
20

Ondersteboven

12ZE

INNOVO

22-01-2021



22-01-2021

Jeroen Tholen

Bert Nelissen



  ,   , 

Ondersteboven

Hagendoornweg 2 6237NP Moorveld

12ZE

Jeroen Tholen

0433641630

info.ondersteboven@innovo.nl

Inge Janssen

INNOVO

2020

48 43

25

2

0 20

0 2

13 20

1

0
0
7
14
14
28

0
0
0

35

0
0

0

0

0

0

0

0



Wij willen een school zijn die zich ten doel stelt onderwijs te realiseren op een hoog kwaliteitsniveau, met speciale 
aandacht voor een warme sfeer en openheid. Alleen dan is het mogelijk samen te groeien, als individu, als groep, als 
team en als school.  
 
�Een hoge kwaliteit van onderwijs betekent voor ons:  
 
Onderwijs dat leidt tot goede prestaties (cognitieve groei) waarbij het accent ligt op het aanleren van de 
basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen maar daarnaast ook grote waarde hecht aan de 
wereld-oriënterende vakken.  
 
Een breed onderwijsaanbod biedt dat naast cognitieve groei ook uitdaagt tot creatieve, sociaal-emotionele, 
motorische en culturele groei. 



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 leerlingen 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 leerlingen gewerkt aan andere maatschappelijke vaardigheden naast de cognitieve. 

11-10-2018







3

4

3

4

School biedt ondersteuning ten aanzien van de 
ontwikkeling van jonge leerlingen (incl. VVE). 4
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lkr met master

CPO

logopedie Synthese

CPO

ergotherapeut

kindcoach

speltherapeut

IVH
externe onderzoeksbureaus

inzet dyslexiesoftware

voorziening voor lichamelijke gehandicapten 
inzet diverse werkruimtes in het schoolgebouw



Gezamenlijke visie op onderwijs, zicht op 
de specifieke ondersteuningsbehoefte en 
beredeneerd aanbod voor 2 tot 6jr

�koppeloverleg plannen (x per jaar) 
gezamenlijke scholing 
vastleggen van afspraken in protocol VVE

juni 2021

We hebben een nieuwe voortgezet 
technische leesmethode passend binnen 
ons onderwijsconcept.

Beschrijven welke wensen er zijn/wat past 
binnen ons onderwijsconcept 
alternatieven voor de huidige methode 
bekijk�

afgerond juli 2021

De school beschikt over een passend 
onderwijsaanbod voor leerlingen met 
talenten (Cito I en/of I+) op cognitief geb

In kaart brengen voor welke leerlingen dit 
aanbod geldt 
Realiseren inzet op maat binnen de groepen 
Beleid opstellen

januari 2021


