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De kern van onze kijk op “onderwijs en leren” en de leerlingen daarbij passend ondersteunen is:
het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voor re
kunnen ontwikkelen, een aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief rger
onze samenleving kunnen functioneren (missie van Innovo & St. Paulus). Hiervoor leggen wij de basis va waar
leerlingen en medewerkers zich goed en veilig kunnen ontwikkelen, met oog voor de belangen van he
v
e
met behulp van kansrijk, uitdagend en activerend onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van eigen verantwoor e k e
zelfstandigheid en samenwerken maar daarbij ook rekening houdt met de specifieke behoeften op cog ef fys ek
sociaal en emotioneel gebied van deze doelgroep.
We zoeken doorlopend naar de optimale balans tussen kennis, vorming en talentenontwikkeling voor a e
leerlingen. Hiervoor wordt in alle groepen planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaard g e e
(taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden. Er vindt afstemming plaats van de organisatie van he eer ro es o
de brede behoefte van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengs e goe
gevolgd. In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de mogelijkheden binnen de basisonders e
gé e
extra ondersteuning. Onder de basisondersteuning vallen ook de preventieve- en licht curatieve interve es.
Voorbeelden hiervan binnen onze school zijn wat betreft het domein 'cognitief' o.a. werken op basis va e
protocol dyslexie, dyscalculie, de 5 niveaus van zorg, methoden die werken met gedifferentieerde ins r
e- e
verwerkingsniveaus, compacters voor meer- en hoogbegaafden, ze fcorr gerend mater aa en werken m
methodeaanvulling van 'De pientere kleuter'. De eerkrachten b eden naast de bas sondersteun ng ook
a
sk
ondersteuning. Hierbij kunnen onze spec a sten ngezet worden ( ogoped e, externe pedagoog, nter
reken, lezen, gedrag, het jonge kind) bij het opzetten en u tvoeren van de HGA's en OPP.
Het hele proces wordt ondersteund door te werken op bas s van het ADI-mode (Act verende D recte
Instructiemodel), ouders betrekken in het he e proces, eert du tbre d ng door taakd fferent at e, gro s a
(opbrengstgericht werken) en streven naar ze fverantwoorde k eren.

Binnen de basisondersteuning van het domein 'gedrag' werken we met een aantal protocollen, waaro er e
pestprotocol en protocol ongewenst gedrag. Ze vormen een onderdeel van het school- en groepsplan ge rag. He
programma PAD, inclusief de aanvulling 'Handleiding voor jezelf' is hierin het curriculum, aangevuld me e r
es
van de SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support). Als extra ondersteuning kunnen we een gecer f eer e 'Ro s
en water' trainer inzetten, (groepsinterventie), gedragsspecialisten i.o. of gebruikmaken van een inter e ' ee
coach'(voorheen SVIB).
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LB jonge kind
LB dyslexie (Schakel)
HB specialist (Tarcisius)
SVIB specialist (Schakel)

Addit one e ( eer) m dde en, remed erende mater a en.

Taakuren voor differentiatie in leerbehoefte leerling. SWPBS, Swi
Water, dyslexiebegeleiding/aanpakken w.o. Ralfi & Connectlezen.
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2016-2017 en

-

2017 2018 en 2018 2019

Andere leer- en organisatievormen w.o.
zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren
door kinderen

Werkproces 7 Zel verantwoordelijk leren

2017-2018 en

-

Kwaliteitsverbetering/ borging
taalonderwijs & Didactisch handelen
leerkracht

Werkproces 3, 4 en 6 observaties en
persoonlijke gesprekken

2017-2018 en

-

Concreet plan van aanpak op basis van
visieontwikkeling over de implantatie van
het ICT

Werkproces 8; passend onderwijs
teambijeenkomsten

2017-2018 en 2018-2019

