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BASISSCHOOL ONDERSTEBOVEN VERBINDT 
 
Basisschool Ondersteboven staat voor kwalitatief hoog onderwijs. Wij zorgen voor optimale groei op cognitief, 
sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. 
 
Ons onderwijs rust op de volgende 5 peilers: 
eigentijds leren 
maatwerk in leerlingenzorg 
kleinschalig en geborgenheid 
samenwerkend leren en zelfstandigheid ontwikkelen 
verbinding



Onze school is een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord waarin hoogwaardig 
onderwijs wordt gegeven. Het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen, schrijven vinden we belangrijk, maar 
het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling, wereldoriëntatie het stimuleren en ontwikkelen van 
houdingen zoals verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid,zelfstandigheid en samenwerking achten wij 
minstens zo belangrijk.  
Onze school wil een veilige werk  en leefomgeving voor de kinderen en hun leerkrachten zijn. Dit leren gebeurt 
volgens plan en met een bepaalde onderwijsvisie. Aan de hand van deze onderwijsvisie wordt er ook met de 
kinderen gewerkt aan andere maatschappelijke vaardigheden naast de cognitieve vaardigheden.
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School biedt ondersteuning ten aanzien
van de ontwikkeling van jonge
leerlingen.
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4,800

0,625

0,400

0,625 onderwijsassistent

4,400 lkr met master

0,000

4,400 lkr met master
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lkr met master

expertisepool INNOVO

logopedie Synthese

expertisepool INNOVO

ergotherapie

kindcoach

speltherapeut

IVH
extern onderzoekbureaus

inzet dyslexiesoftware

voorziening voor lichamelijke gehandicapten 
inzet diverse werkruimtes in school



kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs coachen leerkrachten door vakdocent 
(coaching on the job), implementatie 
methode 

schooljaar 2018-2019

samenwerking met PSZ/BSO tot 
'kindcentrum' Ondersteboven  
  

in het schoolgebouw wordt een educatief 
aanbod gerealiseerd voor kinderen van 0 t/m 
13 jaar 

schooljaar 18-19: 
praktische afstemming; 
start per 1-8-2019

afstemming voor- en vroegschoolsaanbod gezamenlijke visie op VVE ontwikkelen; 
vroegtijdig signaleren extra 
ondersteuningsbehoefte

voorjaar 2019

werken a.d.h.v. leerlijnen bij kunstzinnig 
oriëntatie  
  

het lesplan kunstzinnig oriëntatie is 
opgebouwd volgens de leerlijnen van het 
SLO 

ontwikkeltijd gedurende 
schooljaar 18-19


