School Ondersteunings Profiel Eenbes Basisonderwijs

Naam school: Kindcentrum De Rots

Deze specifieke ondersteuning is bij ons op school aanwezig. Dit kunnen wij goed.
Korte omschrijving
- Het aanbod bereidt leerlingen voor op
vervolgonderwijs en de samenleving.

Reden invoering
- Wij vinden het belangrijk dat kinderen een
goed gevulde rugzak meenemen, zodat zij
voorbereid zijn op de maatschappij.

- Het pedagogisch handelen van schoolleiding
en leraren genereert een basisgevoel van
respect, veiligheid en sociale verbondenheid.

- De omgeving waarin de school staat vraagt
van ons een duidelijke structuur, waardoor we
duidelijkheid kunnen bieden aan leerlingen en
de veiligheid geborgd wordt.

- De school kent een ambitieus en stimulerend
klimaat.

- Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en
leerkrachten zich blijven ontwikkelen binnen de
school. Daarvoor is het van belang dat er een
stimulerend en ambitieus klimaat heerst. Onze
school is een positieve leefgemeenschap, waar
de kinderen centraal staan.

- De school werkt nauw samen met voorafgaand
en vervolgonderwijs, gemeente en andere
partners zoals ouders.

- Als Kindcentrum vinden wij het belangrijk dat
we goed samenwerken met externe partners. Dit
zie je ook terug binnen ons zorgteam, waarbij er
meerdere externe partijen betrokken zijn.

- Gedragsprotocol, pestprotocol,
dyslexieprotocol, samenwerkingsovereenkomst
met ouders.

- Protocollen bieden duidelijkheid voor zowel
leerlingen, leerkrachten en ouders. Hier was
behoefte aan op school.

- Gedragspecialist & orthopedagoog

- Wij hebben een diverse populatie op school.

- NT2, onderwijs aan anderstaligen.

- Kinderen in eigen omgeving onderwijs, zo thuis
nabij mogelijk.

Dit hebben we bij ons op school de afgelopen periode ontwikkeld, naast de ontwikkelingen zoals verwoord
in het bestuurondersteuningsprofiel (BOP).
Korte omschrijving
- We hebben geïnvesteerd in het
gepersonaliseerd leren.
- Het goedgedrag beleid leeft bij leerkrachten en
leerlingen. Dit is een rode draad door de school

Reden invoering
- Wij willen graag dat iedereen kan leren op de
manier die bij hem/haar past. Gepersonaliseerd
leren sluit hier mooi bij aan. De ik-doelen zijn
opgestart, maar zijn nog in ontwikkeling.
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en wordt inmiddels door iedereen uitgevoerd.
Het is een automatisme geworden. Hier zijn wij
trots op!

- Onze populatie heeft behoefte aan rust en
duidelijkheid. Een rode draad van handelen in
verschillende situaties was nodig. Dit is opgezet
en heeft een prachtige uitwerking in de praktijk.

Hier gaan we de komende periode aan werken, naast de ontwikkelingen zoals genoemd in het BOP.
Korte omschrijving
- We gaan de komende periode werken aan de
uitbreiding van didactische vaardigheden bij
leerkrachten.

Reden invoering
- We willen betere resultaten behalen, beter
voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van
leerlingen op didactisch gebied.

- We gaan de komende periode werken aan de
analyses van gegevens en de acties die hieruit
voortvloeien.

- We beschikken over een jong ambitieus team,
de scherpe analyses en acties gaan de
resultaten verbeteren en maakt het inzichtelijk
voor de leerkrachten wat en hoe ze het moeten
doen.

- We hebben dit jaar een rekencoordinator en
taalcoordinator in opleiding.

- Hiervoor hebben we gekozen zodat zij kunnen
bijdrage aan het verbeteren van ons onderwijs.

Hier ligt de grens m.b.t. onze ondersteuningsmogelijkheden (naast de grens zoals genoemd in het BOP):
- Kinderen met meerdere problemen/stoornissen kunnen wij niet altijd de ondersteuning bieden die ze
nodig hebben. Als een leerling nog te sturen is binnen zijn gedragsproblematiek, dan kunnen wij dit als
school bieden. Is er echter geen ontwikkeling meer mogen binnen de huidige setting, dan moeten wij door
gaan verwijzen. Wij bekijken dit per individueel kind. Veiligheid voor iedereen binnen de school moet
gewaarborgd blijven.
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