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In schooljaar 2020-2021 bezoeken ongeveer 160 leerlingen onze school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 8 
groepen (twee groepen 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 7/8).  
 
Onze school kent een ruim aantal leerlingen met thuissituaties waar sociaaleconomische problematieken spelen. 
Het merendeel van de leerlingen van OBS De Schatkist heeft behoefte aan taalstimulering en aan veiligheid en 
geborgenheid, zich uitend in een voorspelbare omgeving waarin de leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. 
Het leerling gewicht ligt de afgelopen drie jaren in de schoolwegingscategorie 35-36 en de school heeft een 
spreiding die tussen de 5 en 6 ligt. 
 
Op sociaaleconomisch gebied is de populatie zeer divers. Er is een aantal risicovolle gezinnen met problematieken 
op de volgende gebieden: financiële problemen, één-ouderproblematiek, verslavingsproblematiek, 
opvoedingsproblematiek. Een aantal Duitse leerlingen bezoekt onze school. Dit betekent dat taalonderwijs, 
woordenschatonderwijs en het stimuleren van een brede en algemene taalontwikkeling een belangrijk 
aandachtspunt zal zijn in het onderwijs van OBS De Schatkist.  
 
In de ondersteuningsstructuur van onze school wordt planmatig en handelingsgericht gewerkt volgens de 
1-Zorgroute. Het proces start met de leerkracht, die op een heldere wijze zicht heeft op de ontwikkeling van 
zijn/haar kinderen door onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart brengen voor alle leerlingen. Hierin 
stemmen ze af in hun dagelijks handelen. Leerkrachten signaleren samen met de intern begeleider belemmeringen 
in het ontwikkelen van kinderen en bespreken deze belemmeringen structureel in een groeps- en 
leerlingbespreking. Waar nodig worden interventies gepleegd richting ouders, een knooppunt van ondersteuning of 
consultant van Onderwijsstichting Movare. Hierin volgt de school de bekende route van het Handelingsgericht 
werken. In sommige gevallen is een structurele afwijking van het lesprogramma ten opzichte van leeftijdsgenoten 
nodig, in een enkel geval maken wij gebruik van de mogelijkheid een toelaatbaarheid aan te vragen binnen het 
speciaal onderwijs.  Hierover meer in ons schoolplan. 



Samen kansrijk onderweg! 
 
OBS De Schatkist is een school waar structureel gewerkt wordt aan een positief schoolklimaat. We gaan ervan uit dat 
je goed gedrag kunt leren en moet belonen! Dat schept voor iedere leerling kansen, voor leerlingen met goed 
gedrag, maar ook voor leerlingen met gedragsproblemen! Wij plegen interventies die gericht zijn op ontwikkeling 
van goed gedrag. Positive Behavior Support (afgekort PBS) draagt aantoonbaar bij aan een prettig en veilig sociaal 
klimaat waarbinnen leerlingen betrokken zijn. Verder werkt OBS De Schatkist  in een jaarstof-klassensysteem 
waarbinnen sommige leerlingen afstemming van de leerkracht nodig hebben en een enkeling structureel afwijkt van 
het programma van de groep. Dit alles wordt gecoördineerd door de directie en de intern begeleider. Leerkrachten 
handelen in de groep op een didactisch verantwoorde wijze en worden regelmatig voorzien van feedback door 
directie, intern begeleider en elkaar. 
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De school biedt ondersteuning aan kinderen 
met een Taalontwikkelingsstoornis. 3

De school biedt ondersteuning aan kinderen 
met een taalachterstand/problematiek. 3
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Ketenpartners

Onderwijsadviseur

Ketenpartners

Onderwijsadviseur 

Ketenpartners

Onderwijsadviseur

Ambulant begeleider REC2

Ketenpartners

Bureau VSV

Logopedisten
Ergotherapeuten
Dyslexiebehandelaars
Ambulant begeleiders

Materialen ten aanzien van fysieke prikkelverwerking, materialen voor 
stimulering van taalontwikkeling, remediërende materialen voor 
rekenontwikkeling. 

Positive Behavior Support, didactische werkvormen, VVE-aanpak met 
Kinderopvang Kerkrade, kleine basisgroepen, verwerking in kleine groepen, 
bewegend en gevisualiseerd leren, groepsdoorbrekend afstemmen.  

Rolstoelvriendelijk, ruime opzet, voldoende klaslokalen, BSO, kinder- en 
peuteropvang intern (IKC) , centrale hal voor activiteiten, voldoende 
werkplekken in de ruimtes, twee ruime speelpleinen. 

Intensieve samenwerking en afstemming met kinder- en peuteropvang, in 
ontwikkeling naar Gezonde Basisschool. 



Effectiever omgaan met leerlingen die extra 
ondersteuning/uitdaging nodig hebben.

Nascholing, werkgroepen, 
groepsoverstijgend werken, aanbod, subsidie 
corona achterstanden.

2021-2023

Ontwikkelen naar een geïntegreerd, 
inclusief taalaanbod binnen school. 
(taalachterstand/ TOS)

Gezamenlijke plannen ontwikkelen om 
groepsoverstijgend te werken met de 
peuters en kleuters.

2021-2023

Beschikken over een doorgaande lijn voor 
cultuuronderwijs, WO, wetenschap en 
techniek en expressie. 

Professionalisering, specialisatie, aanbod, 
deelname aan projecten. 

2021-2023

Borgen van de huidige hoge 
kwaliteitsstandaard.

Deelname aan kwaliteitskring Movare, 
consultaties, nascholing, verdieping.

2021-2023

Intensievere samenwerking met ouders en 
omgeving.

Frequentie nieuwsbrieven ophogen, 
ouderbetrokkenheid vergroten, 
gemeenschappelijke visie externen 
ontwikkelen.

2021-2023


