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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 
 
Algemene gegevens: 
 

School CBS ‘de Bron’ 

BRIN 08XF 

Directeur C.G. Boender 

Adres Dorpsstraat 13, 2973 AB  Molenaarsgraaf 

Telefoon 0184-641480 

E-mail Info@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl  

Bestuur Vereniging tot instandhouding van scholen met de bijbel te 
Molenaarsgraaf e.o. Secr. J. Cluistra-Slingerland 

Algemene informatie Schoolgids 2018-2019 

 
Dit school ondersteuningsprofiel is een aanvulling op alle informatie die in de schoolgids wordt 
vermeld. 
 
In principe zijn alle leerlingen uit Molenaarsgraaf en Brandwijk welkom op onze school. De directeur 
voert met alle (nieuwe) ouders die hun kind willen aanmelden op school een gesprek.  
Mocht het gaan om een leerling met specifieke onderwijsbehoeftes, dan is dit een eerste, 
verkennend, gesprek. In daarop volgende gesprekken wordt met de ouders, de directeur, de intern 
begeleider en externe deskundigen bekeken of plaatsing op onze school mogelijk is.  
De veiligheid van leerkrachten, onderwijsassistentes, klasgenoten en de leerling zelf mag niet in 
gevaar zijn. Daarnaast moet de leerling ontwikkeling laten zien en met plezier naar school komen. 
 
Het team bestaat uit 17 leerkrachten en 4 onderwijsassistenten. 
 
Uit de laatst gehouden ouder- en leerling peiling (december 2014) blijkt dat wij zorgen voor een veilig 
schoolklimaat. 
Ons gebouw is rolstoeltoegankelijk. Er is een invalidentoilet aanwezig. Indien nodig beschikken de 
leerlingen over aangepast meubilair en aangepaste materialen. 
 
In het schooljaar 2017-2018 is de groepsgrootte: 

Groep 1/2a Augustus 2018: 18 leerlingen; juni 2019: 25 leerlingen 

Groep 1/2b Augustus 2018: 20 leerlingen; juni 2019: 27 leerlingen 

Groep 3 23 leerlingen 

Groep 4 24 leerlingen 

Groep 5 29 leerlingen 

Groep 6 26 leerlingen 

Groep 7 25 leerlingen 

Groep 8 26 leerlingen 

 
Specialisme van het team 

Gedragsspecialist 1 leerkracht 

Intern begeleider 2 leerkrachten 

Remedial teacher/ 
leesspecialist 

1 leerkracht 

Rekencoördinator 2 leerkrachten 
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Onze ervaring  

Wij hebben ervaring met en worden hierbij ondersteund door ambulant begeleiders vanuit 

leerlingen met een visuele 
beperking 

Bartimeüs 

leerlingen in een rolstoel Samenwerkingsverband Driegang 

leerlingen met een 
lichamelijke beperking 

Samenwerkingsverband Driegang 

het geven van sondevoeding  

leerlingen met ernstige 
spraak/taalmoeilijkheden 

Auris 

leerlingen met (ernstige) 
dyslexie 

 

 
Arrangementen 2018-2019 

Aantal leerlingen Arrangement vanuit 

3 leerlingen Bartimeüs  

4 leerlingen Samenwerkingsverband Driegang 

 
 
Ontwikkelpunten van het team 

Beleidsterrein Ontwikkelpunt 

Zelfstandige, actieve en 
verantwoordelijke 
leerlingen 

We willen onze leerlingen leren (meer) verantwoordelijk te zijn 
voor hun werk en voor het groepsproces. We willen de leerlingen 
een actieve, zelfstandige houding leren. 

Differentiatie Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

ICT Het doelmatig inzetten van ICT in alle groepen.  

Professionalisering ‘Samen Leren’: iedere leerkracht werkt aan zijn/haar 
professionalisering. Op onze school delen we kennis en ervaringen 
en leren we van elkaar. 

 


