
 

Leeswijzer OPP  

Olivijn stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) vast.  

We doen dat in ons digitale leerlingvolgsysteem LOGOS.  

Het OPP in LOGOS bestaat uit de volgende onderdelen:  

 

1. Het instroomprofiel 

Het instroomprofiel bevat een samenvattend beeld van uw kind, op basis van de voorgeschiedenis en de eerste 

observaties van de leerkracht van Olivijn. Het bevat informatie over:  

- Onderzoeken naar intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

- Didactische vorderingen van bijv. lezen, rekenen en taak-werkhouding. 

- Praktische vaardigheden (bijv. aankleden, zindelijkheid). 

- Participatie: hoe uw kind kan functioneren in de maatschappij. 

- De kindfactoren (meespelende gezondheidsfactoren) en de omgevingsfactoren (hoe ziet de thuissituatie er 

uit?). 

Er wordt aangegeven wat bevorderend en belemmerend kan zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Tevens 

wordt een score gegeven, van 1 t/m 6. Deze score komt overeen met een van de 6 profielen waar onze school 

mee werkt. In ieder profiel wordt toegewerkt naar een bepaalde uitstroombestemming.  

Het instroomprofiel sluit af met een integratief beeld. Dit is een samenvattend beeld  met de belangrijkste 

sterke en minder sterke punten van uw kind.  

2. Uitstroombestemming 

Met de informatie uit het instroomprofiel is de hoogst haalbare uitstroombestemming die past bij uw kind 

vastgesteld (keuze uit 1 t/m 6). Ieder jaar wordt, in overleg met u, bekeken of deze uitstroombestemming nog 

passend is.  

3. Leerroute 

Vervolgens is voor uw kind voor ieder vakgebied de hoogst haalbare leerroute gekozen (keuze 1 t/m 6). In de 

klas werkt de leraar aan de doelen die in dit schooljaar bij de leerroute horen. Het uiteindelijke doel is dat uw 

kind aan het eind van het SO de vaardigheden en kennis beheerst om met succes naar de geplande 

uitstroombestemming te gaan.  

4. Ondersteuningsbehoefte 

Het ene kind heeft meer ondersteuning nodig dan het andere om de onderwijsdoelen te behalen. Om optimaal 

tot ontwikkeling te kunnen komen en de uitstroombestemming te kunnen halen is de ondersteuningsbehoefte 

beschreven. In de ondersteuningsbehoefte staat welke begeleiding uw kind op school nodig heeft.  

In de tabel op de volgende bladzijde ziet u in een overzicht een aantal kenmerken van de verschillende 

profielen en de ontwikkelingsleeftijd bij uitstroom uit het voortgezet (speciaal) onderwijs.   
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