
Ondersteuning van het jonge kind

Bij de kleuters wordt spelenderwijs en gestructureerd de basis gelegd voor

het lezen, schrijven, taal en rekenen. Door het werken met de methode

Onderbouwd hebben we onder andere van iedere leerling in beeld hoe de

ontwikkeling verloopt en wat er nodig is voor de voortgang van zijn of haar

ontwikkeling. Daarbij speelt ontwikkelingsmateriaal een centrale rol voor de

kleuters. Deze lesgroepen zijn verdeeld in niveaugroepen om op deze manier

tegemoet te komen aan de behoeften van het individuele kind. De resultaten

van dit spel worden door de leerkrachten genoteerd. Wanneer een kind het

doel nog niet heeft behaald wordt deze een aantal weken herhaald bij

verschillende spelactiviteiten, waarna het doel nogmaals wordt getoetst.

Deze resultaten en observaties worden o.a. met de ouders besproken in een

oudergesprek.

Onderwijsbehoefte

Thematisch werken

Bij Onderbouwd werken we steeds met een thema. Er komen minimaal

negen thema’s per jaar aan de orde en een thema duurt meestal drie of vier



weken. In een thema meestal zit één taalweek en twee rekenweken.

Onderbouwd is een methode die uitgaat van handelend leren. De kinderen

volgen de leer- en ontwikkelingslijn via spelmaterialen. Elk spelmateriaal

heeft een observatiedoel. Het reken- of taalspel wordt door de leerkracht

begeleid in de lesgroep. Daarnaast zijn er nog één of meerdere activiteiten

die ‘verplicht’ zijn en nog een aantal keuzemogelijkheden. Verder is er veel

aandacht voor taal- en rekenactiviteiten, spel- en bewegingslessen, muzikale

vorming en Kanjertraining. Bij spel- en bewegingslessen maken we veel

gebruik van het speellokaal. De kinderen maken kennis met de computer

door middel van educatieve software.

Speciale zorg voor kinderen met speci�eke
behoeften

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-

ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder

kind recht heeft op onderwijs en ondersteuning op maat passend bij het

ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuningsroutes, arrangementen, een

Christiaan Huygens afdeling, en een Huis van Onderwijs om tegemoet te



komen aan de invulling van de basis- en extra ondersteuning. Dit doen we

met het samenwerkingsverband en waar nodig in samenwerking met

jeugdzorg en gemeente. Hoe we dit op school hebben georganiseerd hebben

we beschreven in ons schoolondersteuningspro�el, dat u op deze website

kunt raadplegen.

Ouders/verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van

hun kinderen. Zij hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de

werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de

onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed

onderwijs. Het is van wezenlijk belang dat ouders en school enerzijds deze

gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds

voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij

pro�teren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en

oplossingen.

Aanmelden

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool. Soms zijn er echter

al bijzonderheden in de ontwikkeling waardoor de aanmelding anders

verloopt. We vragen u dan uw kind op tijd aan te melden, dat kan vanaf 3 jaar

en minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zodat we voldoende tijd

hebben om samen af te stemmen wat uw kind nodig heeft. Toelating kan

alleen als we binnen onze ondersteuning voldoende mogelijkheden hebben.

Een uitgebreide toelichting vindt u in het schoolondersteuningspro�el op de

website.

Doordacht Passend Lesmodel (DPL) in alle groepen

Om goed tegemoet te komen aan de verschillen en onderwijsbehoeften,

wordt er lesgegeven vanuit het Doordacht Passend Lesmodel. De kinderen

krijgen hierbij instructie op eigen niveau aangeboden tijdens de verlengde



instructie. De andere leerlingen zijn op dat moment zelfstandig aan het werk.

Bij het instructiemodel wordt er van uitgegaan dat de leerlingen de principes

van het zelfstandig werken kennen en beheersen. Het team is voortdurend

bezig op elkaar af te stemmen ten behoeve van de doorgaande lijn.

Als het onderwijs binnen elke niveaugroep voldoende gevarieerd en

weloverwogen is samengesteld, wordt aan het grootste gedeelte van de

onderwijsbehoeften van de leerlingen voldaan. Als wij zien dat een leerling

het goed doet en de opbrengsten zijn naar verwachting, dan gaan wij op

dezelfde manier door. Het aanbod is dus passend, er hoeft niets extra’s te

worden georganiseerd. In de weekplanning staat vermeld wat het aanbod is

en welke leerlingen dit moeten volgen. Voor de vakken taal, spelling en

rekenen maken wij naast de methodes gebruik van Snappet in de groepen 7

en 8. De leerlingen verwerken de geleerde stof op een Chromebook of tablet

en krijgen per opdracht directe feedback. De leerkracht ziet dit ook en kan

hier direct op inspringen. Na de verwerking van de stof werken de leerlingen

op eigen niveau verder aan hun leerdoelen per vak.

Vroegtijdig signaleren



Gedurende het schooljaar worden door de leerkracht verschillende toetsen

bij de leerlingen afgenomen. Het gaat hier om methodegebonden, niet-

methodegebonden en om het volgen van het sociale welbevinden. Daarnaast

observeert de leerkracht dagelijks de kinderen. Gesprekken met ouders

worden gevoerd en samen wordt er gekeken wat de behoeften van de

kinderen zijn. Al de gegevens worden verzameld in het volgsysteem. Is er

meer nodig, dan betrekt de leerkracht de Intern Begeleider in het proces.

Dyslexie en dyscalculie

Voor dyslexie werken we met het protocol dyslexie. We werken samen met

de particuliere dienst van de IJsselgroep voor het verlenen van de vergoede

dyslexiezorg, welke op ons scholeneiland wordt gegeven. Binnen ons team is

een taal/leescoördinator aanwezig, de specialist is tevens actief binnen de

expertgroep taal/lezen. Voor dyscalculie werken we met het landelijke

Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).

Afgestemd aanbod

Leerlingen met een lagere intelligentie sluiten zo goed mogelijk aan bij de

groep. Zij nemen deel aan het instructiemodel of ontvangen instructie

passend bij hun niveau. Indien nodig is er een kortlopend ontwikkelplan met

ondersteuning. Blijkt de achterstand dusdanig groot, dat er geen aansluiting

bij het reguliere niveau mogelijk is, dan kan er een ontwikkelingsperspectief

(OPP) worden opgesteld. Een eigen leerlijn behoort dan tot de

mogelijkheden. Leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie werken

volgens het protocol meer- en hoogbegaafdheid. Er is een Huygensklas in

school voor groep 5 tot en met 8.


