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Beschrijving onderwijsconcept: 
Onze school is een school met een traditioneel vernieuwend 

onderwijsconcept. Hierbij gaan we zeker mee met de 

onderwijsvernieuwingen maar kijken we wel kritisch naar de inzet. 

Wij werken met een jaarklassensysteem waarbij weloverwogen op 

bepaalde momenten groep overstijgend wordt gewerkt.  Ons 

aanbod richt zich op alle leerlingen waarbij we iedereen willen 

verwelkomen op onze school maar hierbij wel reëel kijken naar 

onze mogelijkheden voor de juiste ondersteuning. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 

- Schakelklas voor NT2 problematiek   

- Werken met eigen leerlijn (1F lijn) 

- Individueel passend aanbod 

meer/hoogbegaafdheid 

- Rots en water binnen de school 

- Kennis en expertise gedrag 

- Ondersteunende materialen zoals chromebook 

-   
Basisondersteuning: 
Afspraak binnen het Samenwerkingsverband is dat de 

basisondersteuning op de scholen minimaal voldoet aan de 

basisondersteuning zoals vastgelegd in het format 

basisondersteuning november 2018.  

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
- Wij staan open voor elke problematiek, ouders zijn welkom voor een gesprek en wij zullen altijd kijken 

wat de mogelijkheden binnen onze setting zijn waarbij we ook gebruik maken van de expertise van externe 

instanties, wij zullen n.a.v. dit gesprek en ons onderzoek reëel aangeven of wij dit kind kunnen helpen of 

niet. Het kind en de optimale ontwikkeling staan hierbij centraal.  

 - Wij bieden een schakelklas aan voor kleuters met een NT2 problematiek en onderzoeken op dit  moment 

de mogelijkheden voor oudere leerlingen 

- Leerlingen waarbij de ontwikkeling moeizaam verloopt bieden wij een passend individueel aanbod 

waarbij leerlingen op een specifiek gebied ondersteuning kunnen krijgen (bijvoorbeeld dyslexie) maar ook 

leerlingen een volledige eigen leerlijn kunnen volgen (1F lijn)  

- Op gebied van meer- en hoogbegaafdheid bieden wij een individueel passend aanbod 

- Wij bieden binnen onze school het Rots en water programma kosteloos aan buiten schooltijd, altijd in 

overleg leerkracht-IB-ouders 

- Binnen onze school werken meerdere gedragsspecialisten waardoor wij bij een vraag rondom gedrag met  

meerdere mensen kunnen kijken en de leerling , de leerkracht , de ouders en de klas beter kunnen 

ondersteunen 

-  Waarnodig gebruiken we ondersteunende materialen, hierbij kan o.a gedacht worden aan; bredere inzet 

chromebook, kurzweill, tangles, wiebelkussen. Aangepast meubilair, individuele dagplanning, time out 

plaats, werkruimtes buiten het lokaal 

- In grote groepen maken wij gebruik van de inzet van een extra leerkracht 

- Breed inzicht sociale kaart waardoor deze ook breed inzetbaar is 

- Inzet vakleerkracht gymnastiek bij alle groepen met specialisatie motorisch remedial teaching 

- Intensieve samenwerking opdidact met aanbod op school voor extra (dyslexie)begeleiding 

- Intensieve samenwerking WIJ-Eindhoven , wekelijks generalist op school aanwezig 

- Brede samenwerk PSZ/KSE waardoor kinderen al vroeg in beeld zijn                                                            

- 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 

- - Profilering aanbod 1F lijn of lager 

- Profilering op gebied van meer- hoogbegaafdheid 

- Verbreding opvang anderstaligen, mogelijkheden bekijken aanbod hogere groepen 

- Aanbod voor leerlingen met dyscalculie 

1
 Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school. 


