
Onderwijs is onze kerntaak. Dat komt tot uiting in onze missie: het leveren van

kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk primair onderwijs aan kinderen

binnen de gemeente Elburg.

OnderwijskwaliteitOnderwijskwaliteit

De Meent is een professionele leergemeenschap waarin verbinding zichtbaar is.

Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en voelen zich gekend en verbonden

met elkaar, hun schoolse omgeving en de samenleving. Vanuit persoonlijk

leiderschap geven medewerkers van De Meent zichtbaar met passie vorm aan

goed onderwijs. Deze droom die wij willen realiseren aan de hand van drie

koersambities:

Actief samen lerend

Kwalitatief goed onderwijs en een prettig werk- en leerklimaat zijn mede

afhankelijk van de manier waarop leerkrachten samen werken en leren. De

Meent wil werken aan een cultuur waarin samenwerking tussen leerkrachten

van de verschillende scholen, het leren van en met elkaar en het re�ecteren

op het eigen handelen meer en meer vanzelfsprekend wordt. De Meent wil

zich ontwikkelen tot een centrum van professionals die het leren van elkaar

als uitgangspunt nemen.

Betrokken

Oprechte interesse, ieder wordt gezien

Verbindend

School in de maatschappij; maatschappij in de school Doelgerichte

samenwerking met ouders, partners en omgeving



Onderwijsbehoefte

Basisondersteuning

Zorg en ruimte voor ieder kind

De school is op weg naar gepersonaliseerd onderwijs. Voor ons betekent dat:

leerlingen bekwamen in ontdekkend leren, eigenaarschap geven, leren leren,

waarbij de leerkracht steeds meer een rol van didactisch coach gaat vervullen.

Hierbij wordt in alle groepen de leervraag centraal gezet bij inzetten van de

thema’s. De leerling in zijn of haar eigen leerproces staat centraal. Kinderen

stellen, onder begeleiding van de leerkracht, persoonlijke leerdoelen voor de

basisvakken, zoals taal en rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en

werkhouding. Hierbij krijgt de leerling extra instructie en begeleiding op zijn of

haar eigen niveau. Vanaf groep 4 heeft elke leerling een eigen chromebook.

Zorg voor ieder kind

Deze zorg bestaat uit verschillende facetten. We onderscheiden zorg op sociaal

emotioneel vlak en op didactisch/cognitief vlak. De leerkracht verdiept zich in de



kinderen van zijn/haar klas. De leerkracht neemt onder schooltijd regelmatig de

tijd voor een gesprekje met kinderen om een vertrouwensband op te bouwen en

eventueel kwesties op het spoor te komen (b.v. verdriet, pesten, faalangst etc.)

waarbij het kind geholpen kan worden. Alle kinderen worden gelijkwaardig

behandeld, maar geen kind is gelijk. Daarom zijn er verschillen in de aanpak/zorg

voor ieder kind. Zo krijgen kinderen gedi�erentieerd instructie en werken zij op

verschillende niveaus. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor extra instructie

en ondersteuning binnen en buiten de klas. Eveneens kan iedere leerkracht, in

samenspraak met de IB-er, een beroep doen op een van onze interne

specialisten.

Ruimte voor ieder kind

Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De klas is de

thuisbasis van de kinderen. In de centrale hal en in de gang bij de bovenbouw

lokalen zijn werkplekken ingericht voor kinderen om daar zelfstandig of in

groepjes te werken. Er is ook ruimte voor kinderen om zich te ontplooien naar de

mate van begaafdheid. Kinderen die meer (of hoog-) begaafd zijn krijgen extra

verrijkende leerstof aangeboden omdat ze de basisstof al (gedeeltelijk)

beheersen. Kinderen die meer moeite met de leerstof hebben, krijgen extra

instructie en tijd om zich dit eigen te maken. Voor deze kinderen is er meer

ruimte en gelegenheid om een beroep op de leerkracht te doen. Als kinderen niet



goed in hun vel zitten, is er ruimte om in de zorgklas daar extra ondersteuning en

begeleiding op te bieden.

De kinderen van De Borchstee zijn in jaargroepen ingedeeld volgens het

leerstofjaarklassensysteem. De gemiddelde groepsgrootte is rond 27 leerlingen

per groep. De klas vormt de thuisbasis van de leerlingen. Dagelijks werken de

leerlingen ook buiten de klas. In de hal en in de gang bij de bovenbouw lokalen

zijn werkplekken ingericht voor kinderen om daar zelfstandig of in groepjes te

werken. Meerdere groepen hebben een vakleerkracht voor gymnastiek. De

groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal in de school. De groepen 3 tot en met

8 gymmen in gymzaal 'De Wimpel' op loopafstand van de school.

Extra begeleiding / zorgplicht

We maken onderscheid in de verschillende zorgniveaus in elke groep:

Niveau 1:

Algemene zorg door de groepsleerkracht We maken gebruik van zorgkaarten

waarin we het gedi�erentieerd onderwijsaanbod beschrijven voor de gehele

groep. De Intern Begeleider (IB-er) volgt de ontwikkeling van de groepen en

maakt trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en

aan te sturen. Drie keer per jaar hebben de zorgleerkracht en de IB-er

groepsbesprekingen met de leerkrachten. Maandelijks komt het zorgteam

(directeur, zorgleerkracht en IB-er) samen voor een zorgoverleg.

Niveau 2:

Extra zorg in de groep. Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra instructie

in een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de

leerkracht. Indien nodig worden de overige leerlingen in de groep tijdens dit

moment ondersteunt door een van onze leraarondersteuners. Deze extra

zorg in de groep wordt afgestemd tijdens de groepsbesprekingen met de

zorgleerkracht en de IBer. De leerkracht beschrijft op de zorgkaart wat de

onderwijsdoelen voor het kind zijn en hoe ze bereikt gaan worden. Deze

doelen bespreekt de leerkracht met de leerling en met de

ouder(s)/verzorger(s).

Niveau 3:

Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen. Als een kind meer

zorg nodig heeft dan de extra zorg die geboden kan worden in de groep, dan

wordt dit op aanvraag van de leerkracht afgestemd tijdens een extra overleg

met de zorgleerkracht en de IB-er. Vanuit dit overleg wordt er gekeken naar

passende hulp en ondersteuning door de interne deskundigen. Hierbij valt

o.a. te denken aan de inzet van de gedragsspecialist, RT-er, coördinator



sociale veiligheid, rekenspecialist, taalspecialist of specialist begaafdheid.

Uiteraard gaat dit in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

Niveau 4:

Het raadplegen van externe deskundigen. Soms is het nodig externe

deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op school verschillende

contacten: Het Expertisepunt ondersteuning bij passend onderwijs, het

Samenwerkingsverband Zeeluwe, Meerinzicht (leerplicht), het IB - dekkend

netwerk Elburg, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de GGD, de

logopedist, de fysiotherapeut of de huisarts.

Niveau 5:

Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Als het voor het

welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere

basisschool te blijven, en/of een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder

druk komt te staan, kan een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) aangevraagd

worden. Hierna volgt een plaatsing op een school voor speciaal

basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). Het

Samenwerkingsverband Zeeluwe en Het Expertisepunt ondersteuning bij

passend onderwijs speelt hierin een grote rol.

Praktijkklas

De praktijkklas is in januari 2019 gestart, in samenwerking met het Nuborgh

College Oostenlicht. Speciaal voor leerlingen uit groep 7 en 8 van alle scholen van

De Meent, die graag praktisch aan de slag gaan en zo hun talenten willen

ontwikkelen. In de praktijkklas wordt er gewerkt vanuit vier pijlers: groen,

economie, zorg en techniek. Een ochtend in de week wordt er een bedrijf bezocht

of komt er iemand die de leerlingen iets kan leren m.b.t. de thema’s. De

praktijkklas is gevestigd in PCBS Het Octaaf.

Techlab

Het TechLab biedt hoogwaardig techniekonderwijs voor de toekomst aan

leerlingen van basisscholen (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs in de

gemeente Elburg. Het TechLab is één van de projecten die vanuit de

subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs op de Noordwest-Veluwe wordt

uitgevoerd. De doelen van het TechLab zijn het enthousiasmeren van leerlingen



Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Binnen De Meent zijn er Eurekagroepen gevormd, omdat wij kwalitatief hoog

onderwijs willen bieden aan élk kind. In deze Eurekagroepen zitten kinderen die

extra uitdaging kunnen gebruiken en gebaat zijn bij een andere manier van leren

dan in de reguliere groepen. Er wordt o.a. gewerkt aan persoonlijke leerdoelen,

executieve vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren. Ook is er

aandacht voor diverse vaardigheden, zoals �losoferen, leren ‘leren’,

samenwerken, re�ecteren op eigen werk en inzicht in jezelf ontwikkelen. Eens

per week komen deze kinderen bij elkaar en dan werken ze aan projecten op

eigen niveau. Ontmoeting met andere meer- en hoogbegaafde kinderen geeft

mogelijkheden om goede contacten te leggen.

voor techniek, inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en aandacht vragen

voor technische beroepen.

Schoolondersteuningspro�el

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningspro�el te hebben.

Met dit pro�el laat de school zien welke extra ondersteuning aan een kind



geboden kan worden. Op basis van het pro�el bekijkt de school welke expertise

nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting

van) leerkrachten.

Het schoolondersteuningspro�el is belangrijk voor:

Ouders: het biedt informatie over wat u kunt verwachten van de school.

De school: we zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?

De inspectie: we leggen verantwoording af.

Collega-scholen in ons werkgebied: we stemmen met elkaar af.

Het samenwerkingsverband: er ontstaat overzicht over het geheel – bieden

de scholen samen een dekkend netwerk?

Het schoolondersteuningspro�el is te vinden op onze website.

Ondersteuningsteam

Op De Borchstee zijn de volgende specialisten aanwezig aangaande onze

leerlingenzorg:

Zorgleerkracht, tevens gedragsspecialist en coördinator sociale veiligheid. Zij

is o.a. verantwoordelijk voor de zorgklas.

Intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg.

Lees- en een rekencoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor het taal- en

rekenbeleid uit op school.

ICT-coördinator. Zij is verantwoordelijk voor het ICT beleid op school.

Specialist begaafdheid. Zij brengt expertise in het team mbt het werken met

meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de

Eurekagroep.

Bouwcoördinatoren. Er is zowel een onderbouw- als bovenbouw

coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het

onderwijskundig proces in de onder - en bovenbouw.

2 leerkrachtondersteuners.

2 onderwijsassistenten.

Expertise en ervaring met leerlingen met het syndroom van down.

Ondersteuning van het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en

vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken samen met

kinderopvangorganisatie Prokino Elburg in het gebouw van de school. Voor- en

vroegschoolse educatie (VVE) is het beleid vanuit de overheid (gemeente) dat



erop gericht is om mogelijke onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij jonge

kinderen van 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een

betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief e�ect

hebben op hun verdere schoolloopbaan. Wanneer een kind een VVE indicatie

heeft gekregen (dit advies wordt gegeven door het consultatiebureau of

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) start het VVE programma op de

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

De Borchstee sluit met haar vroegschoolse aanbod in de groepen 1 en 2 aan bij

het aanbod van de voorschoolse educatie op de

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Bij kinderen die een VVE indicatie hebben

vindt er in de overstap naar de basisschool een warme overdracht plaats tussen

de pedagogische medewerker en de leerkracht van de basisschool. Spelenderwijs

is er meer aandacht voor bijvoorbeeld taal en sociaal emotionele ontwikkeling.

Dit doen wij veelal in samenwerking met onze onderwijsondersteuners en de

leerkracht van de betre�ende leerling.Niet alleen kinderen met een VVE-indicatie

krijgen deze zorg op maat, maar de ondersteuning geldt voor álle kinderen die

hier behoefte aan hebben.

We vinden de betrokkenheid van ouders daarin belangrijk, zodat we samen met

ouders het kind vanaf de eerste schooldag, indien nodig, extra zorg en

begeleiding kunnen bieden. Kinderen met een VVE indicatie worden zorgvuldig

gevolgd in hun ontwikkeling. Er wordt op school een plan opgesteld om de

ontwikkeling van het kind zo nauwlettend mogelijk te blijven volgen. Deze

evalueren we elke 8 weken, waarna indien nodig het plan wordt bijgesteld met

nieuwe ontwikkeldoelen.

Indien de ontwikkeling moeizaam op gang komt of stilstaat is het mogelijk om

extra expertise in te schakelen. De leerkracht stemt dit af met de ouders en

Intern Begeleider (IB-er) van de school. Te denken valt aan een hogere frequentie

van de aangeboden hulp door onze onderwijsondersteuners, advies inwinnen bij

de logopediste die op school werkzaam is of de orthopedagoog. Indien de

ontwikkeling op niveau is of de leerling stroomt door naar groep 3 vervalt de VVE

indicatie.


