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Op basis van wederzijds respect en in een veilige leeromgeving streven wij het volgende na:

Het bieden van een zo goed mogelijk, passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen met als doel het
realiseren van een ononderbroken ontwikkeling en optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind

Onze leerkrachten zijn cruciaal in de uitvoering van bovenstaande ambitie. Zij streven ernaar om binnen de
groep af te stemmen op wat ieder kind nodig heeft op pedagogisch, didactisch, cognitief en sociaal-
emotioneel gebied en aan speci eke onderwijsbehoeften.

Wij werken volgens het model HGPD-1-zorgroute. Er worden door de leerkrachten groepsplannen en -
overzichten gemaakt, geëvalueerd, bijgesteld, besproken met de IB-er en (op leerlingniveau) besproken met
de ouders.

Onze visie ligt in het verlengde van de visie van ons Samenwerkingsverband Brabantse Wal. 

Onderwijsconcept, ondersteuning en structuur
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Zwak Voldoende Goed

Passend onderwijs in cijfers

Beoordeling van passend onderwijs

Schoolondersteuningspro el 2020-2021 De Nieuwe VesteDe Nieuwe Veste

Kindcentrum De Nieuwe Veste "Creatief en Wereldwijs"

Op onze school werken de kinderen vanaf
groep 2 in 't Atelier aan
creativiteitsontwikkelingan
creaiviteitsontwikkeling

Op onze school krijgen de kinderen vanaf
groep 3 gymles van een vakdocent

Wij bieden het project lego league aan

Wij stimuleren eigenaarschap bij onze
leerlingen, ook in werkplek keuze

Op onze school krijgen alle kinderen twee
keer in de week een automatiseringsles
van rekenen en spelling bewegend
aangeboden.

Wij zijn een gezonde school ten aanzien
van voeding en bewegen

Wij bieden onze leerlingen in groep 5 en 6
de mogelijkheid om een instrument te leren
bespelen olv een muziekleraar

Op onze school werken we met het
schoolbrede programma Leer- en
veerkracht, gericht op welbevinden.

Waar is De Nieuwe Veste trots op?

1. We hebben sterke verbinding met professionals uit jeugdhulp (CJG), jeugdgezondheidzorg
(GGD/JGZ), SWV en onderwijs rondom de afstemming van de leerling en het gezin in het SOT

2. We vergroten het reeds bestaande partnerschap met ouders en leerlingen ten aanzien van onderwijs
en zorg

3. We hebben een goed VVE beleid dat gedragen wordt door de medewerkers van voor- en vroegschool

Wat zijn onze ambities m.b.t. passend onderwijs?
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