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    SOP -schoolondersteuningsprofiel- 2020 

School/  
Bestuur  

SBO De Werf 
Gereformeerd Speciaal Basisonderwijs in Amersfoort 

SBO de Werf | directie@sbo-dewerf.nl | James Cookstraat 10 | 3814 XD Amersfoort | 
033-4753555| sbo-dewerf.nl 
 

Directeur: Suzanne de Koning 
Intern Begeleider: Maria van der Lugt 
Bestuur: CorDeo scholengroep, Burgemeester de Beaufortweg 16 3833 AG Leusden 

Leerlingpopulatie SBO de Werf is een gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs. Onze leerlingen 
komen uit christelijke gezinnen in Amersfoort en (wijde) omtrek; Leusden, Bunschoten-
Spakenburg, Barneveld, Woudenberg, Nijkerk, Maarn, De Bilt, Utrecht, Harderwijk, Putten, 
Westbroek.  
 
Wij zijn een brede school voor SBO. Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 
jaar met ondersteuningsbehoeften op het gebied van cognitieve capaciteiten en leren (ML), 
taalontwikkeling (TOS), aandacht en concentratie (ADHD), gedrag, hechting, werkhouding, 
emotieregulatie, psychosociale vaardigheden (ASS) of een combinatie hiervan.  

 

Deskundigen • Orthopedagoog 

• Intern Begeleider (IB)  

• Onderwijs Assistenten (OA)  

• Specialist Jonge Kind (JK) 

• Taalspecialist (SEN)  

• Specialist woordenschat (woorden in de weer) 

• Gedragsspecialisten (SEN en SOVA) 

• Kindercoach  

• Rekenspecialist 

• Beelddenkspecialist 

• Motorisch Remedial Teacher/sportdocent 

• Pedagogisch huis- en tuinmeester 

• Dierenspecialist 😊 

• Logopedist (werkzaam op locatie de Werf)   

• Ergotherapeut (werkzaam op locatie de Werf)  

• SOVA-trainer (werkzaamheden van tijdelijke aard)  
 

  Er is deskundigheid aanwezig op het gebied van  
✓ Onderwijs aan leerlingen met beneden- tot bovengemiddelde cognitieve 

capaciteiten, een disharmonisch intelligentieprofiel en/of leerproblemen op 
gebied van taal, lezen en rekenen (bijv. dyslexie, dyscalculie) 

✓ Mondelinge taal en communicatieve redzaamheid 
✓ Duidelijkheid, structuur, voorspelbaarheid en emotieregulatie (hechting) 
✓ Logopedie of ergotherapie  
✓ Complexe, meervoudige ondersteuningsbehoeften (leerlingen met een SBO+/SO-

profiel) 

 

Aandacht en tijd 
voor de leerling 

Onze groepsgrootte ligt tussen de 8-19 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. 
 
In de onderbouwgroepen (o.a. de observatiegroep Jonge Kind) werkt de leerkracht dagelijks 
samen met een OA. De overige groepen maken regelmatig en indien nodig gebruik van een 
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OA. Deze onderwijsassistenten worden ingezet ten behoeve van extra begeleiding of 
ondersteuning binnen of buiten de groep.  

 

Doelen en 
werkwijze 
 

Voor jonge kinderen met een JK-arrangement ligt de focus op het helder krijgen van de 
onderwijsbehoeften en het onderwijsperspectief middels planmatig werken, observatie en 
onderzoek.  
 
Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met hierin het 
verwachte uitstroomniveau, tussendoelen en einddoelen, belemmerende/stimulerende 
factoren, onderwijsbehoeften e.d. Dit OPP wordt samen met het sociale groepsplan twee 
keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld door de leerkracht, intern begeleider en 
orthopedagoog.  
 
Nieuwe doelen, het onderwijsaanbod en onderwijsbehoeften worden in plannen 
beschreven volgens HGW/OGW. Dit wordt planmatig opgesteld en geëvalueerd door de 
leerkracht. Afstemming van zorg tussen externe partners/(pleeg)ouders/school doen we 
volgens het model 1-zorgroute. 

 

Mogelijkheden 
schoolgebouw 

Wij hebben de beschikking over: 

• School-speelplein 

• Moestuin met kleine kinderboerderij 

• Kooklokaal voor max. 16 leerlingen 

• Speellokaal 

• Gymzaal (extern) 

• Ruimte voor logopedie en ergotherapie 

• Spreekkamers 

• Onderzoeksruimte orthopedagoog 

• Handvaardigheidslokaal 

• Bibliotheek 

Samenwerking 
met ketenpartners 

o Samenwerkingsverband De Eem; onderwijsondersteuners 
o Cordeo Onderwijspunt (intern expertisecentrum)  
o Opleidingsscholen (Pabo, MBO)  
o ’s Heerenloo Zorggroep  
o Jeugdzorg  
o Wijkteams  
o Leerplichtambtenaren  
o GGD Midden Nederland  
o Scholen voor VO, PO, SBO, SO  
o Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds  
o SRO  
o RIAGG  

 

Ambities  ✓ Doorontwikkeling van onze Werfwijze, een eigen methode voor een schoolbrede, 
preventieve aanpak ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
gebaseerd op de positieve psychologie 

✓ Vormgeven van realistisch inclusief onderwijs, zowel op de Werf als op reguliere 
scholen binnen en buiten CorDeo. Verbrede toelating SBO+ en SO is onderdeel van 
deze includerende gedachte. 

✓ Zie voor vakspecifieke doelen ons jaarplan 2020 
 


