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Basisschool Meander is gelegen in Brunssum - Oost in de wijk Egge - Schuttersveld. Onze populatie leerlingen 
kenmerkt zich door:  
* veel leerlingen met een schoolgewicht van 36,2. 
* een hoog percentage leerlingen met complexe problematiek waardoor de school een intensieve samenwerking 
heeft met diverse hulpverleningsinstanties.  
* veel leerlingen met gescheiden ouders en of een eenoudergezin. 
* er is sprake van financiële problematiek bij een substantieel deel van de gezinnen. 
* er zijn relatief veel leerlingen met een taalachterstand bij binnenkomst (VVE school). 
* er zijn veel leerlingen met sociaal - emotionele problematiek.  
 
De school initieert vanwege bovengenoemde context de volgende acties: 
* Meander beschikt over een systeem om sociaal emotionele problematiek in kaart te brengen en hieraan aandacht 
te besteden binnen het onderwijsproces. 
* Meander draagt zorg voor een goed sociaal en pedagogisch klimaat dat voorwaardelijk is voor de leerlingen om 
tot leren te komen. 
* Er is op Meander veel structuur, rust en regelmaat om de leerlingen een veilige en rustige omgeving te bieden 
waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 
* Meander legt de nadruk op opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) en handelingsgericht werken (HGW) om 
hoge verwachtingen te hebben van alle leerlingen en eruit te halen wat erin zit! 
* Meander steekt in op het zo goed mogelijk analyseren van gegevens van de leerlingen om zo goed mogelijk het 
onderwijs te kunnen afstemmen op de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling. Daarbij is er extra aandacht 
voor de ontwikkeling van de executieve functies van de leerlingen.  
* Wij bieden extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in een 
start- en schakelklas. Het onderwijs wordt in deze groepen individueel afgestemd en hun ontwikkeling wordt 
nauwkeurig gevolgd en 4-wekelijks geëvalueerd in een individueel begeleidingsplan.  
* Meander betrekt ouders als full partner bij het onderwijsleerproces van het kind. 



Meander steekt in op: 
* uitbreiding van zorgreikwijdte met behulp van start- en schakelklassen 
* intensief contact met ouders 
* goed pedagogisch klimaat om sociaal emotioneel handelen te ontwikkelen en waarborgen, dat als voorwaarde 
dient om tot leren te komen 
* analyse van data en afstemming op onderwijsbehoeften middels OPO (Opbrengstgericht Passend Onderwijs) in het 
kader van HGW 
* convergent differentiëren binnen de groepen 
* structuur en rust om te zorgen voor een veilige leeromgeving
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De school biedt extra ondersteuning op 
het gebied van begrijpend lezen 3

De school biedt ondersteuning aan leerlingen met 
specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften middels schakelklassen
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pedagogisch specialist

specialist HB

ergotherapie

logopedie

ambulante begeleiding

schoolconsultant

gemeente Brunssum

Extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften middels de startklas en schakelklassen. 

Geheel toegankelijk voor rolstoel. Gebouw heeft een lift. Er zijn meerdere 
gebruikers met specialisme in het gebouw aanwezig. 
Er is speciale voorschoolse educatie aanwezig (Rupsjes)

Sinds januari 2021 is er een centraal zorgteam (Meander-Boemerang) 
waarbij regulier en SBO onderwijs(ontwikkeling) en aanbod op elkaar 
afstemmen.



ontwikkelen leerkrachtvaardigheden en 
afstemming aan meer-/ hoogbegaafde 
leerlingen

teambijeenkomsten, interne scholing 2021 - 2023

invoeren van een methode/aanpak "sociaal 
sterke groep" voor ontwikkeling van sociale 
vaardigheden 

externe scholing Meander en Boemerang 2021 - 2023

doorontwikkelen afstemmen onderwijs 
middels onderwijsplannen volgens 
gedachtegoed OPO

teambijeenkomsten, interne scholing 2021-2023


