
Bijlage 4: Schoolondersteuningsprofiel maart 2020.  

Gemaakt door: Mieke, Els en Veronique 

Algemene gegevens:  

• Schooljaar 2020-2021 

• Adres: Maasstraat 105 

• Telefoonnummer: 0402621520 

• Bestuur SKPO 

Beschrijving onderwijsconcept: 

• Leerstofjaarklassensysteem. Gebruik Direct Instructie Model. Werken met 3 niveaus. 

We zijn samen een goed functionerende Spilcentrum met onze Spilpartner Dikkie en 

Dik. Er is een samenwerking in de doorgaande lijn van voorschool naar voegschool 

(VVE) .  De naam van ons Spilcentrum is: Kindcentrum Acht 

Onderscheidende voorzieningen:  

1. Sterk pedagogisch klimaat 
2. Inzet van oudere leerlingen als pleinwacht 

3. Gedragsspecialist, Remedial Teachers (Master SEN), leerkracht speciaal onderwijs, 

Leren, leren coaches, rekenspecialist (ERWD), VVE-coördinator orthopedagoog op 

school  

4. Bewegingsonderwijs in samenwerking met het SUMA-college 
5. Ouderbetrokkenheid 3.0. 

6. Plusklas 
7. Talentenklas  
8. Intensieve betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap  

9. IPad onderwijs 

10. Extra ondersteuning op didactisch, sociaal/emotioneel gebied middels interne RT 

11. Intensieve samenwerking met externe partners 

 

Uitleg onderscheidende voorzieningen: 

1. Sterk Pedagogisch klimaat d.m.v. Viseon, KIJK en observaties van de leerkrachten 

wordt de sociaal/emotionele ontwikkeling in beeld gebracht. Middels de 

uitgangspunten van “De 8 van 8” en de methode: " Goed gedaan” wordt hieraan 

gewerkt.  
2. Inzet van oudere leerlingen als pleinwacht om de sociale interactie positief te 

beïnvloeden tijdens het buitenspelen. Oudere kinderen dragen mede zorg voor 

jongere kinderen. 

3. De school heeft intern een gedragsspecialist, Remedial Teachers (Master SEN), 

leerkracht speciaal onderwijs, Leren, leren coaches, rekenspecialist (ERWD), VVE-

coördinator en een orthopedagoog. Deze mensen worden ingezet voor collegiale 

consultatie en het intern begeleiden van leerlingen. 

4. We bieden gedifferentieerd aanbod voor leerlingen.  
5. Middels Ouderbetrokkenheid 3.0. worden ouders meer betrokken en hebben meer 

zeggenschap  bij het leerproces van hun kind.  

 



 

 

 

 

 

6. In de Plusklas worden meerbegaafde kinderen middels Accadin meer uitgedaagd en 

krijgen meer zeggenschap over hun leerproces.  
7. In de talentenklas leren alle kinderen hun talenten te ontwikkelen d.m.v. 

handvaardigheid, programmeren, workshops bij bedrijven, dansen, toneel etc.  
8. Er is een samenwerking met Stichting Jeugdbelangen. Zij organiseren verschillende 

activiteiten voor onze leerlingen in Acht. Ook hebben middels projecten regelmatig 

contact met het bejaardenhuis.  
9. School maakt van gebruik van lPad onderwijs. De leerlingen van groep 4 t/m 8 

hebben een eigen iPad die ook mee naar huis gaat. Op de iPad is oefenstof voor 

zwakkere leerlingen te vinden evenals uitdaging voor meerbegaafde kinderen. 

10. Binnen school zijn RT-ers die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

ondersteun in en buiten de groep. Dit op het gebied van leer- en 

gedragsproblematiek.  
11. Intensieve samenwerking met externen om zo tegemoet te komen aan de specifieke 

onderwijsbehoeften van kinderen. Bijvoorbeeld: Wij Eindhoven, de taalbrug junior, 

Herlaarhof, logopediste, GGD, en veilig thuis. Er is regelmatig een Spil overleg. 

School biedt in de basisondersteuning boven op de minimale basis van het SWV: 

• Talentenontwikkeling 

• Plusklas  meerbegaafdheid 

• Geplande leerhulp 

• VVE inzet 

• Werken met groepsplannen, ontwikkelingsperspectief indien nodig. 

• Dyslexie: we hebben een protocol Dyslexie, we werken met Kurzweil en hebben 

intensief contact met de dyslexiebehandelaar en logopediste 

• Er is één keer in de drie weken een zorgoverleg waarbij de directeur, de intern 

begeleider en de remedial teacher aanwezig zijn en waarin alle zorgleerlingen 

worden besproken.  

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

• Sociaal /emotionele ontwikkeling: goed implementeren van observatie instrument 

• Uitbreiding van aanbod voor leerlingen die sneller leren in de onderbouw 

• Basisondersteuning zorgniveau 1 en 2 verhogen, waardoor gedifferentieerd kan 

worden op niveau.  

 

 


