
Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We
geven in de groep gedifferentieerd les aan maximaal drie
subgroepen. Rekenen en begrijpend lezen doen wij dit
groepsdoorbrekend. Zo kunnen wij beter onderwijs geven, passend
bij de zone van naaste ontwikkeling, en daarnaast gedifferentieerd
lesgeven in drie subgroepen.

Het komt voor dat een leerling niet goed mee kan komen in het
basisaanbod van de groep en het groepsdoorbrekend werken, dit kan zijn over de gehele linie of bij een
bepaald vakgebied. Deze leerling krijgt dan een eigen leerlijn. De leerlijnen worden gevolgd vanuit de CED-
leerlijnen of Passende Perspectieven. Hoe de lesstof passend wordt aangeboden en aan welke doel er wordt
gewerkt is beschreven in het arrangementsplan van de leerling. Op dit plan kunnen ook kinderen meeliften.
De extra ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. Wanneer externen de
ondersteuning verzorgen zal dit ook zoveel mogelijk in de groep plaats vinden.

Wij hebben in ons zorgoverzicht beschreven in welk niveau van basisondersteuning de lln. zit. De IB-er
vertaalt dit om te kijken welke ondersteuning de groep nodig heeft.  

Onderwijsconcept, ondersteuning en structuur

167

Leerlingen
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Schoolweging

5

Spreiding

49%

OAB-leerlingen

Zwak Voldoende Goed

Passend onderwijs in cijfers

Beoordeling van passend onderwijs

Schoolondersteuningspro el 2020-2021 ATO, basisschool Het RondeelATO, basisschool Het Rondeel

Wij werken samen om het beste uit jezelf te halen.

Thuisnabij; Wij sluiten aan in thuisnabij
onderwijs. Waar kinderen met verschillende
onderwijsbehoeften welkom zijn op onze
school.

Samen; We werken samen aan duurzame
ontwikkeling. Samen halen we het beste uit
jezelf zowel op cognitief gebied als
persoonlijke vorming

Eigenwijs & kies je spoor; De school
voorziet zoveel mogelijk in onderwijs op
maat door een e ciënte organisatie.

Kind Centraal; Als team creëren we een
uitdagende, positieve en veilige omgeving
waarin we samen met ouders alle kinderen
centraal stellen.

Vriendschap; Samen met de partners
binnen het KC en de BBS bieden we een
compleet arrangement met oog voor
expressie, beweging en een gezonde
leefstijl.

Waar is ATO, basisschool Het Rondeel trots op?

1. Oog voor de ander en de wereld om je heen

2. Creatief denken en verwonderen

3. Jezelf kennen en blijven ontwikkelen

4. Durven kiezen en anders durven zijn

Wat zijn onze ambities m.b.t. passend onderwijs?
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