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Bestuur SKPO 

 School biedt in de basisondersteuning boven op de minimale basis van het SWV: 

• Protocol voor leesproblemen en dyslexie 

• Verhoogd taalaanbod, specialisatie woordenschatonderwijs, naschool NT2-aanbod 

• Zorgstructuur op basis van vijf niveaus, uitwerking ondersteuningsniveau 2b voor de groepen die behoefte hebben aan 
uitdaging (Plusgroep) en aan intensivering (Hulpgroep). Cognitieve en pedagogische doelen worden gezamenlijk verwerkt 
in plannen van aanpak (PVA's) 

• Ontwikkelperspectief (werken vanuit eigen leerlijn; OPP) 

• VVE 

• ZIEN en Looqin, volgsystemen sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Playing for Succes, Bennekel United sociale vaardigheidstraining (vanuit lichte ondersteuningsmiddelen) 

• Nauwe samenwerking met instanties in de wijk (Dynamo, de Dommel, Lumens, Jinc)  

    

Beschrijving onderwijsconcept: 

• Regulier onderwijs, jaarstofklassensysteem 

• Niveaugroepen begrijpend lezen en rekenen 

• Intensief taalonderwijs 

• Zorgstructuur op basis van vijf niveaugroepen 

• Lesmodel: Directe Instructiemodel (DI-model 

• Structureel techniekaanbod 

• Aandacht voor talent (o.a. sport, muziek, drama) 

 School biedt de volgende extra ondersteuning: 

• Regelmatige Collectieve Leerlingbesprekingen (CLB's) met orthopedagoog Externe Dienst 

• Externe dienst: gedragsspecialist voor klassentrajecten en individuele leerlingtrajecten 

• Ambulant begeleider (AB’er) De Taalbrug: advisering voor leerkrachten en individuele leerlingbegeleiding 

• Lift voor leerlingen met fysieke beperkingen 

• Samenwerking met diverse logopedisten in de wijk 

• Samenwerking met fysiotherapeuten en ergotherapeuten in de wijk 

• Zorgoverleg vier keer per jaar met generalist Wij-Eindhoven, GGD-verpleegkundige, Korein en Animatiehuis (BSO) 

    

Onderscheidende voorzieningen 

• Schakelklas ‘Plusklas’ groep 1/2 (taalaanbod) 

• Nauwe samenwerking Voor-en vroegschool 

• Naschools aanbod: woordenschat (groep 1 t/m 4), 

dans (groep 1/2), bewegen (groep 1 t/m 8), huis-

werkbegeleiding groep 7/8, cultuur (groep 1 t/m 

8) 

• Bennekel United (i.s.m. PSV-United) 

• Samenwerking met taalklas Gestel 

  

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

Brede ontwikkeling, hoge verwachtingen, kansrijk onderwijs en talentontwikkeling voor alle kinderen: 

• Borgen en doorontwikkeling rekenonderwijs met ondersteuning van een externe expert 

• Realisatie van een breder naschools aanbod (verlengde schooldag) 

• Versteviging groepsoverstijgend werken in niveaugroepen voor rekenen en begrijpend lezen 
Weektaak gericht op persoonlijke leerdoelen en eigenaarschap kinderen groep 1 t/m 8 

• Maatschappelijke opdracht: profileren in intensief onderwijs in de Nederlandse taal (bv Logo3000 in groep 1/2) 

• Inzet op expertise rondom bepaalde ondersteuningsbehoeften kinderen (bv signaleren logopedische problemen, TOS, etc.) 

• Met ontwikkelteam  ‘eigenaarschap’ volgende stappen zetten in meer eigenaarschap bij de leerlingen.  

    

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. 

    


