Beschreven in ons
eigen kwaliteitskader
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Een eigen profiel
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Wij zoeken naar de juiste verbindingen en leerroutes zodat een passend onderwijsaanbod wordt
geboden aan al onze kinderen.
Wij bieden onze leerlingen zoveel als mogelijk onderwijs aan in een reguliere setting, thuis en nabij.
Wij spreken zoveel mogelijk over ‘ondersteuning’ in plaats van ‘zorg’.

Vanuit de relatie tussen de onderwijsprofessional, leerling en ouder(s) komt het
leerproces tot stand.
De verbinding realiseert een grote mate van welbevinden en betrokkenheid.

Openheid Ontmoeten
men
Ontwikkelen Onderne
Optimisme
Iedere leerling en iedere professional
leert vanuit onze kernwaarden.

We focussen ons op de basiskwaliteit, op onderwijs vanuit de onderwijsvisie en daarbij staat een onderwerp centraal waarin de school
zich specialiseert (techniek, cultuur, sport etc).

Voor iedere leerling
een arrangement.

Ons onderwijs past het programma aan de leerling aan.
De leerling met ontwikkelbehoeen staat telkens centraal
en is uitgangspunt voor het aanbod.

Samenwerking in
Gouden Duo’s

Pedagogisch
Kenniscentrum
De Brug

Doeners en denkers worden uitgedaagd om als Gouden Duo coöperatief te werken.
Samenwerking in Gouden Duo’s waarin onderwijsprofessionals en/of leerlingen aan elkaar worden gekoppeld, draagt
positief bij aan onze maatschappelijke opdracht.
De specialisaties van onze onderwijsprofessionals zijn zichtbaar in een sociale
kaart.
De Brug slaat middels de leerwerkplekken een brug tussen praktisch leren en theoretisch leren. Expertise van medewerkers van het SWV zijn eveneens zichtbaar in deze kaart.
Vanuit vier profielen wordt onderwijs geboden:
Onze onderwijsprofessionals consulteren elkaar aan de hand van het aanbod op
* Bouwen en wonen
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* Horeca, hospitality en recreatie
Onderwijsprofessionals met specialistische kennis worden vraaggestuurd ingezet
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* Zorg en welzijn
om begeleiding zo snel en qdequaat mogelijk te realiseren.
consulteren elkaar
* Natuur, milieu en groen
Coaching on the job wordt voor alle mogelijke hulpvragen veelvuldig ingezet.
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* Wetenschap en techniek

Een leerling volgt onderwijs zowel op de basisschool als op De Brug.
De op De Brug aanwezig onderwijsprofessional komt naar de leerling toe op de basisschool.

Heterogeniteit en
homogene peergroups

Leerlingen leren van coöperatief werken in zowel homogene
als heterogene niveaugroepen.
Peergroups als Plusgroep en Gouden Handen zijn er voor
specifieke doelgroepen.

Basisondersteuning
vanuit ons eigen
kwaliteitskader
Samenwerking vooret
schools en voortgez
onderwijs.

Onze basisondersteuning is zichtbaar gemaakt in ons eigen basiskwaliteitskader.
Onze basisondersteuning is handelings- en
oplossingsgericht.
We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn VVE-PO-VO.
We werken aan de realisatie van IKC’s.

