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Onze school is gesitueerd in de voormalige mijnwerkerswijk Lindenheuvel. Een ruim deel van onze leerlingen is 
voorzien van een leerlinggewicht. Met behulp van goed ingerichte leerlingenzorg trachten we aan de 
ondersteuningsvragen van onze kinderen en hun gezinnen tegemoet te komen. Veel kinderen laten bij instroom een 
forse taalachterstand zien. Vaak spelen ook nog problemen van sociaal emotionele aard een rol. Er is sprake van een 
forse stijging van het leerlingenaantal in onze wijk. We werken structureel samen met de peuterspeelzaal, 
schoolmaatschappelijk werk, logopedie, ergotherapie (deelnemer aan het traject Beweeg Me Te leren), GGD, 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Ons pedagogisch concept wordt gekenmerkt door het denken in kansen voor 
kinderen. We werken dan ook op gerichte wijze aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daartoe 
hanteren we het registratiesysteem Zien en de methode Kwink.  Hiermee bieden we de kinderen in zowel 
preventieve, als ook in curatieve zin, op maat gesneden sociaal emotionele begeleiding. 
Ons didactisch concept gaat uit van handelingsgericht werken op gedifferentieerde wijze. We willen kinderen 
daarbij zoveel mogelijk op maat bedienen en werken vanuit hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 
Opbrengstgerichtheid speelt in ons gehele handelen een voorname rol. We werken met behulp van groepsplannen. 
Deze plannen geven richting aan ons didactisch handelen in de klas. Ze worden in groepsbesprekingen besproken 
met de directeur en de onderwijscoördinator. Door middel van onze schoolzelfevaluaties voeren we twee keer per 
schooljaar een didactische analyse uit van onze toetsen. Deze analyse vormt dan weer de beginsituatie voor onze 
nieuwe groepsplannen. Onze school is georganiseerd op basis van het leerstofjaarklassensysteem en in de les 
krijgen de kinderen naast een centrale instructie ook een verlengde instructie. Veel vakken bieden we op 
gedifferentieerde wijze aan. In de onderbouw hebben we verruiming van leertijd gerealiseerd met behulp van de 
middelen voor bestrijding van onderwijsachterstanden. Ons team beschikt over twee gediplomeerde 
gedrag-specialisten en twee gediplomeerde taal-specialisten. We hanteren gericht huiswerk beleid en ons 
pedagogisch en didactisch handelen staat beschreven in ons actueel schoolconcept. Ouders worden zoveel mogelijk 
actief betrokken bij het onderwijsleerproces (opleiden en opvoeden) van hun kinderen. 



't Heuvelke...... Een sterke basis voor groei. We zijn een lerende organisatie die visiegericht werkt. Een goede relatie 
en vertrouwen zien we als voorwaarden om tot leren te komen. We werken volgens de 7 principes van HGW in 
combinatie met een hoge mate van opbrengst-gerichtheid. We werken gedifferentieerd en op planmatige wijze. 
Leerlingenzorg is op onze school professioneel ingericht en beantwoordt aan de eisen die Passend Onderwijs stelt 
aan goede zorg. Ouders benaderen we op basis van educatief partnerschap. De sociaal emotionele ontwikkeling van 
de kinderen volgen we structureel en daarop spelen we bij voorkeur positief en kansenbiedend in met een 
methodisch aanpak (KWINK). Nascholing is structureel georganiseerd en actueel van inhoud. Ons handelen staat 
beschreven in ons schoolconcept. Jaarlijks wordt ons concept geactualiseerd. Afstemming in ons handelen vormt 
een voorname leidraad in de concept beschrijving.   
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De school biedt motorische ondersteuning bij 
leerprocessen van kinderen in de onderbouw 
(Beweeg Me Te Leren).

4

De school biedt leerlingen en hun ouders 
schoolmaatschappelijke ondersteuning 4

De school biedt leerlingen uit de onderbouw 
specifieke taalondersteuning. 4
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Onderwijsassistente

Specialistennetwerk

Kansrijk

Stafmedewerker onderwijs

Ergotherapie

Logopedie

Schoolm. werk

CJG

Wijkagent
Bureau Leerplichtzaken
Hogeschool Zuyd
DNPabo Sittard

Orthotheek en aanvullende expertise en remediale leermiddelen vanuit de 
voormalige schakelklassen. 

Gedragsspecialist/ rekenspecialist/ taalspecialisten/ opleidingsschool van 
De Nieuwste Pabo/ traject Beweeg Me Te Leren onder leiding van 
ergotherapeut en studenten Fysiotherapie Hogeschool Zuyd. 

Verbrede basisschool met inpandige VVE peuterspeelzaal.

Remediale ondersteuning.



Uitbouwen en aanscherpen van het traject 
Beweeg Me Te Leren.

Bewegend leren. Motorische ondersteuning 
van didactische leerprocessen van kinderen 
uit de groepen 1 t/m 4. 

2020-2023

HGW verfijnen en aanscherpen. Verfijning planvorming op basis van 
didactische analyse.  
Aanscherping van pedagogisch en didactisch 
handelen. 

2020-2023

Begeleiding van sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen voortzetten en 
aanscherpen.

Vanuit Zien analyse komen tot verbeterd 
pedagogisch handelen in de groepen.

2020-2023

Toepassing van Gepersonaliseerd Leren bij 
instrumentele vaardigheden.

In de zelfstandige verwerking bij lezen, taal 
en rekenen gaan we structureel gebruik 
maken van ICT mogelijkheden.

2020-2023

Opwaardering van methodes voor 
wereldoriënterende vakken. 

Selecteren, experimenteren en keuze maken. 2020-2023


