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Algemene gegevens: 
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e-mail school dir.de-esch@konot.nl 
Naam directeur Lidy Groeneveld-Brunninkhuis 
e-mail directeur l.groeneveld@konot.nl 
Naam locatieleiding Gerry Nijenhuis 
e-mail locatieleiding g.nijenhuis@konot.nl 
Naam ib-er Bernadet Boudrie 
e-mail ib-er b.boudrie@konot.nl 
Naam ib-er  
e-mail ib-er  
Deelregio NO Twente 

 
 
 

SCHOOLCONCEPT 
Leren leren voor jouw toekomst De Esch is een school waar de leerlingen met plezier zelfstandig en 
gezamenlijk leren leren voor hun toekomst onder begeleiding van de leerkrachten. Vanuit onze 
levensbeschouwelijke overtuiging streven we er naar de leerlingen tot evenwichtige personen te laten 
uitgroeien met oog voor de wereld en voor de ander. Ons kwalitatief goed onderwijs biedt de 
leerlingen kansen om al hun talenten optimaal te ontwikkelen en te leren in een veilige, uitdagende, 
doelgerichte en interactieve leeromgeving. Samen met de ouders willen we de ontwikkeling en het 
leren van hun kind stimuleren en begeleiden om zo onderzoekend en ontdekkend de toekomst 
tegemoet te kunnen gaan. Door het gebruik van Snappet (onderwijs m.b.v.chromebooks/tablets) en 
de adaptieve instructie van de leerkracht krijgen de leerlingen onderwijs op maat. Ze hebben zelf 
inzicht in hun leerprestaties waardoor het eigenaarschap versterkt wordt.  Leerlingen leren 
verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren en handelen. Ieder op z’n eigen niveau. Dit wordt 
o.a. versterkt door te handelen vanuit het gedachtengoed van The Leader in me (S.Covey). 
 
“ Wij willen de leerlingen goed en adaptief onderwijs bieden met oog voor elke individuele leerling “. 
Ons streven is de leerling eigenaar te maken van zijn eigen ontwikkeling. 
 
We hebben in beeld hoe een leerling zich ontwikkelt, wat de stimulerende en belemmerende factoren 
van de leerling zijn en zijn (specifieke) onderwijsbehoefte(s). 
Dat betekent dat onze leerkrachten eigenaar zijn van de inhoud van het onderwijs. Ze geven daar 
individueel en samen met hun collega’s vorm aan.  
 

 

WAARDE EN TROTS 

Basisschool De Esch kenmerkt zich door jonge en (zeer)ervaren leerkrachten, die accent leggen op 

de structuur in goed onderwijs aan het kind.  We zijn TROTS op onze school, omdat 

- Ieder schittert op zijn eigen manier  

- Er een goede sfeer is in het team/veel werkplezier 

- De leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerdoelen  

- Wij openstaan voor nieuwe ontwikkelingen  

- We een gemengd team zijn met véél ervaring  



- Ook leermomenten buiten de school hebben; excursies, sportevenementen, culturele activiteiten  

- Elke leerling op cognitief en sociaal emotioneel gebied de kans krijgt zich op onze school optimaal te   

ontwikkelen  

- We prima samenwerken met betrokken ouders 

 

 
 

 

ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING 
In de ondersteuning van leerlingen kunnen verschillende velden worden onderscheiden. Geef hieronder per veld of dit aanwezig 
is en op welke wijze dit wordt ingezet. 
 

Omschrijving: Welke 
vormen van 
ondersteuning 
worden er ingezet 

Ja / nee Omschrijving van de 
ondersteuning 

De hoeveelheid 
aandacht en (extra) 
handen in de klas 
 

Ja In de meeste groepen zijn er 
stagiaires, zowel PABO studenten 
als onderwijsassistenten en leraar in 
opleiding. 

Gebruik van bijzondere 
onderwijsmaterialen  
 

Ja Intensief contact tussen de Esch en 
de Franciscusschool. 
(Onderwijsgemeenschap FrEsKo)   
We gaan uit van het gedachtegoed 
van S. Covey, Leader in Me, in 
combinatie met “Sociale talenten”   
Van groep 4 t/m 8 wordt gebruik 
gemaakt van Snappet 
(tabletonderwijs in groep 4-5-6 en op 
chromebooks in groep 7-8) 

Aanwezigheid van 
ruimtelijke 
voorzieningen 
(bijvoorbeeld 
gehandicapten toilet, 
aanwezigheid van 
ruimten die geschikt 
zijn gepersonaliseerd 
te werken) 
 

Nee Geen toilet voor gehandicapten. Wel 
enkele ruimtes waar groepen 
leerlingen kunnen (samen)werken. 

De aanwezigheid van 
specialistische 
expertise 
 

Ja We maken gebruik van de diensten 
van enkele collega's van De Esch 
t.a.v. gedragsproblematiek. Zij zijn 
opgeleid als gedragscoach, Rots & 
water trainer, kindercoach. 

samenwerking met 
externe partners rond 
bijvoorbeeld zorg  
 

Ja - 3 X per jaar Consultatieve 
leerlingbespreking met de 
orthopedagoog vanuit het OOC.   
- Helpdesk vanuit het OOC.  
- Indien nodig Ambulante 
begeleiding vanuit het OOC.   
- 3 X per jaar ZAT overleg met 
schoolverpleegkundige en 
schoolmaatschappelijk werk.   



- De school is gekoppeld aan twee 
contactpersonen bij de gemeente 
vanuit het team Jeugd en Zorg.   
- Contact met PSZ voor (warme) 
overdracht van de leerlingen.   
- Contact met instanties waar 
leerlingen ondersteuning krijgen / 
therapie volgen. 

Anders…. 
 

Ja  

 
 
  
De verschillende vormen van ondersteuning (binnen de groep of buiten de groep) 

Op welke wijze wordt de ondersteuning 
aan leerling met een specifieke 
onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoefte 
georganiseerd?  

Ja / Nee Toelichting 

buiten de groep individueel Ja Door capabele stagiaires 

binnen de groep individueel Ja Door de leerkracht(en 

geordend naar homogene (sub)groepen Ja Door de leerkracht(en) 

heterogene subgroepen Ja 1 x per week: Plusgroep voor 
de leerlingen van de groepen 
5 t/m 8 En als pilot in de 2e 
helft van het schooljaar 2017-
2018 voor de groepen 3 t/m 5 

 
 

KWALITEIT VAN ZORG VOLGENS INSPECTIE: d.d.: 01-01-1970(Vul datum in)  

 

Tijdens het inspectiebezoek is de kwaliteit van zorg door de inspectie op een of meerdere  
onderdelen in beeld gebracht. Voor het verslag van het inspectiebezoek verwijzen we u 
naar de website van de Inspectie 
 

 
 
 

SCHOOLPROFIEL (op welk gebied specifieke kennis en kunde door ervaring) 
 

Binnen school is enige ervaring op het gebied van: ADHD, ADD, Autisme, ASS, Onze 
school biedt een veilige omgeving door het aanbrengen van structuur en duidelijkheid voor 
de leerlingen. Verwachtingen van ouders naar school en andersom worden duidelijk 
uitgesproken naar elkaar. Teamleden hebben een realistisch beeld van de mogelijkheden 
van leerlingen, eigen competenties en mogelijkheden in de omgeving. Door het gebruik 
van een leerlingvolgsysteem voor zowel cognitieve als sociale ontwikkelingen is het zicht 
op zorg (zowel naar “boven” als naar “beneden”) goed. Binnen onze school is enige 
ervaring op het gebied van o.m.: AD(H)D, PDDNOS, concentratieproblemen, 
leerproblemen, lees/taalproblemen (dyslexie), meer begaafdheid. 
 

 

Binnen school is veel ervaring op het gebied van: sociaal-emotionele vorming/ 
buitensporig gedrag leerlingen 

 



AANVULLENDE OPMERKINGEN VANUIT DE SCHOOL 
 

Hier is nog ruimte voor mogelijke aanvullende opmerkingen  
 

 

 


