
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Dit schooljaar gaan we de ondersteuningsstructuur op de Zandberg op een andere manier inrichten. Er 
vinden veranderingen plaats in het aanbod van het gevorderd arrangement en in het aanbod van het 
intensieve arrangement.  

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat 
betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis 
van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen: enerzijds is leren een 
sociaal proces, anderzijds weten we dat té geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de 
leer- en sociale opbrengsten.  

Daarnaast gaan we uit van het principe van respons op instructie. Dit betekent dat de leerkrachten 
goed kijken naar hoe een leerling reageert op het onderwijs dat hij krijgt. Als deze respons onvoldoende 
is, dan gaan we het onderwijs verder intensiveren. Is de respons voldoende, dan gaan we door met wat 
we deden, of: we gaan het onderwijs verrijken. Hiermee garanderen we dat we het maximale uit de 
leerling halen.  

De middenmoot is het ankerpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma. De middenmoot 
in onze school wordt gevormd door de leerlingen die uitstromen in de richting van de HAVO. Dat is dan 
ook de kern van ons onderwijscontinuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste 
vier zorgvuldig samengestelde onderwijsarrangementen die op elkaar aansluiten: gevorderd, basis, 
intensief en zeer intensief. De vierslag in het aanbod komt tegemoet aan de kenmerken en 
onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in de school.  

Leerstandaard Type arrangement Organisatie 

Gevorderd 
(±25%) 

Verdiepend/Verrijkend arrangement Verdiepend aanbod/instructie binnen de groep 

Talentarrangement Instructie deels buiten de groep 

Voldoende 
(±50%) 

Basisarrangement Binnen de groep 

Minimum 
(±15%) 

Intensieve arrangement Binnen de groep, extra instructie 

≤Minimum 
(±10%) 

Zeer intensief arrangement Buiten de groep in de vorm van RT 

Zeer intensief arrangement + Zorg Extra ondersteuning binnen en/of buiten de 
groep aan leerlingen met een groeidocument 

 

De kern van het onderwijscontinuüm is het basisarrangement, dat in principe aan alle leerlingen van de 
school wordt aangeboden. Voor een deel van deze leerlingen is dit te weinig. Voor leerlingen die behoefte 
hebben aan extra uitdaging is er de mogelijkheid deel te nemen aan het gevorderd (talent)arrangement; 
Dé Zandberg Academie.  
 
Dé Zandberg Academie is een voortvloeisel uit de experimenten binnen de plusklas van het afgelopen 
jaar en is mede mogelijk dankzij een toegekende subsidie van het lerarenontwikkelfonds. De Zandberg 
Academie brengt iedere periode van 6-8 weken een soort menu-kaart uit met een aantal projecten 
geschikt voor leerlingen uit gr 5,6,7,8. Deze projecten zijn steeds gekoppeld  aan één van de 
meervoudige intelligenties. Leerlingen kunnen zich hier in overleg met de groepsleerkracht voor 
inschrijven. We richten ons op kinderen die relatief zelfstandig kunnen werken en behoefte hebben aan 
extra uitdaging, maar we koppelen dit heel bewust niet aan toets scores. Op 
www.dezandbergacademie.nl staat het exacte aanbod en meer informatie. 
 
Voor de leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn én een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben 

(denk aan: leren plannen, organiseren, oefenen met executieve functies) wordt er een speciaal 
programma aangeboden, genaamd; ‘de spiegelklas’. 
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Het is een pilot die we steeds verder hopen uit te breiden. Zoals op de website van Dé Zandberg 
Academie te lezen, kan dit bijvoorbeeld door ouders actiever in te gaan zetten. Een andere mogelijkheid 
is dat ook andere leerkrachten een project (vanuit eigen talent) gaan opzetten en aanbieden.  
 
Het intensieve arrangement is er voor leerlingen die extra instructie, meer leertijd en meer begeleiding 
bij de verwerking van leerstof nodig hebben om de stof van het basisarrangement te kunnen volgen. Ook 
wordt voor hen in sommige gevallen de eerder aangeboden leerstof herhaald, dit gebeurt in de klas 
bijvoorbeeld aan de instructietafel.  
 
We hebben een zeer intensief arrangement op een aantal vakgebieden. Dit is bedoeld voor een leerling 

voor wie het intensieve arrangement niet voldoende is. Naast de begeleiding in de klas krijgt deze leerling 
ook extra ondersteuning, remedial teaching. De ouders van de leerlingen die in de RT komen zullen dit 
schooljaar geen verslagen ontvangen alleen een bericht ontvangen van de desbetreffende RT-er dat hun 
kind deelneemt aan het zeer intensieve arrangement.  

Het zeer intensief arrangement kan er – afhankelijk van het basisvak en afhankelijk van de leerling – op 
twee manieren uitzien: 

1. het is een verdergaande intensivering van het aanbod: nog meer leertijd, nog meer herhaling van 
eerder aangeboden lesstof en een langdurige ondersteuning van de instructie en verwerking met 
hulpmiddelen.  

2. het is een eigen samengesteld lesprogramma dat gebaseerd is op een selectie van de leerdoelen 
die in het basisarrangement worden nagestreefd. De inspectie van het onderwijs spreekt in dit 
geval van een ontwikkelingsperspectief.  

 
We gaan dit schooljaar bekijken of deze andere manier van werken effectief is, we zien dit schooljaar als 
een overgangsjaar waarin we regelmatig zullen evalueren en bijstellen waar nodig. Input van u als ouders 
is hierbij welkom. We houden u gedurende het schooljaar op de hoogte wanneer er nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator ondersteuning Friederike Salden, zij is te vinden op de 
eerste verdieping halverwege de gang op dinsdag, woensdag en donderdag.  
Voor vragen omtrent Dé Zandberg Academie kunt u op vrijdag terecht bij Michiel Santegoeds die te 
vinden is in de multifunctionele ruimte op de begane grond. 
 

Met vriendelijke groeten, 
het team van de Zandberg 

 

        
Tot slot een kennismaking met de CJG-er 
 
Ook dit jaar ben ik gelukkig weer op de Zandberg als school CJG-er. Ik ervaar de school namelijk als een 
prettige, open school, waar naar het kind wordt gekeken en met in plaats van over ouders wordt 
gesproken. Ik heb spreekuur in de even weken van 12.15-13.15 uur en zit op de bovenste verdieping. Je 
neemt de ingang bij de teamkamer, gaat de trappen op en boven meteen rechts. Iedereen die een vraag 
heeft over opvoeden/opgroeien kan bij mij binnen lopen. En...zoals u wellicht weet: "domme vragen 
bestaan niet, echt niet". Ik zou zeggen, loop gerust een keer binnen om zelf te ervaren dat met elkaar 
praten over opvoeden prettig en helpend kan zijn. 
Wie weet tot ziens. 
 
Peter Dekkers 
peter.dekkers@cjgbreda.nl 
06-12918371 
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