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Algemene gegevens: 
 

Schooljaar 2019-2020  

Adres Schoenmakerstraat 2; 5612 AD EIndhoven 

 
Telefoon 040-2950840 

Bestuur Salto 
 

 
Beschrijving onderwijsconcept: 
Op de Driestam werken we volgens de uitgangspunten en 

principes van het jenaplanonderwijs met een ritmisch weekplan 

waarin de componenten gesprek, werk, spel en vieren altijd terug 

te vinden zijn. Samen met onze SPIL-partner Dikkie en Dik reali- 

seren we een doorgaande Jenaplan leerlijn voor kinderen in de 

leeftijd van 0-13 jaar. Er wordt gewerkt met heterogene stam- 

groepen, hierbinnen kan men van elkaar leren en ervaart het kind 

hoe het is om een keer de oudste en de jongst in de groep te zijn. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 
De heterogeniteit komt ook terug in de clusters. Rondom een 

‘huiskamer’zijn 4 lokalen gegroepeerd. In de ‘huiskamer’kunnen 

gezamenlijke activiteiten plaats vinden. Daarnaast bestaat er 

binnen het werken in stamgroepen voor leerlingen die meer 

uitdaging nodig hebben de mogelijkheid om te verdiepen en te 

verbreden. Voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben zijn extra 

voorzieningen in tijd en materiaal.  

 

 
Basisondersteuning: 
Afspraak binnen het Samenwerkingsverband is dat de 

basisondersteuning op de scholen minimaal voldoet aan de 

basisondersteuning zoals vastgelegd in het format 

basisondersteuning november 2018.  

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
Vanuit de basisondersteuning onderscheiden wij ons als profesionele leergemeenschap. Uitgangspunten hierbij zijn: alle 

kinderen zijn gelijkwaardig, geen enkel kind is gelijk. We gaan uit van de verschillen van de kinderen, niet alleen verschillen in 

karakter, ook de verschillen voor de beste didactische aanpak worden onderkend: we sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van 

elk kind waarbij we zowel het kind als de ouders beschouwen als gelijke (gespreks)partner. Indien nodig schakelen wij externen 

in. In een veilige omgeving werken we met de principes van basisontwikkeling in de onderbouw, en ontwikkelingsgericht 

onderwijs (wordt IPC?) in de midden- en bovenbouw, waarbinnen kinderen zich ontwikkelen tot competente, autonome en 

sociale wereldburgers.                                                                                                                                                                                                               

De Driestam biedt preventieve ondersteuning door elk schooljaar te starten met het thema: de groep en ik waarbij het vormen 

van de stamgroep en het pedagogisch klimaat optimaal gestart wordt. Het vroeg signaleren van hiaten in zowel sociale- als 

cognitieve ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse HGW cyclus. Hiervoor kunnen verschillende tools ingezet 

worden. Curatief kan (tijdelijk) gebruik gemaakt worden van de inzet door de twee onderwijsassistenten die formatief zijn 

aangesteld. Deze onderwijsassistenten zijn per cluster ingedeeld en worden aangestuurd door de bouwleider en op aanvraag 

van stamgroepleiders (en in overleg met interne begeleiders). Deze extra begeleiding is vooral gericht op het wegwerken van 

hiaten in de cognitieve en motorische (onderbouw) ontwikkeling. Voor leerlingen die meer uitgedaagd willen en moeten worden 

is wekelijks een stamgroepleider voor een dag vrijgeroosterd. Zij begeleidt de leerling bij het leren-leren en zorgt voor 

(uitdagend) materiaal bij de onderwerpen waar samen met de leerling voor gekozen wordt.  

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 

1. Zelfstandig werken van de leerlingen verhogen (executieve functies, inzicht in -eigen- leerdoelen).     2. het leren samen 

leven, wat kenmerkend is voor een Jenaplan school, wil de Driestam versterken. De school wil de kinderen nog beter leren 

wat het betekent om samen te leven, leren, spelen, werken en vieren op school.   3. Leerlingen die (extra) ondersteuning 

nodig hebben op het gebied van soc.-emo. ontwikkeling  sneller en beter begeleiden d.m.v. gesprekken en/of training. 4. 

Expertise van stamgroepleiders verder vergroten door enerzijds de Jenaplan opleiding te volgen en anderzijds door 

coaching d.m.v. video interactie begeleiding.   

1
 Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school. 


