
 

1Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022 

Basisschool Tweelingen 

 

 
Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2021-2022 

Adres Plantenlaan 28 

5632DG Eindhoven 

 Telefoon 040-2428959 

Bestuur SKPO 
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 

Basisschool Tweelingen wil een plek zijn waar ieder 

kind ongeacht maatschappelijke, culturele en 

levensbeschouwelijke achtergrond welkom is. De 

school is een plek waar kinderen binnen een veilig 

schoolklimaat kennis opdoen en zich ook ontwikkelen 

tot unieke personen. We streven ernaar om het 

onderwijs passend te maken voor ieder kind binnen 

de mogelijkheden van de school. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 

Basisschool Tweelingen vormt samen met 

kinderdagverblijf Billies het SPIL-centrum Eckart.  

De school onderscheidt zich met de volgende 

voorzieningen:  

- Aspirant Brainportschool 

- Schakelklas 

- VVE 

- Logo3000 

- Cursus taalverhoging en ouderparticipatie voor 

ouders 

   
  
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: 

- Basisschool Tweelingen heeft in de basisondersteuning veel extra aandacht voor taal en woordenschat om aan te sluiten bij de doelgroep. De school heeft ervaring en 

expertise met NT2-leerlingen. Leerkrachten in de onderbouw zijn geschoold in LOGO 3000. 

- In het team zijn er meerdere leerkrachten die opgeleid zijn tot Master SEN, gespecialiseerd op gedrag, leren of begeleiden. 

- De school biedt rust, structuur en gekaderde vrijheid. Dit geeft kinderen houvast en ondersteuning.  

- Het onderwijs wordt aangeboden in kleine klassen, waardoor er meer aandacht is voor het individu. Extra formatie kan ingezet worden voor het ondersteunen van 

kinderen buiten de groep, naast de reguliere ondersteuning in de groep. Het inzetten van ondersteuning buiten de groep is afhankelijk van de personele formatie. 

- De school beschikt over vakdocenten voor bewegingsonderwijs en muziek/drama. 

- De school heeft een schakelklas, waar leerlingen een extra taalaanbod krijgen. 

- De school investeert ten alle tijden in kennis en kunde als er een specifieke zorgvraag is. De school wil hierin denken in mogelijkheden en kansen. 

 

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 

- De school biedt extra ondersteuning door samen te werken met externe expertisecentra (bijv. REC2, REC3, Externe dienst SKPO, SSOE). Door middel van ambulante 

begeleiding wordt er expertise in de school gebracht.  

- De school biedt leerlingen met TOS of spraak-/taalachterstanden extra ondersteuning in samenwerking met ambulante begeleiding vanuit de Taalbrug Junior.  

- De school biedt ouders de mogelijkheid een cursus taalverhoging en ouderparticipatie te volgen, dit in samenwerking met het STER-college. 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het uitgebreide school ondersteuningsproflel van Basisschool Tweelingen. 

 
 

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

Basisschool Tweelingen is ambitieus om het passend onderwijs verder vorm te geven binnen de school en aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen:  

- Het onderwijs passend aanbieden bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling(en). Voor schooljaar 2021-2022 is het domein rekenen opnieuw een speerpunt. Het 

rekentraject voor professionalisering wordt voorgezet. De aangeschafte materialen van MSV van Julie Mennen worden school breed ingezet. 

- Door ontwikkelen van het beleid voor dyslexie en dyscalculie. 

 

1 Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school. 


