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Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2019-2020 

Adres Marseillelaan 100a 

 
Telefoon 040 2413340 

Bestuur Salto 
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 
We zijn een school met een leerstofjaarklassensysteem, waarbij 

leerlingen worden gegroepeerd op leeftijd. Binnen de groep wordt 

daar waar mogelijk gedifferentieerd en minimaal op 3 niveaus 

lesgegeven.  Daarbij maken wij veelvuldig gebruik van bewegend 

leren en ICT. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 

Voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben is er een plusklas. Hier 

werken leerlingen op een vast gestelde tijd samen met elkaar aan 

verschillende projecten onder begeleiding van een leerkracht. Om hiervoor 

in aanmerking te komen is er een criterialijst opgesteld.    

De lesstof wordt veelal digitaal verwerkt met behulp van een Ipad, 

waardoor er op individueel niveau kan worden ingespeeld.  

Onze school beschikt over 2 active floors waar wij ICT en bewegend leren 

hebben samengebracht .  

  

 

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.  

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 

Inzet van 3 onderwijsassistenten die ondersteuning bieden aan individuele leerlingen en kleine 

groepjes leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Op voornamelijk didactische 

leergebieden; taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen.  

 

Naast de basisondersteuning voor dyslexie kunnen alle leerlingen met ernstige enkelvoudige 

dyslexie gebruik maken van een persoonlijke laptop. Waarop de voorgeschreven programma’s 

ter ondersteuning staan geprogrammeerd. 

 

Door gebruik te maken van het programma Gynzy kunnen we leerlingen, voor de vakgebieden 

spelling en rekenen, zowel op eigen niveau als aan eigen gerichte individuele doelen laten 

werken. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn er ruimvoldoende Ipads aanwezig.   

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

- Ondersteuning van leerlingen met een eigen leerlijn, omdat ze het 1F niveau niet halen. 

- Ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op gedrag.   

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


