
 

Schoolondersteuningsprofiel van school1 

Optimus school Lindekring ( Jenaplan) 

 
 
Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2022-2023 

Adres Liesmortel 19 

5435 XH Sint Agatha 
Telefoon 0485-311611 

Bestuur Optimus 
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 
Onze school biedt regulier basisonderwijs. Wij zijn een jenaplan 

school. In de ochtend worden de basisvakken aangeboden in de 

stamgroep. We werken in 3-jarige stamgroepen. De instructies 

vinden plaats op jaargroep en indien mogelijk gekoppeld. Er is 

ruimte voor individuele aanpassing aan tempo, niveau en 

hoeveelheid. In de middag wordt aandacht besteed aan thema’s 

rondom wereldburgerschap, natuur, aardrijkskunde en 

geschiedenis. We gebruiken de methode Davinci 

 
Onderscheidende voorzieningen: 

- Wij zijn een kleine school met een groot wereldbeeld 

- Wij vormen samen een mini-maatschappij waar kinderen leren 

wereldburgers te zijn 

- Vieren, werken, leren en spelen zijn onze basisactiviteiten 

- Wij hebben een vaste onderwijsassistent en een Intern 

Begeleider 

- Er is een peuteropvang in huis. 

- We werken nauw samen met onze samenwerkpartners: het 

SWV en het CJG 

 

 
 
Basisondersteuning: 
Voor de basisondersteuning verwijzen we graag naar het 

“format basisondersteuning januari 2018” van het 

SamenwerkingsverbandStromenland Basisondersteuning-

swv-Stromenland-1.pdf 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 

Voor iedereen bieden wij een uitbreiding op de basisondersteuning: 

- We hebben een brede focus: De leerling en diens behoeften zijn het uitgangspunt. 

- We bieden uitdagende lesstof binnen de reguliere lestijd en groep, met zelfstandige verwerking. 

- We hebben expertise op het gebied van  taal en lezen. 

- We besteden aandacht aan een gemotiveerde leer- en werkhouding in elke klas. 

- We hebben korte lijntjes met ouders, wekelijks contact is mogelijk in overleg. 

- We geven effectieve instructie in een kleine kring/groep 

- We zorgen voor een goede balans in onderwijsbehoeften per klas. 

- We voeren kindgesprekken om de leerling centraal te zetten. 

- We houden groepsvergaderingen. 

- We hebben kleine klassen: rond de 20 leerlingen. 

 

Buiten school: 

- Peergroepen 

- Ondersteuningsgroep kleuters 

 

 

 

 

Voor sommige leerlingen bieden wij extra ondersteuning waar nodig: 

 

- We maken gebruik van ondersteuning van Optimus voor consultatie en advies. 

- We zetten ambulante begeleiding in, het liefst preventief 

- Inzet van Expertise van Optimus: HB, NT2, Motoriek, jonge kind, gedrag. 

- We bieden extra begeleiding voor rekenen en taal in kleine groepjes buiten de klas met hulp van de onderwijsassistent 

- We maken gebruik van online ondersteuning als Bouw 

Voorwaarden: 

- Doordat we in een 3-jarige stamgroep werken, vragen wij van kinderen een zelfstandige werkhouding.  

- Daarnaast is het belangrijk dat kinderen in de groep een positieve bijdrage leveren aan het groepsproces. 

 

School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
We werken met 3-jarige stamgroepen: Je start als jongste, middelste, oudste en zo leren wij van 

elkaar. Wij hebben een schoolbrede werkwijze geformuleerd voor elk rekenen, spelling en lezen met begrip. Deze vormt een 

doorgaande leerlijn tussen elke groep en leerkracht. Hiermee kunnen we nog beter tegemoet komen aan de 

ondersteuningsbehoeften van al onze leerlingen. De focus leggen we op een adaptief en doelgericht aanbod. Hierdoor zijn 

leerlingen bewust bezig met hun eigen leerproces en kunnen langdurige hiaten in de lesstof voorkomen worden.  We werken 

met essenties: Ondernemen, creëren, plannen, verantwoorden, reflecteren, presenteren, 

samenwerken. Deze komen terug in onze verslaglegging  

 1 Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel kunt u contact opnemen met de directie.  
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