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BS. De Triangel en S.B.O. Bernardus zijn samen gehuisvest in de Kindercirkel. Elke school heeft zijn eigen concept 
afgestemd op o.a. de eigen leerlingpopulatie. Echter daar waar mogelijkheden zijn, zijn de concepten op elkaar 
afgestemd.  De scholen werken intensief samen en hebben een gezamenlijke collectieve ambitie opgesteld. 
 
We brengen de leerling-populatie tweejaarlijks in kaart. Op basis hiervan neemt de school maatregelen om 
afgestemd onderwijs vorm te geven. BS. De Triangel heeft een gemengde leerling-populatie die woonachtig zijn in 
Gulpen of in de omgeving. We zien dat er veel leerlingen instromen als "zij-instromer".  Bij een behoorlijk aantal 
leerlingen wordt meer- of hoogbegaafdheid gediagnosticeerd of hebben kenmerken hiervan. Ook zijn er een aantal 
leerlingen met een NT-2 problematiek. Er zijn leerlingen met leerstoornissen of kenmerken hiervan zoals dyslexie en 
dyscalculie. Bij een kleiner aantal leerlingen is er sprake van ADHD of een vorm van autisme of kenmerken van deze 
stoornissen. De executieve functies zijn vaak minder goed ontwikkeld en de ondersteuning voor deze leerlingen 
vraagt veel aandacht en expertise van de leerkracht. Bij meerdere leerlingen is externe hulpverlening ingeschakeld. 
De redenen hiervoor zijn zeer divers van aard.  
 
Binnen de school hebben we een sterk pedagogisch klimaat, onze eigen pedagogische huisstijl. Dit is de basis van 
waaruit we werken aan de optimale leerontwikkeling van alle leerlingen van onze school. Naast geborgenheid, 
veiligheid en bevordering van sociale contacten zijn structuur, duidelijkheid en erkenning van verschillen tussen 
mensen kenmerken van ons schoolklimaat. Onze kinderen brengen respect op voor waarden en normen van 
anderen. Onze school geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze leren om zelfstandig, 
zelfverantwoordelijk, creatief en kritisch te leven.   
 
We stimuleren het eigenaarschap van het leerproces bij elke leerling. De leerkracht verzorgt feedback op het 
leerproces en voert met de leerling leergesprekken waarbij de leerontwikkeling, de beoogde leerdoelen en de  
ondersteuningsbehoeften van de leerling centraal staan. 
 
We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en stellen hoge doelen. We zien ouders als educatieve partners. 
Wij betrekken ouders actief bij het leer- en ontwikkelproces van het kind. We zijn geïnteresseerd naar hun 
zienswijze en ervaringen en we spreken duidelijke verwachtingen naar elkaar uit.  
De leerkrachten werken planmatig (groepsplannen), handelings- en opbrengstgericht. Zij geven op effectieve wijze 
vorm aan onderwijs op maat. Dit wordt o.a. gerealiseerd door te werken met groeps- en schooldoorbrekende 
instructiegroepen. Binnen de lessen wordt er afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Wij werken 
met het directe instructiemodel waarbij we afstemming kunnen bieden op minimaal drie niveaus.  De leerkracht 
reflecteert voortdurend op zijn handelen in de rol van instructeur, begeleider en coach. 
Er is op ondersteuningsniveau 3 van onze school een specifiek aanbod gecreëerd op het gebied van 
sociaal-emotionele ontwikkeling en op cognitief gebied. Daarnaast wordt er externe expertise ingezet op 
ondersteuningsniveau 4 t.a.v. de ontwikkeling van het jonge kind en t.a.v. het aanvankelijk leesonderwijs.



BS. De Triangel en S.B.O. Bernardus zijn samen gehuisvest in de Kindercirkel. Elke school heeft zijn eigen concept 
afgestemd op o.a. de eigen leerlingpopulatie. Echter daar waar mogelijkheden zijn, zijn de concepten op elkaar 
afgestemd.   
Binnen de school hebben we een sterk pedagogisch klimaat. Dit is de basis van waaruit we werken aan de optimale 
leerontwikkeling van alle leerlingen. We hebben hoge verwachtingen en stellen hoge doelen. We stimuleren het 
eigenaarschap van het leerproces bij elke leerling. De leerkracht verzorgt feedback op het leerproces en voert met 
de leerling leergesprekken. We zien ouders als educatieve partners. Wij betrekken ouders actief bij het  
ontwikkelproces van het kind. De leerkracht werkt planmatig, handelings- en opbrengstgericht. Wij werken in 
groepsdoorbrekende instructiegroepen met het directe instructiemodel waarbij we afstemming kunnen bieden op 
minimaal drie niveaus.  Daarnaast wordt er op ondersteuningsniveau 3 en 4 expertise ingezet. De leerkracht 
reflecteert voortdurend op zijn handelen in de rol van instructeur, begeleider en coach.
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leesspecialisten

rekenspecialisten

gedragsspecialisten

C.P.P'ers Innovo

De Nieuwste Pabo

Expertise Innovo

Remediërende methodes: zoals TNLL, Bouw. 

Leerlingen die leesproblemen hebben kunnen geplaatst worden in de 
speciale leesgroep bij de remediaal specialist. 
Aanbod afgestemd op het functioneringsniveau van de leerlingen. 

Rolstoeltoegankelijk, lift, gehandicaptentoilet. Prikkelarme lokalen. Leer- en 
werkpleinen. Leerkeuken. 

Er wordt gewerkt met instructiegroepen. Voor de vakken spelling en 
rekenen binnen de eigen school. Voor de vakken begrijpend en technisch 
lezen wordt er samengewerkt met SBO Bernardus. 



Uitbreiden  en updaten beleid t.a.v. 
dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, adhd 
en autisme.

Zie schoolplan

Clusterontwikkeling: SOP's 
Taalklas-Hoogbegaafdheid- 
Formatiefhandelen-Vroegsignalering-  
aanvankelijk lezen

Zie one-page 

Didactisch handelen: verdere 
implementatie van het ontwikkelvenster bij 
klassenconsultaties.

Zie schoolplan

Opbrengstgericht werken: Verdiepen in 
formatief handelen en diepgaand 
analyseren, interpreteren van toetsen. 

Zie schoolplan

Visie op de ontwikkeling van het jonge kind: 
leerlingontwikkeling volgen middels het 
portfolio. 

Zie schoolplan


