Schoolondersteuningsprofiel van school1

School biedt de volgende extra ondersteuning:
GDO  groepsdynamisch onderwijs.
De leerlingen kunnen ondersteund worden middels nieuwe ontwikkelingen vanuit de digitale leerwereld, extra inzet personeel
etc, doormiddel van:

- school de Ontmoeting
Jenaplanschool voor basisonderwijs

Algemene gegevens:
Schooljaar
Adres
Telefoon
Bestuur

-

2019-2020
Hettenheuvellaan 2a, 5628 DP Eindhoven
5
040-2414663
SALTO

Beschrijving onderwijsconcept:
Saltobasisschool de Ontmoeting werkt vanuit de visie van het
Jenaplanonderwijs. Jenaplanscholen komen voort uit de ideeën van Peter
Petersen (1884-1952). Ieder kind leerde hetzelfde, op dezelfde manier en
in hetzelfde tempo. Peter Petersen stelde dat het individu uitgangspunt
was voor het onderwijs. Kinderen leren niet alleen “leerstof”, maar ook
omgaan met elkaar en het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden. Ze
leren respect te krijgen voor zichzelf en anderen, maar ook voor de
omgeving. Zelfstandigheid en dus ook zelfstandig kunnen functioneren in
de maatschappij is binnen de Jenaplanvisie erg belangrijk.
De uitgangspunten zijn voor alle Jenaplanscholen dezelfde, maar de
individuele scholen vullen hun onderwijs op heel verschillende manieren
in.
Met de start van het nieuwe schooljaar gaan we aan de slag met de visie
om te kijken of dit onderwijsconcept nog bij de school past en hoe we
verder kunnen ontwikkelingen.

Onderscheidende voorzieningen:

-

Punt uit! begeleiding uitbreiden van woordenschat van kleuters, doormiddel van een rijke leeromgeving
en begeleiding in kleine groepjes.
Schrijfdans ter bevordering van de motoriek voor leerlingen t/m groep 4. Ondersteunend door een
onderwijsassistente.
Aanbod van Snappet, door af te kunnen stemmen op de niveaus van de leerlingen. Zo kunnen we beter af
stemmen op de executieve vaardigheden van alle leerlingen.

Verdieping voor meerbegaafde leerlingen:
Kangoeroe groep  in een uitdagende leeromgeving werken aan de executieve vaardigheden van
begaafde leerlingen. Dit wordt begeleid door een interne specialist hoogbegaafdheid.
Dyslectie protocol wordt ingezet in groep 1 t/m 8. Dit is geïmplementeerd in het leesaanbod en in ons volgsysteem.

School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van:
Planmatig werken op pedagogisch en didactisch vlak.  Ambitie is om het rekenaanbod hierin te optimaliseren
doormiddel van het gebruik van Snappet.
Het ontwikkelen van de executieve functies binnen wereldoriëntatie.
De samenwerking met Korein zal sterker gemaakt worden doordat er steeds meer VVE kinderen binnen komen.
Hierin is de ambitie dat de samenwerking tussen Korein en de Ontmoeting geoptimaliseerd kan worden.
De specialisatie van een taal-/ reken-/ gedragsspecialist is nog niet geoptimaliseerd. Door aan de slag te gaan met
de visie van de school willen we kijken hoe we dit kunnen gaan realiseren.

Rolstoeltoegankelijk.

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.
Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school.

