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Algemene gegevens: 
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Beschrijving onderwijsconcept: 
De Bergen valt onder het algemeen onderwijsconcept werkend 

vanuit een leerstof jaarklassensysteem. 

 
Onderscheidende voorzieningen: 
Het pedagogisch klimaat wordt vorm gegeven vanuit de 
methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Dit geeft een rijke 
leeromgeving waar de leerling centraal staat, hij of zij actief 
betrokken is bij het eigen leerproces en uitgedaagd wordt om zijn 
of haar interesses uit te werken. 

 

 
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: 
sterk vanuit basisondersteuning: 

GDO:  
GDO staat voor Groepsdynamisch Onderwijs  
GDO zorgt voor een goed en prettig sociaal klimaat. We verbeteren met deze methode de omgang tussen de kinderen en maken 
van elke groep een sociaal sterke groep. In deze groepen wordt niet gepest! Onze school heeft laten zien dat met deze 
werkwijze in korte tijd hoge resultaten worden behaald. Dat komt onder andere naar voren uit een quickscan die we hebben 
gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Hier zijn wij natuurlijk trots op! 
  
Om de sociale omgang met elkaar te verbeteren staan binnen GDO drie omgangsregels centraal: 
1. We gaan correct met elkaar om. 
2. We gaan prettig met elkaar om. 
3. Ik verbeter de omgang met elkaar. 
  
Eén van de terugkerende onderdelen van GDO is de sociokring. Wekelijks bespreken we in elke klas in de sociokring met de 
kinderen wat goed ging en hoe zij de omgang met elkaar kunnen verbeteren. De kinderen formuleren verbeterpunten, waar zij 
de komende week aan werken. Na een week bespreken en evalueren we dit weer.  
 
IPC: 
Elke middag werken we met IPC. Dit is een toekomstgerichte lesmethode waarbij het ontwikkelen van het talent van uw kind, 
internationalisering en 21st Century Skills centraal staan. Dit zorgt voor een onderzoekende, nieuwsgierige en 
probleemoplossende houding bij de kinderen.  
  
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur bieden we binnen IPC geïntegreerd aan. Hierbij werken we met thema’s. Een voorbeeld 
hiervan is het thema ‘Werking van de brein’. Binnen dit thema gaan kinderen dan onder andere samenwerken, onderzoeken, 
met de computer aan de slag en presenteren. Op deze manier ontwikkelt uw kind de houding, kennis en vaardigheden die horen 
bij de toekomst.  

 

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
Oriëntatie: Leerlingen vanaf groep 6 werken met een portfolio voor de zaakvakken. Verdere vormgeving en verdieping IPC.  

 

Dyslexie beleidsplan: omzetten in onderwijsplan. 

 

GDO: Herijken en doorontwikkeling van de werkwijze.  

 

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


