
 

 

Schoolondersteuningsprofiel van school 

Saltoschool De St@rtbaan 
  
Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2021 - 2022 

Adres Meerbos 16 

5658LA Eindhoven 

 Telefoon 040 8879020 

Bestuur SALTO 
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 
Hoofd- hart- handen is kenmerkend voor de filosofie van 

onze school en de manier waarop ons onderwijs is 

georganiseerd. De verbinding die door 

ons onderwijs gelegd wordt tussen het hoofd, hart en 

handen, draagt bij aan een harmonieuze ontwikkeling van 

onze kinderen, waardoor ze zich breed ontwikkelen en 

meerdere talenten worden aangesproken. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 

➔ Er is een lift aanwezig 

➔ Rolstoelvriendelijke gang 

➔ Brede toegangsdeur 

➔ Invalide toilet 

➔ Taalgroep voor ouders 

 
Basisondersteuning: 
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 de volgende extra ondersteuning: 

   

De school voldoet aan de basisondersteuning zoals in het toezichtskader van de onderwijsinspectie is geformuleerd.  

De St@rtbaan heeft zich vanuit de basisondersteuning geprofileerd in aanbod op sociaal emotionele welbevinden en 

weerbaarheid op zorgniveau 3. Dit gebeurt in de vorm van mindfulness en powertraining buiten de groep.  

 

 

Daarnaast is er een extra aanbod op het gebied van taal voor kinderen die rechtsreeks uit het buitenland komen. Hiervoor is een 

taalklas voor kleuters en groep 3 ingericht. In de midden- en bovenbouw ontvangen kinderen extra ondersteuning binnen en 

buiten de groep door een extra taalleerkracht.  

Daarnaast investeren we in oudercontact op diverse niveaus Nederlandse les aan te bieden en aandacht te besteden aan de 

Nederlandse cultuur.  

 

 

Ondersteuning van leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van uitdagende, verdiepende leeromgeving die verder 

gaat dan het huidige curriculum en vindt wekelijks plaats in de plusklas.  

De plusklas leerkracht deelt haar kennis en kunde gericht op meer- en hoogbegaafdheid tijdens de bouw overleggen. Tevens is 

er afstemming tussen de plusklasleerkracht en de groepsleerkracht om op groepsniveau een passend aanbod te creëren, voor 

de meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de groep.  

 

 

Leerlingen die het niveau van 1F niet behalen krijgen effectief en efficiënt onderwijs op eigen niveau. Dit onderwijs wordt 

gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld middels een OPP.  

Hiervoor wordt een extra leerkracht ingezet die het aanbod verzorgd. De coördinatie hiervan ligt bij de intern begeleider.  

 

 

Voor de ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag is 2 dagen in de week een 

gedragsspecialist aanwezig die planmatig aanpak werkt met kinderen en groot overleggen voert met ouders. De coördinatie 

hiervan ligt bij de intern begeleider.  

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

De transfer van de kennis van de plusleerkracht naar de leerkrachten en de groep zodat er 

deskundigheidsbevordering op teamniveau plaats kan vinden.  

 

De transfer van de kennis van de taalklasleerkracht naar de leerkrachten en de groep zodat het team meer 

handelingsbekwaam wordt in het geven van een passend taalaanbod aan leerlingen van kenniswerkers.  

 

 


