
 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel van school1 

SALTO-school de Hobbitstee 

 

 
Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2019-2020 

Adres Schelluinen 2 Eindhoven 

 
Telefoon 0402511441 

Bestuur SALTO 
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 

Jaarklassensysteem met informeel leren: bewegend, 

coöperatief. Werken vanuit doelen (rekenen, spelling, 

taal) en met thema’s (wereldoriëntatie, wetenschap 

en techniek, creatief, cultureel). 

De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind staat 

voorop. 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Onderscheidende voorzieningen: 

Bewegend leren - schoolplein 

Plusklas 

Rots en Water training groep 4 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren.  
 

 
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: 

 

 We hebben de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind goed in beeld: Na 6 weken vanaf de 

start van het schooljaar worden er kennismakingsgesprekken gevoerd (vanaf groep 3 met de leerling 

erbij), we volgen kinderen m.b.v. ZIEN, en in groep 4 krijgen de kinderen de training Rots en Water. 

Bijzonderheden en acties die nodig zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling worden vastgelegd 

in het Groep-in-Beeld formulier.      

 Er worden klasbezoeken afgelegd door verschillende mensen (directeur, bouwleider, IB) met 

verschillende doeleinden (functioneren leerkracht, leerlingobservatie, groepsobservatie, 

ondersteuning) ter ondersteuning van de ontwikkeling van het kind.                                                                                                            

 De instructie wordt afgestemd op niveau, structuur en informatieverwerkingsbehoefte. Dit door 

coöperatieve werkvormen, bewegend leren, directe instructie.                                              

 Aanbod voor meer- en hoogbegaafden: in groep 1 t/m 3 in de klas bij elk thema afgestemd, vanaf 

groep 4 buiten de klas o.b.v. de pluskleerkracht.                                                                     

 Er is een NT2-prorgamma voor kinderen met Nederlands als tweede taal (zowel geboren in NL als 

immigrant).                                                                                                                        

 Numicon (rekenen, vanaf groep 1) en BOUW! (leespreventie, vanaf midden groep 2) worden ingezet 

om te voorkomen dat kinderen in groep 3 gaan uitvallen.                                                   

 4 x per jaar is er een Groot Overleg met externe instanties gepland. In een Groot Overleg staat de 

hulpvraag van de leerling (en evt. de ouders) centraal.                
 

 

 

 

                                                                                                       

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

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

 Rekenaanbod en instructie – borgen van werken vanuit doelen. 

 De instructie van leerlingen met extra zorgbehoeften wordt  door alle leerkrachten op een effectieve 

manier vormgeven. 

 De werkvormen en de leerkrachteigenschappen die zorgen voor een betere betrokkenheid, 

eigenaarschap, intrinsieke  motivatie en zelfregulatie bij kinderen, zijn geborgd. 

 De 8 ontwikkelingen die binnen onze school zichtbaar zijn, zijn beschreven en zichtbaar voor ouders 

en andere geïnteresseerden doelen.                                                                                           .                              

.                                                                                                                

Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

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


