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Beschrijving onderwijsconcept: 
SALTO-school Reigerlaan werkt met homogene groepen in een 

leerstofjaarklassensysteem. Naast de basisvakken (taal, rekenen 

en lezen ) wordt geïntegreerd thematisch onderwijs aangeboden 

door middel van IPC (International Primary Curriculum). IPC maakt 

van onze leerlingen actieve,onderzoekende, enthousiaste leerders 

die klaar zijn om daadkrachtig deel te nemen aan de mondiale 

samenleving. PBS (Positive Behaviour Support) wordt ingezet om 

de sociaal-emotionele ontwikkeling positief te stimuleren. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 
Ons recent (2017) gerenoveerde schoolgebouw beschikt over 

voorzieningen voor mindervaliden en heeft een geïntegreerde 

gymzaal. Een vakdocent verzorgt de lessen lichamelijke 

opvoeding.  Voor nieuwkomers in groep 1-2 worden NT2 lessen 

gegeven. Onze school is een Spilcentrum. De school beschikt over 

een programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 

3 t/m 8. 

Wij bieden onze kinderen Engelse les aan vanaf groep 1. 

  
Basisondersteuning: 
De basisondersteuning op SALTO-school Reigerlaan is conform de 

basisondersteuning zoals vastgelegd in het format 

basisondersteuning november 2018 van het 

Samenwerkingsverband. 

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
Algemeen:  

 Leer en ontwikkelingondersteuning De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met leerachterstand 

(IQ tussen 70 en 80) en een ontwikkelingsvoorsprong op cognitief gebied (IQ >130).    

 Fysiek medische ondersteuning De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met diverse lichte fysieke 

medische belemmeringen en ziektes 

 Sociaal emotioneel en gedragondersteuning De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met diverse 

ontwikkelingsstoornissen en sociaal emotionele problematiek. 

 Ondersteuning in de thuissituatie De school heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen met problemen in de 

thuissituatie. 

Voorzieningen en middelen: 

 Eigen leerlijn indien nodig (OPP) 

 Wekelijks individuele instructie op niveau. 

 Verwerkingsopdrachten op niveau.  

 Extra begeleiding van onderwijsassistenten.  

 Extra begeleiding bieden bij het plannen en organiseren van het werk.  

 Bespreking en observatie door intern begeleiders.  

 De school bezit een uitgebreide orthotheek met materialen en boeken op cognitief gebied, zoals remediërende en 

verrijkende materialen. En boeken op motorisch, sociaal-emotioneel gebied en actuele onderwerpen, b.v. scheiding, 

rouwverwerking. 

 De school hanteert een protocol medisch handelen en medicijnverstrekking. 

 Hulpmiddelen, zoals b.v. Claroread, i pad, verstelbare tafel, extra verlichting. 

 Per leerling wordt individueel bekeken wat de onderwijsbehoeften zijn.  

 Extra begeleiding bieden op sociaal emotioneel vlak, b.v. voor structureren situaties. 

 Trainingen b.v. Kids Skills, mindfullnes,  

 Sova training, Rots en Water, Remweg, TOM training.  

 De intern begeleiders voeren gesprekken met leerlingen die behoefte hebben aan een klankbord. 

 

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
IPC, PBS, scholing en begeleiding door interne specialisten  voor IPC, PBS,  gedrag, taal en rekenen. 

 

 

 

 

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

Saltoschool Reigerlaan kan geen onderwijs bieden aan; 
- leerlingen die door capaciteit, gedrag, ziekte  of beperking niet in staat zijn klassikaal onderwijs te volgen; 

- leerlingen die gevaar of risico vormen voor hun veiligheid of die van anderen; 

- leerlingen waar de ontwikkeling stagneert en waarbij daardoor het welbevinden in het geding is.  
 


