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Beschrijving onderwijsconcept: 
- De Christelijk, evangelische, identiteit is 

vormgevend voor ons onderwijs.  
- We werken volgens een halfjaarlijks 

leerstofjaarklassensysteem.  
- We zijn een gecertificeerde taakspelschool. 

Taakspel is een effectief 
gedragsveranderingsprogramma. Taakspel heeft 
een positieve invloed op pestgedrag. 

- We clusteren leerlingen in onderwijsprofielen. De 
onderwijsprofielen geven een beschrijving op 
welke manier een leerling leert en welke onderwijs 
en leerkracht het nodig heeft. 

- Wereldoriëntatie wordt in thema’s behandeld, niet 
in losstaande vakken, binnen de visie 
onderzoekend leren. 

- We werken opbrengstgericht.  
- We starten eind groep 6 samen met ouders het 

proces richting het basisschooladvies. 
- We zijn een aspirant Brainportschool en zoeken de 

samenwerking met bedrijven in de regio. 
- We leren onze leerlingen zelfgestuurd te leren 

door o.a. de inzet van huiswerk en weektaken in de 
klas. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 
- Ons schoolgebouw is volledig rolstoeltoegankelijk. 
- Er is een lift aanwezig. 
- Een klas waar onderwijs geboden wordt gelijk aan 

SBO (75% en 50% leerlijn), deze groep heeft een 
maximum aan leerlingen. 

- Praktijkgerichte groep voor wereldoriëntatie voor 
leerlingen uit groep 7 en 8. 

- Een klas met wekelijks aanbod en coaching voor 
meerbegaafde leerlingen. 

- Een taalklas waar nieuwkomers de Nederlandse 
taal leren. 

- Mogelijkheid tot individueel coachen van 
leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. 

Onze huidige mogelijkheden op het gebied van leerondersteuning:  
- Intensieve lees- en spellingbegeleiding bij een vermoeden van dyslexie . 
- intensiever rekenonderwijs bij een vermoeden van dyscalculie (in samenwerking met de rekencoördinator).  
- Extra leertijd buiten de klas door de leerstof nogmaals te herhalen onder leiding van een onderwijsassistent. 
- Nederlandse les voor nieuwkomers. 
- Extra taalonderwijs voor leerlingen waarbij het nog niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal (NT2) belemmerend is voor hun leerproces. 
- Onderwijs op een lager tempo in een aparte groep voor de zeer moeilijk lerende kinderen (aparte leerlijn). 
- Individuele kindgesprekken buiten de groep voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van sociale redzaamheid en leren leren. 
- Aanbod binnen en buiten de groep voor de leerlingen die snel(ler) leren (meer- en hoogintelligente leerlingen) en een aanpassing in hun onderwijsprogramma waar passend. 
- Ervaring met KlasseContact, lesaanbod voor langdurig ziek kind. 

 
Samenwerkingspartners en expertise: 
- Ambulante begeleiding vanuit de Rungraaf scholing & advies 
- GGD 
- GGzE 
- WIJ-Eindhoven 
- Schoolmaatschappelijk werker vanuit Lumens 
- Pedagogisch ondersteuner vanuit Lumens 
- Bambino Kinderopvang 
- SBO de Petraschool 
- Externe dienst en IB-netwerk van SKPO 
- Jongerenwerkers Pitstop 
 

 
Interne expertise en coördinatie: 
- Rekencoördinator 
- Taalcoördinator 
- Coördinator meer- en hoogintelligente leerlingen 
- Intern begeleiders 
- Taakspelcoördinatoren 
- Taakspel-gecertificeerde leerkrachten 
- Individuele coaching van kinderen 
- NT2 
- Master Special Educational Needs 
- Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs 

 
 
Ambities 2022-2023: 
- Expertise vergroten op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en traumasensitief onderwijs geven. 
- Signalering en aanbod verdiepen en verrijken voor meerbegaafde leerlingen. 
- Kwaliteitsverhoging creatieve lessen door aanschaf nieuwe methode voor handvaardigheid, tekenen en muziek. 
- Groeien in effectiever en explicieter lesgeven  door de inzet van EDI. 
- Samenwerking vergroten met de pedagogisch ondersteuner vanuit Lumens. 
- Zicht vergroten op het gedijen van onze leerlingen door invoering nieuwe monitor sociale veiligheid. 
- Borgen en verder uitbouwen van jaarlijks lesaanbod anders dan het standaard curriculum van het basisonderwijs in de vorm van de talentweken. 

 

Beoordeling inspectie van het onderwijs: 
Laatste inspectiebezoek: voorjaar 2019 
Kwalificatie: Goed 

Voor meer informatie over de inhoud van ons onderwijs verwijzen we naar de website van onze school: www.ebsonline.nl 


