
Schoolondersteuningsprofiel van  

        Kindcentrum de Heydonck  

Algemene gegevens: 
 
Schooljaar  2022-2023 
Adres   Max de Bossustraat 8 of Paardenhei 7 
   5684 CG Best                    5685 GW Best    
Telefoon  0499 372398                    0499 310281 
Bestuur  Stichting Best Onderwijs 

Beschrijving onderwijsconcept: 
Basisschool de Heydonck werkt in units en heeft drie waarden 
die een belangrijke rol spelen: betrokkenheid, veiligheid en 
autonomie. 
Vanuit deze waarden creëren we samen met kinderen en 
ouders een leergemeenschap waarin ieder kind optimale 
kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en samen met 
anderen te groeien in een veilige omgeving. Kinderen die zich 
prettig en veilig voelen, durven bekende paden te verlaten en 
zich open te stellen voor wat er op hen afkomt. Als zij 
betrokken zijn, werken ze intensief en geconcentreerd aan 
activiteiten en opdrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn 
dan ook belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling; ze 
bevorderen de competentie van kinderen. 

Onderscheidende voorzieningen: 
- Taalklas, leren van Nederlands op locatie Naastenbest 
- Ondersteuning van de Nederlandse taal in de reguliere 

groepen 
- Gymdocent 
- Handvaardigheiddocent (midden- en bovenbouw) 
- Muziekdocent (onderbouw) 
- I-coaches 
- MijnRapportfolio geeft inzicht voor leerling, ouders en 

leerkrachten.  
- Schoolcoach, beeldbegeleiding voor leerkrachten 
- Logopedist en cesartherapeut op school 
- Prikkelarme werkkantoortjes 
- Samenwerking met Ergotherapie 
- Samenwerking met Cultuurspoor en bibliotheek op het 

gebied van leesbevordering 
- Expertgroepen rekenen, begrijpend lezen, 

hoogbegaafdheid, spelling en technisch lezen. Zij zijn 
experts op hun vakgebied en nemen het team daarin mee.  

- Day a week school op locatie Naastenbest 
- Kleine locatie Paardenhei; veilige sfeer voor de kinderen 
- Leerlingen krijgen altijd nieuwe kansen en leerkrachten zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen. 

Basisondersteuning: 
Afspraak binnen Stichting Best Onderwijs is dat de 
basisondersteuning op de scholen minimaal voldoet aan de 
basisondersteuning zoals vastgelegd in het format 
basisondersteuning 2018 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
Didactisch handelen: 

- Er is aandacht voor het digitaliseren van het onderwijsaanbod met behulp van de I-coaches.  
- Er wordt gewerkt met leerlijnen, waarbij een aanpassing op de leerlijn mogelijk is door groepsdoorbrekend te werken.  
- Leerlingen worden betrokken bij het stellen van leerdoelen, zodat ze meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Deze zijn zichtbaar in 

MijnRapportfolio. Tevens nemen zij deel aan de leerling geleide oudergesprekken.  
 
Extra ondersteuning:  

- De schoolcoach kijkt mee en begeleidt leerkrachten bij de didactische ondersteuning, ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling of in de 
groepsdynamiek. Hiermee worden de pedagogische kwaliteiten van de leerkrachten vergroot en versterkt.  

- De Heydonck heeft onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners in dienst om de leerkracht of leerling te ondersteunen met een specifieke 
hulpvraag. Vanuit de NPO gelden kunnen leerlingen nu ook verlengde instructie krijgen op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling.  

- Op de locatie Paardenhei is er sprake van een kleine locatie, dit is voor sommige leerlingen meer passend, zodat ze nog beter gezien worden en er 
intensief gekeken kan worden naar de specifieke hulpvraag.   

- Leerlingen die het nodig hebben krijgen specifieke ondersteuning middels een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief. 
- De leerkrachten kijken of ze de ondersteuning voor een leerling, passende bij de ondersteuningsbehoeften, kunnen bieden, zo niet worden er experts  

(intern of extern) bijgehaald om te bekijken wat er voor die leerling nodig is.  
- Best Onderwijs beschikt over een taalklas, gevestigd op de Heydonck, waarbij extra taalondersteuning  geboden wordt bij leerlingen die de Nederlandse 

taal nog onvoldoende beheersen. Het bevorderen van mondelinge taalvaardigheid, spreekdurf en het uitbreiden van de woordenschat staat hierbij 
centraal. Leerlingen zitten in de ochtenden in de taalklas en in de middagen in de reguliere groep. Doel van de taalklas is dat kinderen binnen een jaar tot 
anderhalf jaar de overstap maken naar een reguliere klas.  

- Sommige leerlingen leren door middel van theoretisch leren, terwijl anderen leren door te doen. De Heydonck bekijkt per leerling hoe de leerling hierbij 
in zijn kracht te zetten. 

- Er loopt een pilotgroep voor leerlingen van groep 4 t/m 8 die extra verrijking nodig hebben.  
- Een aantal leerlingen hebben dusdanige behoefte aan meer uitdaging dat deze in de school niet geboden kan worden. Best Onderwijs biedt aan deze 

kinderen de Day a week school, deze is gevestigd op de Heydonck Naastenbest.  
- Voor leerlingen met een motorische beperking is er aangepast meubilair mogelijk en wordt er in de gymlessen rekening gehouden met de fysieke 

beperking.  
 
Kwaliteit van de medewerkers: 

- Door het vormen van expertgroepen is de Heydonck een lerende school, waar met en van elkaar geleerd wordt, waardoor de expertise op bepaalde 
gebieden vergoot worden.  

- De Heydonck heeft gedragsspecialisten in de school, collega’s kunnen met vragen binnenlopen bij deze specialisten, ook kan er gebruik gemaakt worden 
van beeldcoachen.  

- Er is ruim aanbod voor professionalisering intern en extern van de collega’s in de vorm van studiedagen op school, congressen/opleidingen elders of 
webinars. 

- Er is ruimte om van elkaar te leren door middel van klasbezoeken en nabespreken.  
- Medewerker binnen de school in samenwerking met werkplaats Point 040 (samen onderzoekend leren). 
- Medewerkers binnen de school gespecialiseerd op het leren van de Nederlandse taal en taalontwikkeling.  
- De schoolcoach bezoekt wekelijks de klassen bespreekt met de leerkrachten wat er speelt en welke ondersteuning er nodig is.  

 
Samenwerking met externen: 

- Wij willen een plek zijn voor alle kinderen in de wijk en zoeken daarbij de samenwerking me andere instanties zoals: Partou (peuterspeelzaal en BSO 
locatie Naastenbest), logopedisten, Ondersteuningsteam Best, Lumens, GGD, Hand’s up, Cultuurspoor, TODO, praktijk Klim, Point 040, Heerbeeck college 
(verrijkingslessen voor leerlingen groep 8), Tuurlijk, VOBO en andere VO-scholen. 

 
 

School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
- Er is een goede PDCA-cyclus op leerlingniveau zichtbaar die de kwaliteit van onderwijs garandeert.  
- Er is een focus op kinderen die extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben in een passend aanbod.  
- Er is focus op leeropbrengsten en kennis van leerlijnen om zo een passend aanbod te genereren 
- We hebben de ambitie om alle leerlingen eind groep 8 op minimaal 1F niveau en 65% 2F/1S uit te laten stromen.  
- Ouders en samenwerkingspartners worden nog beter meegenomen in wat de leerling nodig heeft.  
- Er is een doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool. 
- Het vormen van een ontmoetingsplek in de wijk Naastenbest en het versterken van diens educatieve thuismilieu.  
Meer informatie hierover is vindbaar in het schoolplan.  


