Schoolondersteuningsprofiel van school1
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Algemene gegevens:
Schooljaar
Adres

2019-2020

Telefoon
Bestuur

040-2114494

Tuinstraat 6

School biedt de volgende extra ondersteuning:
GDO:
GDO staat voor Groepsdynamisch Onderwijs
GDO zorgt voor een goed en prettig sociaal klimaat. We verbeteren met deze methode de omgang tussen de kinderen en maken
van elke groep een sociaal sterke groep.
Om de sociale omgang met elkaar te verbeteren staan binnen GDO 3 omgangsregels centraal:
1. We gaan correct met elkaar om.
2. We gaan prettig met elkaar om.
3. Ik verbeter de omgang met elkaar.
Eén van de terugkerende onderdelen van GDO is de sociokring. Wekelijks bespreken we in elke klas in de sociokring met de
kinderen wat goed ging en hoe zij de omgang met elkaar kunnen verbeteren. De kinderen formuleren verbeterpunten, waar zij
de komende week aan werken. Na een week bespreken en evalueren we dit weer

SALTO Eindhoven

Beschrijving onderwijsconcept:
De Hasselbraam valt onder het algemeen onderwijsconcept
werkend vanuit een leerstof jaarklassensysteem

Onderscheidende voorzieningen:
Het pedagogisch klimaat wordt vorm gegeven vanuit de
methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Dit geeft een rijke
leeromgeving waar de leerling centraal staat, hij of zij actief
betrokken is bij het eigen leerproces en uitgedaagd wordt om zijn
of haar interesses uit te werken.

Basisondersteuning:

School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van:
Dyslexie: opstellen beleidsplan en omzetten naar kaderkaart
GDO: starten en ontwikkelen van de werkwijze.
Executieve functies: kennen en herkennen van de medewerkers van de executieve functies. Op tijd signaleren van leerlingen die
op dit gebied ondersteuning nodig hebben.

Afspraak binnen het Samenwerkingsverband is dat de
basisondersteuning op de scholen minimaal voldoet aan de
basisondersteuning zoals vastgelegd in het format
basisondersteuning november 2018.
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Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school.

