
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 reflecteren 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
Binnen onze schoolorganisatie is een intern begeleider (IB) werkzaam. De IB
coördineert de leerlingenzorg en is, samen met de groepsleerkracht,
verantwoordelijk voor ‘zorg op maat’ in de praktijk. 

Een aantal keren per jaar bespreken de IB en de leraar de leerlingen.
Bijzonderheden (zowel op leergebied als op sociaal–emotioneel gebied)
worden in het informatiesysteem ParnasSys bijgehouden. De observaties van
de leerkrachten en toetsresultaten vormen de basis voor het signaleren van
leerlingen die dreigen uit te vallen. De leerkrachten stellen vast of de uitval een
individueel en/of een groepsprobleem is. De groepsleerkracht deelt de zorg
met de ouders en/of de IB. Er wordt gezocht naar passende ondersteuning,
zoveel mogelijk binnen de groep. De praktische uitwerking van deze
ondersteuning wordt vastgelegd in een groepsplan. Indien nodig wordt in
overleg met ouders de deskundigheid van de eigen Meent - orthopedagoog
ingeschakeld. 

De ouders worden van de afspraken over een externe hulpvraag of onderzoek
op de hoogte gesteld door de leerkracht. Voor onderzoek is altijd toestemming
van de ouders nodig. Wanneer dit aan de orde is, vraagt de IB of de leerkracht
een ouder om schriftelijk toestemming te geven.



Het streven is de ondersteuning zoveel mogelijk binnen de groep te laten
plaatsvinden door de groepsleerkracht en de leerkrachtondersteuner. Indien
de hulp buiten de groep gegeven wordt, gebeurt dit individueel of in kleine
groepen. In een enkel geval volgt een leerling, voor één of meer vakken een
individueel programma.

Extra begeleiding / zorgplicht
Als het groepsaanbod niet passend is voor de leerling, kan, in overleg met
ouders, besloten worden om hem/ haar op eigen niveau te laten werken een
eigen leerlijn aan te bieden. We accepteren dat het kind aan het eind van de
basisschool de minimumdoelen van F1 wellicht niet haalt. De verwachte
einddoelen voor dit kind worden in het Ontwikkelingsperspectief beschreven
en met ouders besproken. Ook zijn er leerlingen die intensieve zorg nodig
hebben en daarvoor extra begeleiding krijgen. Deze extra hulp en zorg wordt
in overleg met de ouders in een arrangement vastgelegd. Zie verder het
document Schoolondersteuningsprofiel.

Als er meer nodig is dan de basisondersteuning, kan de school onder andere
terecht bij de volgende deskundigen en/of instanties:

het CJG
de GGD (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopedische screening)
Centraal Nederland
Commissie Onderinstroom Zeeluwe
Scholen voor Speciaal (Basis)onderwijs
Kentalis, De Twijn



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 filosoferen, leren ‘leren’,
samenwerken, reflecteren op eigen werk en inzicht in jezelf ontwikkelen. Eens

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 voor techniek, inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en
aandacht vragen voor technische beroepen.



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.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te
hebben. Met dit profiel laat de school zien welke extra ondersteuning aan een
kind geboden kan worden. Op basis van het profiel bekijkt de school welke
expertise nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de (scholing
en toerusting van) leerkrachten.

 

Het schoolondersteuningsprofiel 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 schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.



Ondersteuningsteam
Intern begeleider
leerkrachtondersteuners: een voor de beide kleutergroepen, een voor
groep 3 en 4, een voor groep 5 en 6 en een voor groep 7 en 8.
een zorgleerkracht voor o.a. sociaal - emotionele en kleuterbegeleiding

Ondersteuning van het jonge kind
De kleuters ontwikkelen zich voornamelijk door het spelen. Daarom ligt in deze
groepen de nadruk op het spelen. Door de kleuters mede invulling te laten
geven aan de inhoud van de projecten zijn ze bijzonder gemotiveerd om
hiermee aan de slag te gaan. Ook moeten ze zelf oplossingen bedenken voor
moeilijkheden die ze tijdens het ‘werken’ tegenkomen. Dit stimuleert de
zelfstandigheid en de betrokkenheid bij hun eigen ontwikkelingsproces. In de
loop van groep 1 en in groep 2 worden er spelenderwijs steeds meer gerichte
activiteiten gedaan om het leren lezen, schrijven en rekenen te bevorderen en
te stimuleren. Al deze oefeningen zitten ‘verpakt’ in kringgesprekjes, taal- en
leesspelletjes, het spelen met het speelgoed, de werkstukjes die kinderen
maken en in de hoeken waar kinderen spelend leren. Zo gebeurt het dat
kinderen in groep 1 of 2 zichzelf leren lezen als ze daar aan toe zijn. Om het
spelen en begeleiden van kleuters meer aandacht te kunnen geven, worden de
leerkrachten gedurende de gehele week ondersteund door een
onderwijsassistente.

Urenverdeling
Leerlingen moeten in 8 jaar minimaal 7.520 uur les krijgen. Op jaarbasis is dat
940 uur. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten. 

Sinds 1 januari 2019 is De Wildemaet overgestapt op een continurooster. Alle
groepen hebben daarom dezelfde lestijden op alle dagen van de week. Alleen
groep 1 heeft nog op woensdag vrij.  Dit betekent dat groep 1, 20 uren per
week les heeft en groep 2-8, 25 uren les per week. Hiermee voldoet De
Wildemaet ruim aan de minimale norm.

Op basis van de onderwijsbehoeften van de groep worden de lesuren verdeeld
over de verschillende vakken. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zijn er wekelijks
twee gymlessen voor elke groep (tot die tijd nog één gymles).


