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Beschrijving onderwijsconcept: 
SALTO-school Floralaan biedt in de groep onderwijs aan op 

verschillende niveaus. De leerkrachten hebben aandacht voor de 

talenten van de leerlingen en identiteitsvorming. Daarmee 

versterkt de Floralaan het zelfvertrouwen van de kinderen en 

hebben zij plezier op school. 

 

De Floralaan stelt hoge ambities aan elke leerling en streeft naar 

het beste resultaat voor ieder kind.  

 
Onderscheidende voorzieningen: 
De school heeft een plusklas voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. Daarbij staan de excecutieve functies centraal, zodat 

deze leerlingen onder andere: een aanbod op niveau krijgen en 

vaardiger worden in het leren - leren. 

 

Het gebouw is toereikend voor mindervaliden i.v.m. lift 

voorzieningen en een invalidentoilet op de begane grond.    

 

 
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.  

 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
Extra ondersteuning wordt vormgegeven door:  

- focus op woordenschatontwikkeling in de onderbouw 

- bewegend leren, waardoor de concentratie, taakgerichtheid en betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt 

- de inzet van onderwijsassistenten in de groep 

- consultatie & begeleiding via Advies & Onderwijsexpertise Netwerk Eindhoven met inzet van Expertisedienst SALTO, SSOE, 

Autisme Steunpunt, etc. 

Middels deze inzet past de school het onderwijsaanbod zo veel als mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling. 

 

Daarnaast richt de school zich ook op de creatieve vorming van de leerlingen, zodat de kinderen hun talenten ten volle in 

kunnen zetten. Hiervoor zet de school specialisten in op het gebied van muziek en techniek. Creativiteit komt tot uiting in 

verschillende activiteiten zoals open podium, toneelochtend en cultuurlab. 

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
Wij zijn een school die in beweging is … op weg naar groei! Dit doen we door: 

- Inzet van specialisten op het gebied van lezen en gedrag.  

- Inzet van ICT-middelen om het onderwijs nog adaptiever te maken. 

- Het didactisch handelen van de leerkrachten te versterken door doelgericht te werken op rekengebied. 

- Het naleven van een gedragen pedagogische visie en het bijbehorende handelen van de leerkrachten te vergroten.  

1 Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school. 


