Schoolondersteuningsprofiel van school1

School biedt in de basisondersteuning boven op de minimale basis van het SWV:
- We passen de beginselen van VVE toe op alle leerlingen van groep 1 en 2.

IBS Tarieq Ibnoe Ziyad

- Inzet van een tutor (extra leerkracht) in de groepen 1 en 2 voor extra ondersteuning van leerlingen.

Algemene gegevens:
Schooljaar
Adres

2019-2020

Telefoon
Bestuur

040-2460356

Frankrijkstraat 79 5622AE Eindhoven

Stichting Islamitische Educatie Z-Oost Nederland

Beschrijving onderwijsconcept:
Basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad is een Nederlandse
basisschool op islamitische grondslag. We willen het
maximale uit de ontwikkeling van iedere leerling halen, op
het gebied van onderwijs én identiteit. Binnen de
verschillende vakken wordt in bredere zin de
levensovertuiging betrokken als het gaat om visie, waarden
en normen.
De school werkt met een leerstofjaarklassensysteem. Door
middel van differentiatie houden we rekening met de
individuele mogelijkheden van de leerlingen.
De school werkt opbrengstgericht en is ambitieus in het
stellen van doelen voor alle leerlingen.
We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar
hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die
leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.
Naast het opbrengstgericht werken, speelt het
groepsdynamisch onderwijs een belangrijke rol binnen onze
school. Groepsdynamisch onderwijs ondersteunt de
ontwikkeling van positieve relaties en het op vreedzame
wijze oplossen van geschillen tussen leerlingen.

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?
- Brede samenwerking met de peuterspeelzaal binnen ons spilcentrum, waardoor leerlingen al vroeg in beeld zijn bij ons.

- Wij bieden momenteel een schakelklas aan in groep 3, maar zijn mogelijkheden aan het bekijken voor een bredere inzet van de schakelklas voor leerlingen uit groep 1 t/m 6.
- Voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is er de plusklas.
- We maken gebruik van ondersteunende middels als tablets en Chromebook.
- Intensieve samenwerking met WIJ-Eindhoven.
- Intensieve samenwerking met logopediste die wekelijks aanwezig is op woensdag t/m vrijdag.
- Intensieve samenwerking met schoolmaatschappelijk werk die wekelijks aanwezig is op school.
- Binnen de school werken meerdere specialisten, zoals een pedagoge, een leesspecialist, een taalspecialist, een rekenspecialist, specialist jonge kind.
- We maken gebruik van de expertise van externe instanties indien nodig, zoals observaties, ambulante begeleiding en ondersteuning van leerkrachten.
- Inzet van onderwijsassistenten om leerkrachten te ondersteunen en leerlingen te begeleiden die extra begeleiding nodig hebben.

Onderscheidende voorzieningen:
- Schakelklas voor leerlingen met een achterstand in de
Nederlandse taal.
- Tutor (extra leerkracht) voor extra ondersteuning van de
leerlingen in groep 1 en 2.
- Ondersteunende ICT-middelen zoals tablets en
Chromebook.
- Logopedie in de school.
- Schoolmaatschappelijk werk wekelijks aanwezig op
school.
- Plusklas.
- vakleerkracht bewegingsonderwijs.
- vakleerkracht godsdienst.

School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van:
- Het aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.
- Het aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.
- Het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
- Het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen.

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

