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Basisschool 'De Schakel' is een katholieke school met aandacht voor de multiculturele verscheidenheid. 
Leerkrachten, kinderen en ouders werken iedere dag samen om goed en betekenisvol onderwijs te verzorgen. Ons 
onderwijs is gericht om kinderen een goede basis mee te geven om vol vertrouwen te werken aan hun toekomst. 
Leren heeft op onze school niet alleen maar kennisverwerving als doel, maar is ook en vooral gericht op leren voor 
het leven. Wij zijn een school waar vakkundige leerkrachten hun uiterste best doen om zoveel mogelijk onderwijs op 
maat te leveren. Wij zorgen voor een veilig en stimulerend onderwijsklimaat om zo kinderen te motiveren kennis en 
vaardigheden op te doen en ze te ontwikkelen tot competente en creatieve individuen met zelfvertrouwen, 
zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag. 
We zoeken doorlopend naar een goede balans tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden 
voor alle leerlingen. Hiervoor wordt in alle groepen planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle 
basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden. Er vindt afstemming plaats van de organisatie 
van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de 
opbrengsten goed gevolgd. 
De kernwaarden van De Schakel (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, verbondenheid, 
vertrouwen en doelgerichtheid) vormen de basis voor het onderwijs op onze school.
Voor ons pedagogisch klimaat vormt SWPBS de leidraad van ons dagelijkse handelen, waarbij we eveneens gebruik 
maken van de methode KWINK, het pestprotocol en het protocol ongewenst gedrag.
In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de mogelijkheden binnen de basisondersteuning én de extra 
ondersteuning. Onder de basisondersteuning vallen ook de preventieve en licht curatieve interventies. Voorbeelden 
hiervan binnen onze school zijn wat betreft het domein 'cognitief' o.a. werken op basis van het protocol dyslexie, 
dyscalculie, de 5 niveaus van zorg, methoden die werken met gedifferentieerde instructie- en verwerkingsniveaus, 
compacting voor meer- en hoogbegaafden en het inzetten van zelfcorrigerend materiaal. 
Onze visie luidt: 'Samen leren voor het leven: ik kan het!'.



Werken aan een brede ontwikkeling betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en het 
(aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt 
aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden. Er vindt afstemming plaats van de 
organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in 
relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. Dit alles willen wij realiseren binnen een veilig schoolklimaat, waarin 
kinderen optimaal tot leren kunnen komen. Voor ons pedagogisch klimaat vormt SWPBS de leidraad van ons 
dagelijkse handelen op school. De kernwaarden van De Schakel (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid, 
ontwikkeling, verbondenheid, vertrouwen en doelgerichtheid) vormen de basis voor het onderwijs op onze school. 
Passend onderwijs is voor ons het continu proces van onderwijs- en zorgaanbod dat past bij de mogelijkheden en 
beperkingen van elke leerling. 
Onze visie luidt: 'Samen leren voor het leven: ik kan het!'.
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We gebruiken remediërende materialen wanneer ons beredeneerd aanbod 
onvoldoende blijkt.

* Groepsplannen op didactisch vlak * SWPBS als basis voor ons pedagogisch 
handelen * Inzetten van leertijd differentiatie d.m.v. bloktijden * Inzet van 
groepsdoorbrekend werken * Structurele inzet specialisten gedrag, dyslexie 
en jonge kind
Basisschool De Schakel heeft 2 locaties (hoofdlocatie en dislocatie). 
Daarnaast werken we in het hoofdgebouw met leerpleinen. 

* Startklas * VVE-thuis * Schakelklas * IMC Basis (beroepenoriëntatie) * 
Studiebegeleiding (verlengd aanbod) * Samenwerking met externe partners 
(o.a. logopediste, jeugdconsulent, schoolarts, etc) * Cultuur (Abel - PIT 
Cultuurwijzer) * Gezonde school



Groepsdoorbrekend werken in clusters 

Koppeling onderwijs en zorg 
(onderwijszorgschool, o.a. Startklas)

Teamvergaderingen, werkgroepoverleggen, 
intrainen en borgen, overleggen MT - 
externe partners en samenwerking POVH.

2020-2021 en 2021-2022

ADI-model: kwaliteitsverbetering en 
borging van het didactisch handelen van de 
leerkrachten (vakmanschap)

Hanteren INNOVO Vaardigheidsmeter 
(VHM2) en collegiale consultaties (coaching).

2020-2021 en 2021-2022

SWPBS: kwaliteitsverbetering en borging 
van het pedagogisch handelen van de 
leerkrachten (vakmanschap)

Teamvergaderingen, collegiale consultaties 
(coaching) en werkgroepoverleggen.

2020-2021 en 2021-2022

Zelfverantwoordelijk leren: creëren 
eigenaarschap over het eigen leerproces

Werken en handelen vanuit leerlijnen

Leerlingen betrekken bij formuleren eigen 
streefdoelen, teamvergaderingen en  
werkgroepoverleggen.

2020-2021 en 2021-2022

Opbrengstgericht werken Systematisch volgen en analyseren 
ontwikkeling leerlingen, 
implementatietraject diverse methodieken.

2020-2021 en 2021-2022


