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Visie op onderwijs:
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 voortdurend kunnen ontwikkelen, 
aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen 
functioneren (missie van INNOVO en St. Paulus). 
Hiervoor leggen wij de basis van waaruit leerlingen en medewerkers zich goed en veilig kunnen ontwikkelen, met 
oog voor de belangen van het individu en met behulp van kansrijk, uitdagend en activerend onderwijs. Onderwijs 
dat uitgaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, maar daarbij ook rekening houdt met 
de specifieke behoeften op cognitief, fysiek, sociaal en emotioneel gebied van deze doelgroep. We zoeken 
doorlopend naar een goede balans tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle 
leerlingen. Hiervoor wordt in alle groepen planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal-
lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden. Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de 
brede behoeften van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed 
gevolgd. 
De kernwaarden van St. Paulus (fundament, levensvaardigheden, verbinding, zelfverantwoordelijkheid, persoonlijke 
ontwikkeling en kansen) hebben een directe relatie met het onderwijskundig profiel van onze school, waarbij een 
veilig schoolklimaat, de basisvaardigheden op maat, oriëntatie op jezelf en de wereld en zelfverantwoordelijkheid 
de pijlers betreffen waarop ons onderwijs gestoeld is.

Pedagogisch concept:
Op St. Paulus werken we sinds 7 jaar met SWPBS. Schoolwide Positive Behavior Support is de aanpak waar we al 
onze pedagogische maatregelen onder scharen. We werken via een positieve benadering, complimenteren, leren 
het gewenste gedrag aan en zijn consequent in het omgaan met negatief gedrag. Volgens stappenplannen en 
protocollen leren we kinderen goed functioneren en zorgen we voor een veilige omgeving. De gebruikte methode 
(PAD) aangevuld met het werken volgens het Groepsplan Gedrag en de daarbij behorende interventies, zorgt voor 
duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. 

Didactisch concept:
M.i.v. het schooljaar 2018-2019 zijn we als team overgestapt van het traditioneel leerstof-jaarklassensysteem naar 
het werken in units. Dit betekent dat we streven naar een verdieping in de samenwerking tussen leerlingen en 
leerkrachten. We zoeken aansluiting bij elkaar, zodat we de kinderen nog beter in hun onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften kunnen voorzien (lees: onderwijs en instructie op maat).

We gaan uit van 'elke dag een nieuwe kans', door te evalueren en reflecteren met kinderen. In dit proces groeien we 
nog elke dag. We zijn trots op onze kinderen en blij dat ze er elke dag weer zijn. We starten de dag daarom elke dag 
met een nieuwe kans, zodat het geleerde van gisteren een kans krijgt. 



Onze slogan 'St. Paulus … een sterk fundament voor jouw toekomst!' betekent voor ons de optimale balans vinden 
tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig 
en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden. Er vindt 
afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Hierbij worden de 
doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. Dit alles willen wij realiseren binnen een veilig 
schoolklimaat, waarin kinderen tot leren kunnen komen. Binnen de basisondersteuning vormt SWPBS de leidraad 
van ons dagelijkse handelen op school. De kernwaarden van St. Paulus (fundament, levensvaardigheden, verbinding, 
zelfverantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkelingn en kansen) hebben een directe relatie met het 
onderwijskundig profiel van onze school. Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en 
zorgaanbod dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van elke leerling. 
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Specialisatie jonge kind/VVE
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LB-specialisten
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expertiseplatform
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Beredeneerd aanbod binnen de huidige methoden, aangevuld met 
remediërende materialen.

* Groepsplannen op didactisch vlak en gedrag * SWPBS als basis voor ons 
pedagogisch handelen * Leertijduitbreiding en groepsdoorbrekend werken 
in units * Structurele inzet specialisten rekenen, taal en jonge kind

Per 1 augustus 2021 is er sprake van een nieuw gebouw (met daarin 
gehuisvest de partners POVH en Alcander/JenS); m.b.t. het interieur, 
exterieur, de speelplaats en het werken vanuit onze missie en visie is er 
sprake van een meerwaarde t.o.v. het huidige (verouderde) gebouw.

* Taalklas * VVE-thuis * Schakelklas * Work in Progress (Tienervoorziening 
PO-VO) * Studiebegeleiding (verlengd aanbod) * Samenwerking met 
externe partners (o.a. logopediste, jeugdconsulent, schoolarts, etc) * 
Cultuur (Abel - PIT Cultuurwijzer) * Gezonde school



Groepsdoorbrekend werken in units - Instructies op maat
- Inspelen op onderwijsbehoeften leerlingen
- Unitoverleggen en teamvergaderingen

2020-2021 en 2021-2022

ADI-model: kwaliteitsverbetering en 
borging van het didactisch handelen van de 
leerkrachten (vakmanschap)

- Hanteren INNOVO Vaardigheidsmeter 
(VHM2)
- Collegiale consultaties (coaching)

2020-2021 en 2021-2022

SWPBS: kwaliteitsverbetering en borging 
van het pedagogisch handelen van de 
leerkrachten (vakmanschap)

- Hanteren INNOVO Vaardigheidsmeter 
(VHM2)
- Collegiale consultaties (coaching)
- SWPBS-vergaderingen

2020-2021 en 2021-2022

Zelfverantwoordelijk leren: creëren 
eigenaarschap over het eigen leerproces

Werken en handelen vanuit leerlijnen

- Leerlingen betrekken bij formuleren eigen 
streefdoelen
- Executieve functies
- Unitoverleggen / teamvergaderingen

2020-2021 en 2021-2022

Opbrengstgericht werken - Systematisch volgen en analyseren 
ontwikkeling leerlingen
- Afstemming bovenkant zorg
- Overgang PO-VO

2020-2021 en 2021-2022


