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Algemene gegevens: 
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Adres Pastoriestraat 88, 5623 AT Eindhoven  
040-2427892 
Shakespearelaan 47, 5629 MP Eindhoven  
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Website www.wereldwijzereindhoven.nl  

Bestuur SKPO 

 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 
De Wereldwijzer, basisonderwijs voor nieuwkomers, biedt 

Nederlands als tweede taal (NT2 onderwijs) aan leerlingen 

rechtstreeks uit het buitenland die niet of nauwelijks de 

Nederlandse taal beheersen. Deze centrale voorziening is 

voor alle nieuwkomers uit Eindhoven. Leerlingen kunnen 

op elk moment in het schooljaar starten. Naast het NT2 

onderwijs is er ook structureel aandacht voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling zodat leerlingen zich competent 

voelen om de stap naar het regulier onderwijs te maken.       

 
Onderscheidende voorzieningen: 

De leerlingen zijn vijf dagen per week zeer intensief bezig 

met het verwerven van de Nederlandse taal binnen alle 

vak- en vormingsgebieden. Dit draagt ertoe bij dat 

leerlingen na 40 tot 70 weken naar een reguliere school in 

de eigen wijk kunnen uitstromen.     

 

 
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 bovenop de minimale basis van het SWV: 

Op de Wereldwijzer is het doel om alle leerlingen, op basis van de kerndoelen voor het basisonderwijs, optimaal onderwijs te bieden, binnen de eigen 
mogelijkheden. Wij richten ons naast de vakken Taal en Rekenen, ook op de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat betekent dat niet alle leerlingen die op onze 
school instromen hetzelfde onderwijsaanbod hoeven te krijgen, maar passend bij hun leeftijd en mogelijkheden. Het onderwijsaanbod is verdeeld in periodes 
van 10 weken. Na periode 1, de instroomperiode, wordt er per leerling een ontwikkelperspectief en de bijbehorende leerlijn opgesteld. In het 
ontwikkelperspectief wordt de verwachte prognose en het daarbij behorend uitstroomniveau bepaald. De ontwikkeling van de leerling wordt tijdens elke 
periode gevolgd en resultaten en observaties komen in ons leerlingvolgsysteem. Na elke periode wordt de ontwikkeling geëvalueerd via het 
groepshandelingsplan. Indien nodig wordt het ontwikkelperspectief en de bijbehorende leerlijn bijgesteld.  
Er wordt groepsoverstijgend gewerkt, waardoor alle leerlingen onderwijs op maat krijgen. De leerkracht kan zo een groepsgewijze instructie aanbieden, waarna 

er voor kleine groepjes of individuele leerlingen mogelijk verlengde instructie of begeleide in-oefening plaatsvindt.  
 

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 

Behaalt een leerling ondanks de extra begeleiding niet het gewenste resultaat, dan wordt in overleg met de orthopedagoog verder onderzocht wat deze leerling 

nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Een capaciteitenonderzoek kan daarbij helpend zijn.  

Indien de hulpvraag gericht is op de sociaal emotionele ontwikkeling, dan wordt dit besproken met de School Maatschappelijk Werker (SMW) die elke week op 

locatie is om leerlingen te begeleiden. Voor de kleuters is er een pedagogisch medewerker van Lumens om school en ouders te ondersteunen.  

Dit schooljaar beschikt de Wereldwijzer over een logopedist die de intake, screening en een kortdurende behandeling verzorgt.  

Dit schooljaar zal er gebruik worden gemaakt van een kinderyoga-instructeur voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 
 

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

 

• De leerkracht: door het volgen van een NT2 opleiding zijn de leerkrachten in staat hun handelingsrepertoire te vergroten en de leerlingen onderwijs op 
maat te bieden. Daarnaast worden de leerkrachten middels observaties gecoacht op hun leerkrachtvaardigheden.  

• De leraarondersteuner en onderwijsassistent: zij worden ingezet om in kleine groepen te werken aan bepaalde doelen en/of extra aandacht te besteden 
aan de leerstof.  

• De uitstroomleerling: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt er bij uitstroom een warme overdracht plaats. 
• De sociaal emotionele ontwikkeling: voor leerlingen die in aanmerking komen voor een weerbaarheidstraining is er de mogelijkheid om lessen te volgen 

via de Externe Dienst SKPO of via LUMENS.  

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


