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Beschrijving onderwijsconcept: 
Op de Cornelis Jetsesschool zijn we op alle vlakken betrokken bij 

de leerlingen en hun ouders. Op onze school word je gezien en 

gehoord. Een basisrust, gecreëerd door duidelijke structuur vinden 

we belangrijk. In de ochtend staan de vakken rekenen, taal en 

lezen centraal. Het accent ligt op het taalaanbod. In de middag 

staat onderzoekend leren centraal. Met behulp van IPC 

(International Primary Curriculum) werken we vanuit doelen en 

komen de 21th centrury skills structureel gepland aan bod.    

 
Onderscheidende voorzieningen: 
Het accent ligt op het taalaanbod. Aan de woordenschat 

ontwikkeling en technisch lezen wordt heel doelbewust gewerkt. 

Met verschillende methoden en werkvormen wordt kinderen een 

rijk taalaanbod geboden. Het omgaan met en aandacht bieden 

aan de verschillende achtergronden en culturen van de kinderen is 

onze kracht. Als eerste basisschool in Eindhoven zijn we gestart 

met IPC. We willen kinderen voorbereiden op hun toekomst. De 

21
e
 -eeuwse vaardigheden staan centraal.    

  
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: 
De school hanteert het EDI (Effectieve Directe Instructie) model. We werken binnen de groep in drie niveaugroepen. Dit maakt 

het mogelijk om te differentiëren, de zelfstandigheid te bevorderen en aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. De school signaleert zo vroeg mogelijk welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. Wijkbreed is er een structurele 

samenwerking met de ketenpartners. De school zoekt de samenwerking met ouders altijd, omdat er veel waarde gehecht wordt 

aan de mening van de ouders en de school heeft veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. De focus op de Cornelis Jetses 

ligt op taal/lezen. Elke middag wordt er gewerkt met IPC. Dit  is een toekomstgerichte manier van werken waarbij het 

ontwikkelen van het talent van kinderen, de 21th century skills en internationalisering (burgerschap) centraal staan.  

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
Het continueren en uitbouwen van het EDI en het verder verdiepen van IPC. De normen en waarden zetten we centraal. We 

gaan op zoek naar een methode om de omgang van leerlingen met elkaar individueel en in de groep te verbeteren. We willen dit 

preventief inzetten.  We willen werken in een leeromgeving waar kinderen centraal staan, ze actief betrokken zijn bij hun eigen 

leerproces en uitgedaagd wordt om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een kritische en onderzoekende 

houding is hierbij erg belangrijk. Vanuit het thema  internationalisering zal er gekeken worden naar de integratie Engels en IPC.   

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


