
 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel van school1 

Basisschool Atalanta  

 

 
Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2020-2021 

Adres Barrierweg 1 5622 CL Eindhoven 

 
Telefoon 040-8489221 

Bestuur SKPO  
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 
Op Kindcentrum Atalanta doen we het samen!  Een plek waar kinderen, 

ouders en partners ertoe doen. Wij dragen samen bij aan ieders 

ontwikkeling vanuit de waarden respect, veiligheid, vertrouwen, 

verantwoordelijkheid en eigenheid, waarbij de kinderen verantwoordelijk 

zijn voor het eigen leren en oog hebben voor de ander. De kinderen zijn 

betrokken bij het ontwerpen en inrichten van het onderwijs. De school 

bepaalt de balans tussen de basisleerstof en de persoonlijke ontwikkeling 

van het kind. Dit doen we door goed te kijken naar kinderen en hen actief 

te betrekken bij het onderwijsleerproces.   

 
Onderscheidende voorzieningen: 
Externe logopedist gehuisvest in de school                                                           

Externe kinderfysiotherapeut gehuisvest in de school                                      

Taalcursus voor ouders (Logo 3000) georganiseerd door school                   

Taalcursus voor ouders vanuit Meedoen in de wijk (Rode Kruis)                

Naschools aanbod                                                                                                    

Dynamo Jeugdwerk (Mensfort United) 

Alle leerlingen vanaf groep 4 werken met een eigen tablet/laptop. 

 
Basisondersteuning: 
Zie document basisondersteuning 2020-2021 

Basisondersteuning 

2021.docx
 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
- Naschools aanbod 

- Huiswerkbegeleiding 

- Schakelklas (subsidie) 

- Themabijeenkomsten voor ouders groepen 1/2 

- Individuele leerlingbegeleiding (Externe dienst SKPO) 

- Vakleerkracht bewegingsonderwijs en muziek 

- Intern begeleider voor peuters 
 

Middels projectonderwijs bieden wij een gevarieerd lesaanbod, waardoor op verschillende niveaus geleerd wordt. Ieder kind  ontwikkelt zich 

naar eigen kunnen in een aantrekkelijke leeromgeving. 

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
Onze ambitie is gericht op de maatschappelijke opdracht van het onderwijs:  

Kwalificatie; cognitieve vaardigheden  

Voor het vormgeven van ons onderwijs gaan we uit van acht pijlers http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb. Zie schoolplan voor de 

uitwerking.  

Socialisatie; een bijdrage leveren aan de maatschappij (burgerschap)  
Bewust zijn van de totale omgeving waarin een kind zich bevindt, nu en in de toekomst. Zich een mening kunnen vormen vanuit een 

nieuwsgierige, ontdekkende en onderzoekende mindset. Zie schoolplan voor de uitwerking.  

Persoonsontwikkeling: pedagogische vaardigheden 

Ontwikkelen van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied, waardoor kinderen zichzelf en de ander leren kennen. Met deze ontwikkelde 

persoonlijkheid leveren ze een positieve bijdrage aan de maatschappij. Aanvulling op PBS middels Fides (SEL). Zie schoolplan voor de uitwerking.  

Verdieping SWPBS. Zie schoolplan voor de uitwerking.   1 Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school. 

http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb

