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SCHOOLCONCEPT
Dit beleid is gebaseerd op onze uitgangspunten, waarbij de slogan “Ruimte voor het Kind”centraal
staat : - We streven naar rust en een gemoedelijke sfeer in de school, zodat dat bijdraagt aan een
gevoel van veiligheid en geborgenheid bij de leerlingen. - We geven ieder kind persoonlijk aandacht. Een rustig werkklimaat, waarbij de leerlingen kunnen werken met de moderne onderwijsmethoden. We geven op school les middels adaptief onderwijs. Dat wil zeggen dat het onderwijs wordt afgestemd
op de behoefte van de individuele leerling (binnen gestelde grenzen). Dit is alleen mogelijk met een
optimale leerlingenzorg, zodat we in die behoefte kunnen voorzien. - Wij stimuleren de kinderen om
met elkaar samen te werken, te overleggen en afspraken te maken, zodat ze met en van elkaar leren.
- Het gebruik van de computers binnen de school wordt steeds belangrijker. We streven ernaar om
ICT zodanig te implementeren, dat het werken met computertechnologie een meerwaarde heeft voor
de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. - We hechten veel waarde aan een goede interactie
en samenwerking met de omgeving van de school. Ook de oudercontacten zijn voor ons belangrijk.
We willen een laagdrempelige school zijn.

WAARDE EN TROTS
Wij zijn trots op de rust en de structuur die er bij ons op school is. Alle leerkrachten kennen de
kinderen. Alle kinderen zijn bij ons in beeld wat betreft de onderwijsbehoeften. Door de samenstelling
van de groepen kunnen we inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING
In de ondersteuning van leerlingen kunnen verschillende velden worden onderscheiden. Geef hieronder per veld of dit aanwezig
is en op welke wijze dit wordt ingezet.

Omschrijving: Welke
vormen van
ondersteuning
worden er ingezet
De hoeveelheid
aandacht en (extra)
handen in de klas

Ja / nee

Omschrijving van de
ondersteuning

Ja

Gebruik van bijzondere
onderwijsmaterialen

Ja

Aanwezigheid van
ruimtelijke
voorzieningen
(bijvoorbeeld
gehandicapten toilet,
aanwezigheid van
ruimten die geschikt
zijn gepersonaliseerd
te werken)

Nee

Wij hebben geen extra handen in de
klas. De groepen bestaan uit 2 of 3
combinaties. Wel zijn er kleine
aantallen per groep.
De materialen die ingezet kunnen
worden zijn: Maatwerk Daisyspeler
Kurzweil
Er zijn geen aparte ruimtelijke
voorzieningen aanwezig. Bij
afwezigheid van de directie is het
kantoor beschikbaar en anders de
directiekamer van de
buurtvereniging.

De aanwezigheid van
specialistische
expertise

Ja

Ib-er met Psychodiagnostiek in het
onderwijs

samenwerking met
externe partners rond
bijvoorbeeld zorg

Ja

Externe partners waar we mee
werken: Logopediste Ergotherapeut
RID Fysiotherapeut

Anders….

Ja

De verschillende vormen van ondersteuning (binnen de groep of buiten de groep)

Op welke wijze wordt de ondersteuning
aan leerling met een specifieke
onderwijs- en/of
ondersteuningsbehoefte
georganiseerd?
buiten de groep individueel

Ja / Nee

Toelichting

Ja

binnen de groep individueel

Ja

Fysiotherapie en
ergotherapie. Fysiotherapeut
of Ergotherapeut komen naar
school om kinderen te
behandelen.
Extra instructie.

geordend naar homogene (sub)groepen

Ja

Verlengde instructie

heterogene subgroepen

Ja

Ralfilezen

KWALITEIT VAN ZORG VOLGENS INSPECTIE: d.d.: 25-01-2013(Vul datum in)
Tijdens het inspectiebezoek is de kwaliteit van zorg door de inspectie op een of meerdere
onderdelen in beeld gebracht. Voor het verslag van het inspectiebezoek verwijzen we u
naar http://www.obsazelo.nl/file_popup.php?id=253836

SCHOOLPROFIEL (op welk gebied specifieke kennis en kunde door ervaring)
Binnen school is enige ervaring op het gebied van:
Er is ervaring op gebied van: ASS AD(H)D

Binnen school is veel ervaring op het gebied van:
Dyslexie. Werken met een aangepaste leerlijn, eigen leerlijn(OPP)

AANVULLENDE OPMERKINGEN VANUIT DE SCHOOL
Hier is nog ruimte voor mogelijke aanvullende opmerkingen
Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze
school wordt in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan
niet met een aanvullend arrangement, kunnen voldoen... zodat per kind bekeken kan
worden of zijn/haar ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden. In principe is een
leerling met een TLV SBO / SO niet toelaatbaar.
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