
 

Schoolondersteuningsprofiel van school1 

Basisschool ‘t Palet 

 
 
Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2018-2019 

Adres Wenckenbachstraat 42 

5621 HB Eindhoven 

 Telefoon 040 2359240 

Bestuur SKPO 
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 
Kort en bondig. Wat onderscheidt je van andere scholen? 

 
Regulier onderwijs 
Jaarstofklassensysteem; 
Werken met methodes; 
Directe Instructiemodel;  
Zorgstructuur Opbrengstgericht Passend Onderwijs; 
Ieder kind gelijke kansen bieden om zich optimaal te 

ontplooien; 
Breed aanbod (creatief, cognitief, bewegen); 
Insteek op geen achterstanden meer bij aanvang groep 3 bij 

leerlingen die met taalachterstanden of overige 

achterstanden instromen bij de kleuters. 
 

 
Onderscheidende voorzieningen: 
Het gaat hier om een onderscheidend aanbod op je SPILcentrum. 

Bijvoorbeeld een plusklas, een bijzonder naschools aanbod.    

 
Aanbod voor leerlingen die zich sneller ontwikkelen; 
Aanbod voor leerlingen met voldoende capaciteiten met 

taalachterstand; 
Breed naschools aanbod (op creatief, sportief, educatief en 

sociaal gebied); 

Intensieve samenwerking met partners in de wijk. 

 
Basisondersteuning minimaal: 
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 in de basisondersteuning boven op de minimale basis van het SWV: 
 

Protocol voor leesproblemen en dyslexie 
Begeleiding voor leerlingen met Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) door ECLG; 
Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid voor signalering en bepaling aanbod (compacten & verrijken, doorlopen van een versnelde leerlijn) van leerlingen die zich sneller ontwikkelen; 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen hun eigen beredeneerde leerlijn volgen; 
Voor- en vroegschoolse educatie: de overstap van voorschoolse opvang en de vroegschoolse ontwikkeling lopen vloeiend in elkaar over; 

Samenwerking met zorgpartners binnen het SPIL: WijEindhoven, GGD Brabant Zuidoost, Korein, Lumens en Zuidzorg; 

Samenwerking met Spraakentaal Logopedie; 
NT2-leerkracht; 
Gedragsspecialisten/pedagoog; 
Hoogbegaafdheidsspecialisten; 
ICT-specialist; 
Leerlingen inschalen naar referentieniveaus en aan de hand daarvan op drie leerroutes zetten groep 6, 7 & 8; 
Consultatieve leerlingbesprekingen met orthopedagoog. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
Welke extra ondersteuning, evt. in samenwerking met (externe) partners, wordt (vanuit de zware ondersteuningsmiddelen) gerealiseerd op leerling,- groep,- of schoolniveau?  

Remedial Teacher voor begeleiding bij achterstanden en leerlingen met OPP 

Externe dienst voor begeleiding leerkracht, leerling en/of groepsproces 

Samenwerking met Ambulant begeleider De Taalbrug / Kentalis  

Samenwerking met Bureau Jong voor echtscheidingsproblematiek  
Samen Thuis in Taal: taalondersteuning voor NT2-leerlingen 

 

 
 

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling en taak-werkhouding goed op de kaart zetten m.b.v. Taakspel, ook i.s.m. WijEindhoven en Lumens. 2019-2020 invoeren taakspel o.b.v. externe dienst. 
Gedifferentieerd woordenschataanbod  
Elk jaar inzoomen op een van de cognitieve vakken, afhankelijk van de opbrengsten 
Leerlingen inschalen a.d.h.v. de referentieniveaus en op drie leerroutes zetten uitbreiden naar gehele school 

  

 


