ONDERSTEUNING/ZORG OP SVS DE MAGDALON
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FUNDAMENT: Het onderwijs sluit, binnen de mogelijkheden en grenzen van de school en de
leerkrachten, aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en de leermogelijkheden van
alle leerlingen.
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DE DEUR: staat altijd open voor leerlingen, hun ouders en mensen die ons waar nodig kunnen
ondersteunen.
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DE BOUWSTENEN voor een school die staat als een huis: Handelings Gericht Werken.
HGW is een systematische manier van werken door de leerkrachten, waarbij zij het aanbod
zoveel mogelijk op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen aanpassen.
 Aan de hand van de kind-eigen kenmerken weten we steeds welke onderwijsbehoeften
onze leerlingen hebben.
 Aan de hand van toetsen en observaties weten we steeds wat kinderen wel, nog niet zo
goed of juist heel goed kunnen, zodat we het onderwijs individueel kunnen aanpassen.
Een andere bouwsteen is ons Levensbeschouwelijk programma op basis van Kwaliteiten,
waarmee we samen met de kinderen van De Magdalon een Ontmoetingsschool maken.
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DE LEERLINGEN: “Wie je bent” is hier net zo belangrijk is als “wat je kunt” en “wat je doet”.
Ons onderwijs past bij kinderen (niveau, interesse, capaciteiten) en bij hun basisbehoeften
zelfstandigheid, competentie en relatie.
SAMENWERKEN: Als een leerling extra of bijzondere hulp nodig heeft dan kan dat. Door
middel van extra hulp in de klas, Remedial Teaching (individuele hulp) en/of door hulp vanuit
de intern begeleider.
Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kijken we graag buiten de muren en roepen we
hulp van externen in.
OP DE TOREN: We streven er naar naast alle “verplichtingen” ruimte te creëren voor
bijzondere activiteiten en keuzemogelijkheden. Dat kan de Plusklas zijn, dat kunnen sportclinics zijn, extra kunstlessen, museumbezoeken, voorstellingen, muzieklessen en wat er zich
verder aandient.
DE VLAG KAN BIJ ONS UIT ALS: we kunnen bewerkstelligen dat er niet gekeken wordt naar
de verschillen tussen de kinderen, maar naar alle overeenkomsten. Omdat er veel meer is dat
ons bindt dan waarin we verschillen.
Op De Magdalon maakt het niet uit wie je bent, wat je bent, hoe je bent, waar je vandaan komt.
Het maakt niet uit of je gelooft en wat je gelooft. Als je maar leert in jezelf te geloven.

Meer weten? Vraag naar het uitgebreide ondersteuningsplan van de school!

