
Leerlingkenmerk 
1: 
dyslexie/dyscalcul
ie 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

 
Dyslexie: 
Lezen: 3-4 x per 
week oefenen 
met leerkracht in 
kleine groep (3-4 
kinderen) op 
woord-, zins- en 
tekstniveau 
m.b.v. V&V, 
volgens didactiek 
voor-koor-zelf en 
wacht-hint-prijs.  
2x per jaar 
gesprek met 
dyslexiecoach 
i.v.m. de 
dyslexiepas. 
Vanaf groep 7: 
OPP lezen 
Spelling: 2x per 
week 
software Spelling 
oefenen.nl 
Vanaf groep 7: 
OPP 
spelling 
Dyscalculie:  

- Dyslexieprotocol alle 
groepen 
- Dossiervorming 
- Dyslexiepas 
- Textaid 
- Screeningslijsten 
logopedie 
- LOVS Cito 
 
 

- Rustige 
werkplekken 

- Bekendheid met het werken 
met additionele middelen en 
specifieke materialen 
- Kennis van de leerlijnen en 
protocollen 
-Kennis van de pedagogische 
behoeften van leerlingen met 
dyslexie/dyscalculie 
- Veel leerkrachten zijn 
ervaringsdeskundigen 
- Dyslexiecoach 
- Voor nieuwkomers hebben 
wij (nog) een arrangement 
‘nieuwkomersgroep’ met 40 
weken dagonderwijs aan 
nieuwkomers. 
- Voor kinderen met een 
zwakke taalontwikkeling 
hebben wij een arrangement 
‘taalklas’ met een uitgebreid 
taalaanbod (vooral 
woordenschat), gedurende 2 
dagdelen 
- NT2 leerkrachten 
- Rekenspecialist (Master SEN) 
- IB-er coördineert de zorg 

- Logopedisten 
- Marant, (specifiek voor 
dyslexie) 
- Gezins- en jongerencoach 
Zorg in Deurne (indicatie)  
- ENP Prodas (onderzoek en 
evt. coaching leerkracht) 
- S(B)O  
- Kentalis 
- SWV 
 



Pré-instructie of 
herhaalde 
instructie door 
o.a. of 
leerkracht. Min. 
1x per week RT 
(onderwijs-
assistent)  
Vanaf groep 6 
volgen de 
zwakke 
leerlingen de  
niveaulijn van 
GRJ. Gestreefd 
wordt naar 
referentieniveau 
1S; indien dit 
niet haalbaar is 
1F. 
Vanaf groep 7: 
OPP 
rekenen/wiskun
de 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 
 
 

  -Meer kennis rondom de 
technische maatjes/software 
door de leerkrachten 

 

Wat hebben we 
als school nog 
niet? 

 
 
 
 
 
 

    



Leerlingkenmerk 
2: 
geringe 
begaafdheid 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

- Op niveau 
werken bij de 
diverse vakken 
- Eigen leerlijnen, 
gebaseerd op de 
minimumdoelen 
van SLO en de 
referentieniveau
s 
-Veel tijd voor 
trainen/ 
ontwikkelen van 
basale 
vaardigheden 
-Eenduidige 
strategieën 

- Concreet materiaal, 
passend bij de 
ontwikkeling van het kind 
en zoveel mogelijk 
gekoppeld aan de 
gebruikte methodes 
- LOVS Cito 

- Overzichtelijke, 
rustige en veilige 
omgeving 
- Duidelijke 
structuur 
- Bevorderen 
zelfstandigheid: 
kind is (op 
zijn/haar niveau) 
eigenaar van zijn 
eigen leerproces 

- Kennis van de leerlijnen 
- Kennis van strategieën 
- Pedagogische vaardigheden 
om het kind in zijn waarde te 
laten 
- Hoge verwachtingen hebben 
- Veel leerkrachten zijn 
ervaringsdeskundigen 
-IB-er coördineert de zorg 

- ENP Prodas (onderzoek en 
evt. coaching leerkracht) 
- gezins- en jongerencoach 
Zorg in Deurne  
- S(B)O 
- SWV 
 
 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 
 
 
 
 
 

  -Nog meer 
kennis/toepassingsvaardighed
en van de leerlijnen en de 
referentieniveaus.  
 
 
 
 

 

Wat hebben we 
als school nog 
niet? 

  
 
 
 
 

    



 
 
 
 

Leerlingkenmerk 
3: 
Jonge leerlingen 
met een ontw. -
achterstand 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

- VVE 
- 20% extra 
leertijd in de 
kleine kring 
en/of RT (o.a.)  
- aangepast 
leerstofaanbod 
 
 
 
 
 
 

- VVE: Methode Sil op 
School 
- NT2: Logo 3000 
- Gevarieerd speel-
/werkmateriaal 
- Observatielijsten 
Pravoo 
- Toetsen ‘Taal voor 
Kleuters’ en ‘Rekenen 
voor Kleuters’ (groep 2) 
- Dyslexieprotocol 
- Viseon voor kleuters 
- Screeningslijst dyslexie 
- Screeningslijst 
logopedie 
- ontwikkelingslijst 
motorische ontwikkeling 
 

- gestructureerde, 
uitdagende 
leeromgeving 
(veel visueel 
materiaal) 
- Kleuterplein  

-  een aantal leerkrachten zijn 
VVE geschoold 
- kennis van leerlijnen en 
doelen 
- kundige 
onderwijsassistentes 
- IB-er en één VVE leerkracht 
coördineren de zorg 
 

- peuterspeelzaal  ‘op Stap de 
Piramide’ 
- Kinderdagverblij-ven 
- VVE school uit de buurt 
(Heiakker) 
- Consultatiebureau 
(indicaties) 
- GGD (schoolarts en 
jeugdverpleeg- 
kundige) 
- Gezins- en jongerencoach 
Zorg in Deurne 
- ENP Prodas 
- S(B)O 
- SWV 
 
 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 
 
 
 
 

  - meer leerkrachten van de 
kleutergroepen VVE 
deskundige 
- kennis van de in te zetten 
materialen 

 



Wat hebben we 
als school nog 
niet? 
 
 

 
 
 
 

    

Leerlingkenmerk 
4: 
Faalangst 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

- dagelijks extra 
aandacht d.m.v. 
gesprekjes, 
beloningskaarten
, e.d. 
- 
succeservaringen 
laten opdoen 
 
 
 
 

- Kwink 
- gedragsvragenlijst 
zelfbeeld 
- startgesprekken 
- leerlingvolgsysteem 
SEO: Viseon 2.0 

- veilige, 
gestructureerde 
en overzichtelijke 
leeromgeving 
- time-out 
plekken 

- pedagogisch sterke, ervaren 
leerkrachten 
- leerkrachten kunnen goed 
signaleren 
- opgeleide SOVA 
trainer/gedragsdeskundige 
- IB-er coördineert de zorg 
 

- Faalangst- 
reductietraining:  
ENP Prodas, PvP, 
Levensatelier, LEV groep 
- Gezins- en jongerencoach 
Zorg in Deurne 
- S(B)O 
- SWV 
 
 
 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Wat hebben we 
als school nog 
niet? 

 
 
 

    



 
 
 
 
 

Leerlingkenmerk 
5: 
prikkelgevoelig/ 
A(D)HD 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

- structuur en 
rust 
- eenduidige 
afspraken 
- preventief 
inspelen op 
ontwikkelingen 
en 
veranderingen. 
- pré-/herhaalde 
instructie 
- overzichtelijke 
taken met 
deelstapjes en 
regelmatige 
check 
- evt. vast maatje 
-op vaste tijden 
gesprekjes 

- dagschema 
- time-timer 
- beloningskaarten 
- communicatieschrift 
- picto’s  
- schema’s 

- gestructureerd 
- overzichtelijk 
- time-out 
plekken 

- de meeste leerkrachten zijn 
ervaringsdeskundigen 
- 2 leerkrachten hebben 
master SEN 
- 1 leerkracht is 
gedragsdeskundige (diverse 
cursussen rondom gedrag, 
ADHD en autisme) 
-IB-er coördineert de zorg 
 

- ENP Prodas 
- S(B)O  
- PvP 
- Levensatelier 
- Opdidakt 
- Herlaarhof 
- Gezins- en jongerencoach 
Zorg in Deurne 
- SWV 
 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 
 
 
 

  - meer leerkrachten scholen   



 
 
 

Wat hebben we 
als school nog 
niet? 

 
 
 
 
 
 
 

    

Leerlingkenmerk 
6: 
sociaal isolement 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

- samenwerkend 
leren 
- maatjeswerk 
- taakgerichte 
sfeer 
- regelmatig 
gesprekken met 
ouders 
- regelmatig 
gesprekken met 
het kind 
- sport en spel: 
samen spelen 
- driehoek kind-
ouders-school is 
essentieel 
- kennis van de 
thuissituatie 

- leerlingvolgsysteem 
SEO: Viseon 2.0 
- Kwink 
- aanvullend materiaal 
rondom sociale 
competenties 
 
 

- veilige 
leeromgeving 
- heldere 
communicatielijn
en 
- uitdagen tot 
samenwerken/sp
el 

- ervaren leerkrachten met 
kennis van en zicht op sociale 
verhoudingen 
- uitwisselen van ervaringen 
met collega’s die het kind 
kennen  
- IB-er coördineert de zorg 
 

- Gezins- en jongerencoach 
Zorg in Deurne 
- S(B)O 
- ENP Prodas 
- SWV 
- Veilig Thuis 
- Leerplicht- 
Ambtenaar 
- GGD 
(schoolarts/wijkverpleegkundi
ge) 
- Wijkagent 
 
 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 

  
 

 
 

 



 
 
 

Wat hebben we 
als school nog 
niet? 

 
 
 
 
 
 

    

Leerlingkenmerk 
7: 
ped. labiele, 
incompetente 
thuissituatie 
 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

- intakegesprek 
met 
ouders/verzorge
rs voeren 
- kinderen 
succeservaringen 
laten opdoen 
- regelmatige 
communicatie 
met 
ouders/verzorge
rs 
- regelmatige 
contacten met 
externe 
hulpverleners 
 
 

- protocol 
kindermishandeling en 
huiselijk geweld 
- protocol Rouw en 
Verlies 
- protocol gescheiden 
ouders 
- meldcode 
- sociale kaart 

- veilige, 
gestructureerde 
omgeving 
 

- weloverwogen 
leerstofaanbod,  tegemoet 
komend aan het 
competentiegevoel van het 
kind 
- veel aandacht voor de 
autonomie en zelfstandigheid 
van het kind 
- leerkrachten met empathie 
en professionele afstand 
- signaleren/benoemen van 
onderbuikgevoelens 
- uitwisselen van ervaringen 
met collega’s die de 
thuissituatie kennen 
- verslaglegging  
- interne vertrouwenspersoon 
- IB-er coördineert de zorg 

- Externe vertrouwens- 
persoon Prodas 
- ENP Prodas 
- Leerplichtambtenaar 
- Gezins- en jongerencoach 
Zorg in Deurne 
- Consultatiebureau 
- GGD (schoolarts/ 
jeugdverpleeg-kundige) 
- Huisarts 
- Wijkagent 
- Raad voor de 
Kinderbescherming 
- Veilig Thuis 
- Voogd 
- SWV 



 
 

 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 
 

  
 

  

Wat hebben we 
als school nog 
niet? 

 
 
 

    

Leerling kenmerk 
8: 
hoogbegaafdheid 

Aandacht en tijd Onderwijsmaterialen Ruimte en 
Omgeving 

Expertise Samenwerking met externe 
organisaties 

Waar is onze 
school sterk in? 

- regelmatig 
gesprekjes over 
leerstrategieën 
en aanpak 
- specifieke 
aandacht voor 
het 
onderscheiden 
van hoofd- en 
bijzaken 
(dagelijks) 
  
 
 
 
 
 
 
 

- kijkwijzer m.b.t. 
persoonlijkheidskenmerk
en 
- veel uitdagend 
(verdiepings-) materiaal 
in de groep 
- Digitaal 
Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid 
- LOVS Cito 

- samenwerken 
met 
gelijkgestemden 
in de groep 

- kennis van 
persoonlijkheidskenmerken 
- kennis van 
leereigenschappen 
- veel leerkrachten zijn 
ervaringsdeskundigen 
- 2 leerkrachten hebben  de 
opleiding hoogbegaafdheid 
afgerond 
- kennis van leerlijnen en 
referentieniveaus 
- IB-er coördineert de zorg 

- ENP Prodas 
- Da Vinci (clusterniveau) 
- Leo onderwijs 
- Onderzoeks-instituten: PvP, 
Levensatelier, Herlaarhof, 
Opdidakt, e.a. 
 

Waar liggen onze 
ontwikkelingen?  

 
 
 

-leerstofaanbod mag 
meer gebaseerd zijn op 

 -een aantal leerkrachten zijn 
nog onvoldoende op de 
hoogte van de 

 



 experimenteren/zelf 
ontdekken 
- schrappen van stof uit 
de gebruikte methodes 
- meer materiaal om 
grotere denk- en 
leerstappen te maken 

persoonlijkheidskenmerken 
en leereigenschappen van 
kinderen die meer-
/hoogbegaafd zijn. Scholing 
gewenst. 
-kinderen meer eigenaar 
maken van hun eigen 
ontwikkelingsproces: 
vertrouwen hebben! 

Wat hebben we 
als school nog 
niet? 

 
 
 

 
 

   

 


