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1 Inleiding

1.1 Inleiding

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

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van de organisatie

Brinnummer 11BF

Schoolnaam Basisschool de Mienskip

Directeur Dicky Douma

Adres Groenkamp 3

Postcode + Plaats 9285 SZ Buitenpost

E-mailadres mienskip@roobol.frl

Telefoonnummer 0511-542021

Website www.demienskip.nl

Gegevens van de school

Brinnummer 11BF

Schoolnaam Basisschool de Mienskip

Directeur Dicky Douma

Adres Groenkamp 3

Postcode + Plaats 9285 SZ Buitenpost

E-mailadres mienskip@roobol.frl

Telefoonnummer 0511-542021

Website www.demienskip.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Samenwerkingsverband Friesland 

Datum vaststelling SOP:  

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

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

Zorgstructuur: werken in niveaus  
Diverse deskundigheid aanwezig in school.
(Gedragsspecialist, Beelddenken, MRT)  
Tijdig geïnvesteerd  in onderwijsondersteuners.  
Ruim leerplein 

Aantal groepen met een groepsgrote van +- 30
leerlingen.  

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Samenwerking VO-scholen 
Inzet ruimten in school   
Groepen splitsen m.b.v. onderwijsassistenten.  
Samenwerking Gebiedsteam. 

Leraren tekort  
Leraren mobiliteit  
Ziekte (pandemie: Covid-19)  
Thuisonderwijs/scholensluiting

3.2 Ambities

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. Op de Mienskip differentiëren wij in 7 niveaus. De
basisstof in een jaargroep geeft het niveau van ‘de auto’ aan. Wanneer een leerling meer uitdaging nodig heeft, dan
gaat de leerling op het niveau van ‘de trein’ werken. Kan de leerling verrijkingsstof aan? Dan gaat de leerling werken
op het niveau ‘vliegtuig’. Tevens werken deze leerlingen met een eigen planning en zijn hier verantwoordelijk voor.
Een hoogbegaafde leerling werkt op het niveau van ‘de raket’ en werkt vanuit een top-down aanpak. Als een leerling
meer uitleg en begeleiding nodig heeft, dan gaat de leerling werken op het niveau ‘de scooter’. Een leerling die meer
uitleg nodig heeft met een gerichte aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een handelingsplan, werkt op het niveau van
‘de fiets’. Leerlingen met een eigen leerlijn, bijvoorbeeld een onderwijs perspectief plan, werken op het niveau van ‘de
step’. Dit alles maakt dat een leerling met rekenen op het niveau ‘het vliegtuig’ kan werken en met spelling op het
niveau van ‘de step’. 

Bijlagen

1. SOP tabellen

5 Basiskwaliteit

5.1 Basisondersteuning

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basisondersteuning PO 2022 - Voorwaarden (BO1) 3,33

Basisondersteuning PO 2022 - Voorbereiding (BO2) 3,89

Basisondersteuning PO 2022 - Signaleren (BO3) 4

Basisondersteuning PO 2022 - Begrijpen (BO4) 4

Basisondersteuning PO 2022 - Plannen (BO5) 4

Basisondersteuning PO 2022 - Realiseren (BO6) 3,57

Basisondersteuning PO 2022 - Vastleggen (BO7) 3,83

Basisondersteuning PO 2022 - Evalueren (BO8) 4

5.2 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Beoordeling
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Wij meten de basiskwaliteit van onze school 1 x per twee jaar met directie en team.

Omschrijving Resultaat

OP1: Aanbod 4

OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding 4

OP3: Pedagogisch-didactisch handelen 3,83

OP4: Onderwijstijd 4

OP6: Afsluiting 4

VS1: Veiligheid 4

VS2: Schoolklimaat 4

OR1: Resultaten 4

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties 3,63

SKA1: Visie, ambities en doelen 4

SKA2: Uitvoering en kwaliteitscultuur 4

SKA3: Evaluatie, verantwoording en dialoog 4

5.3 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

OP1: Aanbod 4

OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding 4

OP3: Pedagogisch-didactisch handelen 3,83

OP4: Onderwijstijd 4

OP6: Afsluiting 4

VS1: Veiligheid 4

VS2: Schoolklimaat 4

OR1: Resultaten 4

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties 3,63

SKA1: Visie, ambities en doelen 4

SKA2: Uitvoering en kwaliteitscultuur 4

SKA3: Evaluatie, verantwoording en dialoog 4

6 Parels

6.1 Parels

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

Parel Standaard

Zorgstructuur: differentieren op 7 niveaus. KA1 - Kwaliteitszorg

Aanbod sluit aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. OP1 - Aanbod

Gedifferentieerd aanbod voor Engels en Fries. OP1 - Aanbod

Het toepassen van coöperatieve werkvormen in de les. OP3 - Didactisch handelen

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

In onze regio wordt vaak gesproken over een laag ambitieniveau en wordt gekenmerkt als taalzwakte regio. Om de
kansenongelijkheid tot een minimum te beperken nemen wij deel aan de projecten Bouwen aan Ambitie en Tel mee
met Taal. Het project Bouwen aan Ambitie is gericht op het stimuleren van het ambitieniveau van onze leerlingen.
Belangrijke pijlers van dit project zijn: talengericht werken, ambitiegesprekken met het oog op het vervolgonderwijs en
de wereld van buiten naar binnen te halen. We merken dat kinderen beter kunnen vertellen wat hun talenten zijn en
hoe je die inzet en dat ze nadenken over hoe hun toekomst eruit komt te zien. Vanuit het project Tel mee met Taal is
er door de Taalcoördinatoren van stichting ROOBOL een aanpak ontwikkeld om taalachterstanden tegen te gaan. Zo
is het aantal laaggeletterde ouders in kaart gebracht. Voor ouders die moeite hebben met de taal is er een taalmaatje
gezocht. Zij helpen de ouders met de informatie over school. Ook wordt het thuis voorlezen gestimuleerd. Hiervoor is
er samenwerking gezocht met de bibliotheek. Daarnaast gaan wij maandelijks per klas naar de bibliotheek om nieuwe
leesboeken uit te kiezen. Voor de NT2-leerlingen is er een speciale aanpak ontwikkeld door de Taalcoördinator. Een
voorbeeld hiervan is dat deze leerlingen twee keer per week individuele begeleiding krijgen van een vrijwilligster die
de Nederlandse Taal met hen oefent. Op deze wijze wordt er gewerkt aan de taalachterstanden om de
kansenongelijkheid tot een minimum te beperken.

Het spreidingsgetal van de Mienskip is 6,57. Dit geeft aan dat er binnen onze school sprake is van heterogeniteit
tussen de leerlingen. Door op 7 niveaus te differentiëren (in aanbod en mate van instructie) komen wij tegemoet aan
de onderwijsbehoeften van elke leerling. 

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 20 3 6,7

2 30 3 10

3 38 2 19

4 28 1 28

5 29 1 29

6 30 1 30

7 34 2 17

8 27 1 27

Totaal 236 11 21,5

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

Analyse en conclusies

Ondanks we in een krimpgebied zitten, zien we nog steeds een lichte stijging in het leerlingenaantal. Wij houden
de voorkeur om in jaargroepen te blijven werken, in verband met onze werkwijze: werken in niveaus. Op deze
wijze zien wij dat een aantal groepen boven de 24 leerlingen (landelijk gemiddelde) zitten. Deze groepen krijgen
extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Waar het kan, afhankelijk van de ruimte/aantal lokalen, wordt
een groep opgesplitst (op dit moment zijn dat de groepen 3 en 7). 

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

2021 / 2022 31,48 31-32 6,31 31,75 
19/20 - 21/22

31-32 
19/20 - 21/22

2020 / 2021 31,84 31-32 6,51

2019 / 2020 31,93 31-32 6,57

Analyse en conclusies

Het spreidingsgetal van de Mienskip is 6,57. Dit geeft aan dat er binnen onze school sprake is van heterogeniteit
tussen de leerlingen. Door op 7 niveaus te differentiëren (in aanbod en mate van instructie) komen wij tegemoet
aan de onderwijsbehoeften van elke leerling. Alle materialen per vakgebied, per leerroute/niveau staan in de
matrix: 'werken in niveaus', waardoor een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. 

Bij de schoolweging komen wij uit op de volgende score: 31,97. Landelijk gezien komen wij gemiddeld uit. Wij
zien dit ook terug in de resultaten bij de eind Cito. 

8.3 De doorstroom

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

Doorstroom

Basisschool de Mienskip
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Doorstroom

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

Aantal leerlingen leerjaar 3 25 31 26 35

Aantal kleutergroepverlenging 2 3 3 3

% Kleutergroepverlenging 12% 8% 9,7% 11,5% 8,6%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 150 176 173 189

Aantal doublures leerjaar 3-8 3 3 5 4

% Doublures leerjaar 3-8 2% 1,7% 2,9% 2,1%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 1,85% 1,84% 2,29% 2,49%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 205 229 231 259

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 4 2 6 2

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 2% 0,9% 2,6% 0,8%

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 0

8.4 Verwijzingen
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Uitstroom

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

Aantal leerlingen op
school

205 229 231 259

Uitstroom Schoolverlater 0 28 25 27

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

17 1 0 1

Uitstroom Vroegtijdig schoolverlater 0 0 2 0

Zij-uitstroom Andere basisschool 0 0 1 4

Zij-uitstroom Schoolverlater 0 2 0 1

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 1 0 1 0

Zij-uitstroom Verhuizing 5 5 1 5

Zij-uitstroom Vroegtijdig schoolverlater 0 0 2 0

TOTAAL 23 36 32 38

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

Uitstroom Schoolverlater - - - - - - - 27

Uitstroom Voortgezet (speciaal) onderwijs - - - - - - 1 -

Zij-uitstroom Andere basisschool - - 2 1 - 1 - -

Zij-uitstroom Schoolverlater - - - - - - 1 -

Zij-uitstroom Verhuizing 1 2 1 1 - - - -

TOTAAL 1 2 3 2 0 1 2 27

8.5 Terugplaatsingen

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

Basisschool de Mienskip
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Instroom

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

Aantal leerlingen op school 205 229 231 259

Instroom 28 26 29 25

Zij-instroom BAO 7 10 6 4

Zij-instroom geen 28 26 29 25

Zij-instroom ONBEKEND 7 3 1 0

TOTAAL 42 39 36 29

Instroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

School van herkomst 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Instroom 4 18 - - - - - - -

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

Zij-instroom geen - - 2 - 0 - 1 - 0

TOTAAL 4 18 3 0 1 0 2 0 1

8.6 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

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

Aantal leerlingen op school 205 229 231 259

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

8.7 Typen leerlingen

8.8 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

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

Aantal leerlingen op school 205 229 231 259

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 1 1 1 8

8.9 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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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

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

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 32 32 31,8

Schoolwegingscategorie 31-32 31-32 31-32

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 0 / 0 25 / 25 26 / 26

Aantal leerlingen ontheffing 0 2 0

Score 0 534 534,4

Percentage ten minste 1F

1F Lezen - 88% 100%

1F Taalverzorging - 100% 92,3%

1F Rekenen - 100% 84,6%

Percentage 1S/2F

2F Lezen - 72% 53,8%

2F Taalverzorging - 48% 57,7%

1S Rekenen - 40% 50%

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 98% 96,8% 95,1%

1S/2F - gem. van 3 jaar 62,7% 57,1% 55,9%

8.10 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.
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

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 31-32 85% 45,5% 99% 61,6% 98% 62,7% 52%

2020 / 2021 31-32 85% 45,5% 99% 49,1% 96,8% 57,1% 52%

2021 / 2022 31-32 85% 45,5% 99% 49,1% 95,1% 55,9% 48%

Behaalde referentieniveaus 2021 / 2022 - schoolnormen 2020 / 2021
Categorie Signaleringswaarde Landelijk gemiddelde Schoolnorm Behaalde referentieniveau

1F (gem. 3 jaar) 31-32 85% 95,5% 99% 95,1%

1S/2F (gem. 3 jaar) 31-32 45,5% 58,6% 49,1% 55,9%

1F (2021 / 2022) 31-32 85% 95,5% 99% 92,3%

Lezen 31-32 - 98,1% 100% 100%

Taalverzorging 31-32 - 96,1% 100% 92,3%

Rekenen 31-32 - 92,4% 97% 84,6%

1S / 2F (2021 / 2022) 31-32 45,5% 58,6% 49,1% 53,8%

Lezen 31-32 - 73,5% 70% 53,8%

Taalverzorging 31-32 - 57,1% 62% 57,7%

Rekenen 31-32 - 45,2% 46% 50%

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

Fysieke voorzieningen

'21-'22

Rolstoeltoegankelijk

Grotere lokalen (i.r.t. het aantal leerlingen)

TOTAAL 0

9.2 Organisatorisch

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

Organisatorische voorzieningen

'21-'22

RT 2

Plusklas 1

TOTAAL 3

Analyse en conclusies

De extra begeleiding en uitdaging voor leerlingen is ingebed in onze zorgstructuur; werken in niveaus.

10 Personeel

10.1 Specialismen
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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.

Specialisten

Omschrijving Dagdelen Waardering

NT2- coördinator 1.0 goed / uitstekend

Rekencoordinator [rekenspecialist] 1.0 goed / uitstekend

Omschrijving Dagen Waardering

Intern begeleider(s) 2.5 goed / uitstekend

Gedragsspecialist 2.5 goed / uitstekend

Onderwijsassistent(en) 5.0 goed / uitstekend

Omschrijving Uren Waardering

Motorische remedial teacher(s) 2.0 goed / uitstekend

Analyse en conclusies

Op school is veel expertise aanwezig. Op de Mienskip werken wij met een kwaliteitsteam bestaande uit: Directie,
IB'er, een taalcoördinator en een rekencoördinator. Vanuit hun eigen domein wordt kennis en expertise gedeeld
en verspreid. Op deze wijze bewaken we de kwaliteit in school. 

Er is extra geïnvesteerd in extra handen in de klas. Zo lopen er in totaal 8 onderwijsassistenten in school. Zij
ondersteunen in verschillende groepen. Op deze wijze krijgen de leerlingen die dat nodig hebben extra
begeleiding ontvangen. 

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

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

1. Het kind is vier jaar
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
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
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)

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:

- Gerichte interventies op leergebied onder begeleiding van onderwijsassistenten. 

- Aanpak hoog- en meerbegaafde leerlingen

Basisschool de Mienskip

Ondersteunings Profiel 2021-2022 14



- Signalering Beelddenken en aanvullende materialen

- Protocol NT2 leerlingen  

- VVE leerlingen (jonge risicoleerlingen)

- Motorisch remedial teacher, indien nodig kan er doorverwezen worden naar de kinderfysiotherapeut 

- Dyslexie/dyscalculie in samenwerking met Cedin indien nodig

 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Extra ondersteuning PO 2022 - Definiëring (EO1) 3,83

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 deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die vanwege hun gedrag de rust/sfeer in de groep structureel verstoren en na langdurig inzet van

interventies geen verbetering zichtbaar is. 
4. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
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