Schoolondersteuningsprofiel van International School Eindhoven
.

Algemene gegevens:
Schooljaar
Adres

ISE
Oirschotsedijk 14B
5651 GC

Telefoon
Bestuur

040-2519437
SPVOZN

Beschrijving onderwijsconcept:
De ISE is een reguliere basisschool met een interna onaal karakter. De
ISE zorgt voor een zorgzame en uitdagende leeromgeving waarbij
interna onal mindedness gevoed wordt. Wij onderwijzen en inspireren
onze leerlingen om crea eve, veerkrach ge en verantwoordelijke
wereldburgers te worden die zich goed staande kunnen houden in een
steeds veranderende wereld.
Het leren gebeurt in een zorgzame, ondersteunende omgeving waar
leerlingen, ouders en alle medewerkers zich gewaardeerd en veilig
voelen en waar persoonlijke en academische groei mogelijk is. De visie
van de ISE is gericht op een doelbewuste en gericht-lerende
gemeenschap waar iedereen betrokken is en geïnspireerd raakt in een
co-opera eve, uitdagende en plezierige leerervaring.

Onderscheidende voorzieningen:
De ISE is gelegen op een campus met een basis- en een middelbare
school.
De basisschool is verdeeld in 2 afdelingen; de interna onale afdeling
waarbij leerlingen les krijgen volgens het Brits curriculum en de
Nederlandse afdeling waarbij er gebruik wordt gemaakt van
Nederlandse methodes en de kerndoelen worden aangehouden.
Voorzieningen die aanwezig zijn op de ISE-campus zijn:
- Tweetalig kinderdagverblijf
- Tweetalige founda on (vanaf 3 jaar)
- Naschoolse kinderopvang
- Logopedie
- GGD
- Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
- Ambulant Begeleider De Rungraaf
- Klassen van maximaal 22 leerlingen
- Onderwijsassistenten in de onderbouw
- Educa onal Needs (EN)-Onderwijsassistenten
- Remedial teachers
- MRT
- Gespecialiseerde taalleerkrachten
- Taalcursussen voor ouders
- Sportac viteiten voor ouders
- Naschoolse sport- en niet sportgerelateerde a er school
ac viteiten
- Expat community faciliteiten
- Bibliotheek met teacher-librarians
- Mediatheek
- Sporthal met klimwand en tribune
- Schoolkampen vanaf groep 6
- School trips
- Atle ekbaan
- Opleidingsschool voor studenten
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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.
De ISE kan cateren voor leerlingen met het volgende profiel:

1. Kinderen met een IQ vanaf 90.
2. Kinderen die mobiel zijn
3. Kinderen met een milde taal- spraakstoornis die reeds de
instruc e taal beheersen op een lee ijdsadequaat niveau.
4. Kinderen met een milde vorm van sociaal emo onele
problema ek die reeds de instruc etaal beheersen op een
lee ijdsadequaat niveau.
5. Kinderen met een milde ontwikkelingsachterstand die reeds de
instruc etaal beheersen op een lee ijdsadequaat niveau.
6. Kinderen met lichte gehoorproblema ek die reeds de instruc e
taal beheersen op een lee ijdsadequaat niveau.
7. Kinderen met lichte visuele beperkingen die reeds de instruc e
taal beheersen op een lee ijdsadequaat niveau.
Vanwege de interna onale grondslag van de school zijn de meeste
leraren expert op het gebied van taal (ook in het Engels) en NT2. De
aanwezigheid van speciale taalklassen is een speciale voorziening,
afgestemd op onze popula e kinderen. Omdat er gedurende het
jaar veel instroom is van nieuwe kinderen en dit extra
ondersteuning behoe , werken wij in de groepen 1 t/m 3 met
onderwijsassistenten. Zij kunnen ook ingezet worden als, in een
incidenteel geval, de groepsgroo e boven de 22 kinderen uitkomt.

De kinderen van de interna onale afdeling kunnen onvoldoende
gebruik maken van de hulp van psychologen en/of orthopedagogen
in de regio. Daarom is er een nauwe samenwerking met
Engelssprekende psychologen en/of orthopedagogen elders in het
land.
Tenslo e hee de ISE een uitgebreid zorgteam omdat onze
popula e van ons vraagt de kinderen goed te monitoren.
Gespecialiseerde leerkrachten ten behoeve van de basisondersteuning:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Teacher-librarian
Tweede taal leerkrachten
Vreemde-taalleerkrachten
Dyslexie-specialist
Rekencoördinatoren
Cultuurcoördinator
Taalcoördinatoren
Remedial teachers
Intern begeleiders
Extra ondersteuners
Onderwijsassistenten
Neuro-linguïs sch programmeren (NLP)/Mindfulness-coach
School video interac e (SVIB)-begeleider
Kids Skills-coaches
ICT-specialisten
Vakleerkracht gym
Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) coördinator
Motorisch Remedial Teacher (MRT’er)

Op zowel de Nederlandse als de interna onale afdeling hebben wij
de beschikking over Remedial teachers (RT’ers) die de kinderen
ofwel individueel, ofwel in een klein groepje kan begeleiden.
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School biedt de volgende extra ondersteuning:

l

●

Faciliteren van Interna onaal (Engelstalig) onderwijskundige onderzoeken om zorgbehoe e en
mogelijke ontwikkelings mogelijkheden in kaart te brengen.

●

Faciliteren van onderzoeken als leerlingen buiten de gemeente wonen of wanneer er haast bij
geboden is.

●

Inze en van Kind Exper se Centrum, Medisch Kinder Dagverblijf, Ambulant begeleiders (Cluster
1-4).

●

Om con nuïteit in vroeg jdige signalering van mond-motorische en taalontwikkeling te
monitoren, faciliteren en ﬁnancieren wij een logopedische screening voor groep 2 leerlingen en
indien nodig ook oudere leerlingen. Dit gebeurt in zowel het Engels als in het Nederlands, op
school, jdens schooluren.

●

Wij roosteren de leerkrachten met de volgende specialisa es vrij om naar behoe e te
diﬀeren ëren:
Motorisch remedial teacher (MRT’er)
Rots & Water begeleiders
Taalklas gediﬀeren eerd op niveau per vakgebied.
Engelse taal ondersteuners, gediﬀeren eerd op niveau
Engels en Nederlands als tweede taal, gediﬀeren eerd op niveau

-

School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van:
Het is de inten e van de ISE primary de basisondersteuning uit te breiden naar een eventuele Educa onal
Needs pilot-klas voor leerlingen met hoge zorg die buiten onze basis en extra ondersteuning vallen en
voornemens zijn maximaal jdelijk jaar in NL te verblijven.
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