
Wij leren
samen leren

 Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus onze 
schoolpopulatie is: 

De leerlingpopulatie op Beisterveld is 
zeer gemêleerd. Deze kenmerkt zich door 
een grote diversiteit; opleidingsniveau, 
culturele achtergrond, uitstroomniveau.  

Relatief is het percentage dyslexie-
diagnoses op Beisterveld hoog. 
Middels het directe instructiemodel 
krijgen de kinderen passende instructie 
(verkort of verlengd) en verwerking op 
niveau.  

Leren-Leren: Aandacht voor de manier 
van leren.  

 Het didactisch handelen van het team 
kenmerkt zich door: 

• Werken vanuit doelen en leerlijnen met de methode 
 als uitgangspunt 
• Directe instructiemodel
• Inzet van digitale hulpmiddelen
• Coöperatieve werkvormen
• Gestructureerd klassenmanagement
• Leren Leren

 Het pedagogisch handelen van het 
team kenmerkt zich door: 

• Warme en open houding richting kinderen 
• Kinderen inzicht geven in hun leerstijl
 De leerkrachten besteden aandacht aan de 
 verschillende leerstrategieën en executieve functies 
• Gesprekken met kinderen
• Handelen vanuit vertrouwen en relatie naar 
 leerlingen, ouders en elkaar 
• Het stimuleren van sociale veiligheid 
 en een prettige samenwerking  

 Schoolbeeld  Schoolambitie

 Uitstroomniveau 
afgelopen 3 jaar 

Kenzo



 Wij sturen vanuit een leerlijn 
(leeftijdsadequaat) op een gezonde 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zo zie je dat bij ons op school:
• Kinderen werken samen 
• Leerkrachten voeren klassengesprekken 
• We werken met de meetinstrumenten 
 ZIEN en KIJK! 
• Open communicatie 
• Leerkrachten laten voorbeeldgedrag zien. 
• Eigenaarschap bij leerlingen wordt gestimuleerd  

 Wij werken vanuit een plannend 
beredeneerd aanbod. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
Wij gaan uit van HandelingsGericht Werken (HGW); 

Wij stemmen ons aanbod af op de onderwijs-
behoeften van onze leerlingen. Dit beredeneerde 
aanbod wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld.  

 Wij werken vanuit een bewustzijn bij 
kinderen zodat ze leren eigen keuzes te maken. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Leren-Leren: Leerstrategieën worden actief ingezet.  
• Eigenaarschap creëren 
• Kinderen hebben inbreng bij het passend aanbod 

 Wij sturen erop aan dat de leertijd effectief 
wordt ingezet door actieve leerlingen. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Er is betrokkenheid bij leerlingen zichtbaar. 
• Er worden coöperatieve werkvormen ingezet.  
• De leerlingen werken met een weektaak. 
• De instructies zijn leerstofgericht. 

 Onze wijze van differentiëren. 

• Instructie
• Verwerking
• Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Inzet van het directe instructie model. 
• Leerlingen krijgen passende instructie 
 (verkort of verlengd) en verwerking op niveau. 

 Schakelklas

Speciaal voor leerlingen met een niet Nederlandstalige-
achtergrond, van 4-6 jaar hebben we in Bergeijk een 
Schakelklas.  

Twee dagen in de week worden leerlingen ‘ondergedompeld 
in een warm ‘taalbad’’.  

In een kleine groep, begeleid door een specialistische 
leerkracht, ondersteund door een logopediste. 



 Kwaliteitsverbetering
(op deze kenmerken richten we de komende 
jaren ons schoolplan):

• Doorgaande lijn creëren in het werken vanuit 
 leerlijnen met de methode als uitgangspunt.
• Verdiepingsslag maken in het basisaanbod
• Leren- Leren uitbouwen en borgen
• Eigenaarschap van leerlingen vergroten
• Nieuw rapport ontwikkelen
• Hoog-/Meerbegaafdheid beleidsplan opstellen 
 en implementeren
• Aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling 
 verstevigen

 Fysieke toegankelijkheid 

Motorische beperking: 
X	 Ja  õ Deels
Visuele beperking:  
X	 Ja  õ Deels
Auditieve beperking: 
X	 Ja  õ Deels

Medisch handelen is voorzien door: 
X	 Dagelijkse aanwezigheid bedrijfshulpverlener (BHV-er). 
X	 Ieder teamlid volgt met ouders de afgesproken 
 medische procedures.


