-10-2018 223  

(Verwacht leerlingenaantal op 01-10-2019: 230) 
Leerlingengewicht op 1-10-2018 Aantal lln 0,3: 9 Aantal lln 1,2: 14 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Aantal sbo-verwijzingen  2 2 
Aantal verwijzingen so cluster 2 
(taal en gehoor) 

  1 

Aantal verwijzingen so cluster 3 
(langdurig zieke kinderen) 

   

Aantal verwijzingen so cluster 4 
(gedrag) 

  1 

 
Aantal kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief (2018-2019) 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 
  1  1 4 2 1 

 
Uitstroom naar VO 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Voortgezet Speciaal Onderwijs    
Praktijkonderwijs    
VMBO BB  6 3 
VMBO K 4 3 3 
VMBO T 5 9 9 
TL-HAVO 3  1 
HAVO 5 5 4 
HAVO-VWO 4   
VWO 6 4 9 
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3. Basisondersteuning  

 
 
 

3a. Resultaat 0-meting Basisondersteuning 
 
Deze nulmeting komt uit het Q3-Schoolondersteuningsprofiel welke is opgemaakt na een inventarisatie 
van ons samenwerkingsverband Zeeluwe. Onze scores staan hier naast het landelijk gemiddelde.  
De planmatigheid van de zorg, het beleid en de evaluatie van de leerlingenzorg lopen achter op het 
landelijk gemiddelde. Sinds schooljaar 2018-2019 werken we met een nieuwe zorgstructuur: 
Groepsplanloos werken. Deze indicatoren zijn tijdens de leerkrachtenpeiling in 2018 wel als voldoende 
beoordeeld. 
Door drie tegenvallende Eindtoetsscores (2016, 2017 en 2018), blijft de score achter op de indicator 
Resultaten. De Eindtoets-score is in 2019 wel weer op niveau (boven landelijk gemiddelde). Deze 
indicator is dus ook weer op orde. 

 

 

 
3b. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning 
Datum laatste inspectierapport - Voldoende Maart 2012 
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3c. Oordeel van de school/team over de  
- De standaarden Kwaliteit van het onderwijs en de Ondersteuningsstructuur  
- De standaarden handelingsgericht werken 

 
Het team heeft in juni 2018 een tevredenheidspeiling ingevuld. 
De indicatoren die de voorgaande jaren onder de norm lagen (ondersteuning in de leerlingenzorg) is nu op voldoende 
niveau. 

- De standaarden kwaliteit van het onderwijs 
De indicator Kwaliteit van onderwijs wordt gescoord op 3.1 op een vierpuntsschaal. Onze schoolnorm is 
3.0. Geen van de subindicatoren worden onder de 3.0 gescoord. De kwaliteit van onderwijs wordt door 
de leerkrachten als voldoende beoordeeld. 
 
- De standaarden ondersteuningsstructuur 

De indicator Organisatie en aansturing wordt gescoord op een 3.0. Dit is op de schoolnorm. De 
leerkrachten geven aan dat ze tevreden zijn over de ondersteuning die de kinderen geboden wordt 
(3.2). 

 
- De standaarden handelingsgericht werken 

Hiervoor nemen we de scores van de subindicatoren Tevredenheid in ondersteuning om 
onderwijsbehoeften vast te stellen (2.8) en Tevredenheid in ondersteuning om planmatig te werken 
(3.0). 
 
De ondersteuning in het vaststellen van onderwijsbehoeften wordt onder de schoolnorm gescoord. 
Inmiddels zijn we gestart met het Groepsplanloos werken (schooljaar 2018-2019) waarin het denken 
in ondersteuningsbehoeften van het onderwijs centraal staat. 

 
 

4. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  
 

4a. Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 
Meer aanwezig dan omschreven in de 
basisondersteuning OZK 

 
Toelichting 

Spraak- taalproblemen  De school heeft ervaring opgedaan bij het begeleiden van leerlingen met 
taal- en spraakmoeilijkheden. Bij de begeleiding van kinderen met taal-
spraakproblemen wordt samengewerkt met de betrokken logopedist. Bij 
behoefte aan meer deskundigheid wordt ondersteuning gevraagd aan 
AURIS (expertisecentrum spraak- taalproblematiek).  

Dyslexie  De school heeft ervaring met begeleiden van kinderen met leesproblemen 
en dyslexie. School breed wordt gewerkt volgens het landelijke protocol 
dyslexie. Dyslectische kinderen kunnen gebruik maken van Claroread 
(software die teksten voorleest). Wekelijks is een dyslexiebehandelaar op 
school die leerlingen met dyslexie behandeld. 

Dyscalculie  De rekenspecialist ondersteunt leerkrachten bij het vormgeven van een 
passend aanbod aan kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. 

Motorische beperkingen  Indien nodig kan de school beroep doen op de expertise van De Kleine Prins 
(expertisecentrum voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige 
beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn). Wekelijks is Intraverte op 
school voor begeleiding van kinderen met psycho-motorische problemen. 

Zieke kinderen  De school heeft ervaring opgedaan in begeleiden van kinderen met diverse 
ziektebeelden. Bij de begeleiding van deze kinderen wordt o.m. gebruik 
gemaakt van de expertise van De Kleine Prins (expertisecentrum voor 
leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die 
langdurig ziek zijn) en de Waterlelie (expertisecentrum voor leerlingen met 
epilepsie). 

ZML- kinderen  Indien nodig kan de school beroep doen op de expertise van De Kleine Prins 
(expertisecentrum voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige 
beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn) en deskundigen vanuit het 
ZMLK-onderwijs. 
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Auditieve beperkingen  Indien nodig kan de school beroep doen op de expertise van AURIS 
(expertisecentrum spraak- taalproblematiek). 

Visuele beperkingen  De school heeft ervaring met begeleiden van kinderen met een visuele 
beperking. Bij de begeleiding van deze kinderen wordt gebruik gemaakt van 
de expertise van Bartimeus (expertisecentrum voor slechtziende, blinde 
en/of meervoudig (visueel) beperkte leerlingen) 

Gedragsproblemen  De school heeft ervaring met begeleiden van kinderen met 
gedragsproblemen. De gedragsspecialist ondersteunt leerkrachten bij het 
vormgeven van een passend aanbod aan kinderen met gedragsproblemen. 
Indien nodig kan de school beroep doen op de expertise een van 
orthopedagoog. 

ADHD  De school heeft ervaring met begeleiden van kinderen met ADHD. De 
gedragsspecialist ondersteunt leerkrachten bij het vormgeven van een 
passend aanbod aan kinderen met ADHD. Indien nodig kan de school 
beroep doen op de expertise van een orthopedagoog. 

Autisme  De school heeft ervaring met begeleiden van kinderen met autisme. De 
gedragsspecialist ondersteunt leerkrachten bij het vormgeven van een 
passend aanbod aan kinderen met autisme. Indien nodig kan de school 
beroep doen op de expertise van een orthopedagoog. 

Jonge risico kind  De school heeft ervaring met begeleiden van jonge risicokinderen. Indien 
nodig kan de school beroep doen op de expertise van een orthopedagoog 
van o.m. Prokino Zorg. 

Anderstaligen  De school heeft ervaring met begeleiden van kinderen met een andere 
moedertaal. Indien nodig kan de school beroep doen op de expertise van de 
Taalklas of een NT-2-specialist van Centraal Nederland 
(onderwijsbegeleidingsdienst) 

Hoogbegaafdheid  De school heeft ervaring met begeleiden van (hoog-) begaafde kinderen. De 
hoogbegaafdheidspecialist ondersteunt leerkrachten bij het vormgeven van 
een passend aanbod en begeleidt deze leerlingen. De ondersteuning aan 
deze kinderen is uitgewerkt in het protocol Hoogbegaafdheid. 
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4b. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met extra-onderwijsbehoeften 
 
We hebben de volgende voorzieningen in de basisondersteuning: 

 Inzet van onderwijsassistenten (FTE 2,4) 
 Inzet van hoogbegaafdheidsspecialist (Doordenkers) (FTE 0,2) 
 Inzet van gedragsspecialist (psycho-educatie) (FTE 0,2) 
 Inzet van de ‘pedagogische’ tuinman (FTE 0,15) 
 Balansruimte (prikkelarme werkruimte) 

 
 

4c. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften 
 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 
Gebouw Uitdagende leeromgeving, 

Rolstoelvriendelijk plein en gebouw 
Open en transparant 
Leerpleinen als zelfstandige leerplekken 

Inmiddels ruimtegebrek door groei van de 
school 

Aandacht en tijd  Balanstijd voor leerlingen die een 
rustmoment nodig hebben gedurende 
de dag. 
Inzet van onderwijsassistenten. 

Grote groepen, waardoor minder aandacht 
van de leerkracht voor de basisgroep in de 
klas. 

Schoolomgeving Natuur, ruimte, groen, water, aansluiting 
op zowel landelijk als stedelijk gebied. 

 

Leerling populatie Onze ouders kiezen erg bewust voor 
onze school (identiteit, onderwijsvisie). 
Dit komt door de concurrentiepositie 
met drie andere christelijke scholen in 
de wijk Paasbos. 
De populatie leerlingen op onze school 
weerspiegelt de populatie van de wijk. 

Door de leerlingengroei staat de aandacht 
voor het individuele kind onder druk. Dit is 
een aandachtspunt voor onze school. 

Teamfactoren Weinig verloop onder leerkrachten. Leerkrachten kunnen ouders meer 
betrekken en informeren over de zorg in 
de klas (oudertevredenheidspeiling 2018) 

Leerkrachtfactoren Leerkrachten hebben goed zicht op de 
ondersteuningsbehoefte van het kind en 
passen hun onderwijs hierop aan. 
 
Leerkrachten werken volgens eenduidige 
instructiemethode (EDI) 

De individuele scholing van leerkrachten 
op het gebied van 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen is 
een blijvend aandachtspunt. 

Samenwerking met partners De Maranathaschool heeft een groot 
zorg-netwerk met veel laagdrempelige 
contacten. 

Gebrek aan ruimte: meer behoefte dan we 
kunnen bieden 

Anders   
 

5. Grenzen aan het onderwijs   
 

Waar liggen de grenzen in ons onderwijs 
 
Vanwege onze grote groepen kunnen we geen structureel kleinschalig onderwijs aanbieden.  
Door de grootte van de groepen kunnen we kinderen minder individueel aansturen. 
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6. Conclusie en ambities   
 

6a. Ontwikkelpunten n.a.v. de Nulmeting met tijdpad  
Naar aanleiding van de Q3 nulmeting van januari 2017 en personeelstevredenheidspeilingen van de afgelopen jaren blijkt 
dat de leerkrachten behoefte hebben aan extra ondersteuning in de zorgstructuur. Om hierin te voorzien zijn we in 
schooljaar 2018-2019 gestart met Groepsplanloos werken waarin de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal staat 
en de zorgplannen compacter geworden.  
Het ontwikkelpunt voor het komend schooljaar (2019-2020) is om deze ontwikkeling te borgen en vast te houden aan de 
eenduidigheid in deze zorgstructuur.  
 

 
6b. Beschrijving van Ambities die boven de basisondersteuning uitstijgen  
 
Al sinds de start van Passend Onderwijs is het onze ambitie om onze basisondersteuning breder en steviger te maken in 
plaats van een richting op te gaan waarin we op één vlak boven de basisondersteuning uitstijgen. 
We geloven dat de leerlingenzorg altijd maatwerk is en dat we moeilijk kunnen investeren in ontwikkelingen die in de 
toekomst liggen. 
Vandaar dat we geloven in de extra handen in- en naast de klas in de vorm van onderwijsassistenten en gespecialiseerde 
collega’s op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en gedrag. 
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6c. Conclusies  
Ook met Passend onderwijs blijven we geloven in de kracht van de groep (Visie Maranathaschool, 2014). De leerkracht 
speelt een onmisbare rol in de groep als gemeenschap in het klein waarin we samenleven en rekening houden met elkaar.  
 
We geloven dat ieder kind eigen talenten heeft gekregen van God. Als school mogen we het kind ondersteunen om deze 
talenten te leren ontdekken en ontwikkelen. 
 
Samenwerken met ouders om tot een passend onderwijsaanbod te komen is onmisbaar om te komen tot een optimale 
ontwikkeling van het kind. 
 

 
 


