
Waar iedereen 
mag stralen!!! 

Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning 
en dus onze school-
populatie is: 

Onze leerling populatie kenmerkt 
zich door een grote diversiteit; 
opleidingsniveau van ouders, land 
van herkomst, uitstroomniveau. 
We hebben ‘van alles wat’.  

Ons aanbod is daarom afgestemd 
op de middenmoot (60% van de 
leerlingen). We hebben in onze 
basisondersteuning oog voor 
de 20% die net iets meer nodig 
heeft en de 20% die verdieping of 
verrijking nodig heeft. 

Schakelklas: 

Speciaal voor leerlingen met 
een niet- Nederlandstalige-
achtergrond, van 4-6 jaar hebben 
we in Bergeijk een Schakelklas.  

Twee dagen in de week worden 
leerlingen ‘ondergedompeld in een 
warm ‘taalbad’’  
In een kleine groep, begeleid door 
een specialistische leerkracht, 
ondersteund door een logopediste. 

Het didactisch handelen 
van het team kenmerkt 
zich door: 

Het pedagogisch handelen 
van het team kenmerkt zich 
door: 

Schoolbeeld Uitstroomniveau 
afgelopen 3 jaar 

Schoolambitie



Wij werken vanuit een plannend 
beredeneerd aanbod. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Wij gaan uit van Handelings Gericht Werken (HGW); 

• Op basis van toets gegevens en observaties in de klas, willen we 
 snappen wat leerlingen nodig hebben en stemmen we ons aanbod af! 

Wij werken vanuit een bewustzijn 
bij kinderen zodat ze leren eigen 
keuzes te maken. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Vanuit de 16 leerstrategieën werken we 

toe naar leerlingen die mede-eigenaar zijn 
van hun ontwikkeling en proces.  

• Ook leren we ze verantwoordelijk zijn voor 
hun klasgenoten en de omgeving. 

• Ook werken we met ‘leerling mediatoren’ 
die, bij conflicten, helpen met oplossen.   

• Er is een leerlingenraad die namens de 
leerlingen met de directie spreekt 
over allerlei zaken; inhoudelijk en  
organisatorisch. 

• Leerlingen hebben inbreng bij de 
 maandafsluitingen. 

Wij sturen erop aan dat de leertijd 
effectief wordt ingezet door actieve 
leerlingen. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Het gebruiken van het IGDI+ model, 

waarin tijd/ruimte is om op niveau te 
kunnen differentiëren. 

• De leerkracht geeft effectieve instructie, 
begeleidt leerlingen tijdens de verwerking 
en geeft adequate feedback tijdens en na 
de les, gericht op proces en product. 

• De lessen zijn zo ingericht dat er veel 
wordt samengewerkt en de betrokkenheid 
van leerlingen hoog is. (Door o.a. met heel 
je lijf in beweging te zijn.) 

Onze wijze van differentiëren. 

• Instructie
• Verwerking
• Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo voldoen wij aan onze wettelijke 
verplichting om: 
Fysieke toegankelijkheid 
Motorische beperking: 
  

ja  O deels 
 
Visuele beperking: 

 ja  O deels 
 
Auditieve beperking: 

 ja  O deels 
 
Medisch handelen is voorzien door: 
Dagelijkse aanwezigheid BHV-er. 
 
Ieder teamlid volgt met ouders de 
afgesproken medische procedures. 
 

Plusklas: 
 
Voor leerlingen die blijk geven van 
hoog- meerbegaafdheid, dan wel de 
leerlingkenmerken hiervan hebben. 
Hebben we 1 dagdeel in de week, op 
clusterniveau, een Plusklas. 
 
Hierin werken gelijkgestemden met 
elkaar aan opdrachten die een beroep 
doen op hun intelligentie, maar hen ook 
leren om te leren.  
Hier kunnen ze ‘leerpijn’ opdoen en 
leren hoe zij eigenlijk zelf leren. 
 
Deze klas wordt begeleid door een 
specialistische leerkracht, die o.a. goed 
afstemt met de leerkrachten van de 
reguliere groepen. 
 
Locatie; wisselend Zonnesteen/Beatrix 

 Voorkennis ophalen & 
  Doelen formuleren 
 
 Groepsinstructie 
 
 Interactief inoefenen 
 
 Zelfstandige verwerking 
 
 Verlengde instructie  
 
 Instructie op verrijkingstaken 
 
 Zelfstandige verwerking  
   Verrijkingstaken 
 
 Feedback, evaluatie van de les  
  en afsluiting  
  

Kwaliteitsverbetering: 
Op welke kenmerken richt je de 
komende jaren je schoolplan? 

De komende jaren gaan we 
‘onderwijsplannen’ beschrijven; hierin 
staat beschreven hoe we de vakgebieden 
vorm geven voor de gehele school. 
 
Op groepsniveau worden aanpassingen 
gedaan, waar nodig. 

 
4x p.j. Vindt er een schoolbespreking plaats 
waarin opbrengsten en aanbod met elkaar 
worden afgestemd. 

Hierbij is de schoolambitie een ijkpunt. 
 
Dit moet het groepsplan vereenvoudigen 
en de hoeveelheid administratie 
verminderen, tevens wordt het onderwijs 
daardoor verbeterd. 

Wij sturen vanuit een leerlijn (leeftijdsadequaat) 
op een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zo zie je dat bij ons op school:
• Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling en 

hun leeromgeving. Zij hebben inbreng in hoe er onderling met elkaar 
omgegaan wordt.  

• Groeps- of klassenafspraken worden samen opgesteld en 
 geleefd. 
• De Vreedzame School is onze leidraad als het gaat om 
 ‘omgang met elkaar’: 
• Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. 
• Op democratische manier met elkaar beslissingen nemen 
• Constructief conflicten oplossen. 
• Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de 
 gemeenschap. 
• Open staan voor verschillen tussen mensen. 



Kwaliteitsverbetering
(op deze kenmerken richten we de komende jaren 
ons schoolplan):

• De komende jaren gaan we ‘onderwijsplannen’ 
 beschrijven; hierin staat beschreven hoe we de 
 vakgebieden vorm geven voor de gehele school. 

• Op groepsniveau worden aanpassingen gedaan, 
 waar nodig. 

• 4 keer per jaar vindt er een schoolbespreking plaats waarin 
 opbrengsten en aanbod met elkaar worden afgestemd. 
 
 Hierbij is de schoolambitie een ijkpunt. 

• Dit moet het groepsplan vereenvoudigen en de  
 hoeveelheid administratie verminderen, tevens wordt 
 het onderwijs daardoor verbeterd. 

Plusklas: 

Voor leerlingen die blijk geven van hoog- meerbegaafdheid, 
dan wel de leerlingkenmerken hiervan hebben. Hebben we 1 
dagdeel in de week, op clusterniveau, een Plusklas. 

Hierin werken gelijkgestemden met elkaar aan opdrachten die 
een beroep doen op hun intelligentie, maar hen ook leren om 
te leren.  
Hier kunnen ze ‘leerpijn’ opdoen en leren hoe zij eigenlijk zelf 
leren. 

Deze klas wordt begeleid door een specialistische leerkracht, 
die o.a. goed afstemt met de leerkrachten van de reguliere 
groepen. 

Locatie: wisselend De Zonnesteen/Prinses Beatrix

Fysieke toegankelijkheid

Motorische beperking: 
X	 Ja  õ Deels
Visuele beperking:  
X	 Ja  õ Deels
Auditieve beperking: 
X	 Ja  õ Deels

Medisch handelen is voorzien door: 
X	 Medisch handelen is voorzien door: 
 Dagelijkse aanwezigheid BHV-er. 
X	 Ieder teamlid volgt met ouders de afgesproken 
 medische procedures.


