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1. Onze school
Inleiding
Iedere school binnen het SWV 22-02 PO heeft in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven
wat er aan (extra) ondersteuning aan de leerlingen aangeboden wordt.
Daarnaast is er in het schoolondersteuningsprofiel beschreven welke stappen er gezet gaan
worden om de ondersteuning op de school te verbeteren. In dit zorgplan staat omschreven op
welke manier wij de zorg organiseren en hoe deze zorg praktisch uitgevoerd wordt. Omdat het
onderwijs steeds in beweging is, zal dit document telkens opnieuw bijgesteld moeten worden.
1.2.
Visie van onze school
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen in Nederland
zorgplicht gekregen en daarmee verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende
onderwijsplek te bieden. Wij willen de leerlingen zo lang mogelijk bij de groep houden. Uit
onderzoek is ook gebleken dat leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte de meeste
vooruitgang boeken wanneer ze zo lang mogelijk bij hun basisgroep worden gehouden (zo
nodig aangevuld met extra instructie/oefening). Om dit te kunnen realiseren werken wij uit van
het principe van Handelingsgericht Werken (HGW).
Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle
leerlingen verbeteren. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken. HGW gaat uit van zeven
principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal
staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.
1.3.
Zorg op groepsniveau
De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de zorg in hun groep. Alle leerkrachten zijn in staat
een goed pedagogisch klimaat te scheppen met openheid, respect en vertrouwen. Ze spelen in
op grote en kleine problemen uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast geven ze een goede instructie
gebaseerd op het Effectieve Directe Instructie Model waarbij ze gebruik maken van meerdere
didactische werkvormen. De leerkrachten kunnen planmatig handelen op groeps- en
individueel niveau. Ze observeren, onderzoeken, diagnosticeren, handelen en registreren. Ze
nemen preventieve maatregelen. Ter professionalisering van de leerkrachten werkten we de
afgelopen jaren onder andere aan :
 Effectieve Directe instructiemodel (EDI)
 Handelingsgericht werken (HGW)
 Met Sprongen Vooruit (Menne instituut)
 Werken volgens ERWD
 Analyseren (Cedin)
 Sociale veiligheid (Leefstijl)
 Talent, Techniek en Energie
1.4.
Interne begeleiding
De interne begeleider (Ib-er) organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de
school. Zij ondersteunt de leerkrachten om zo goed mogelijk om te gaan met de verschillen
tussen leerlingen uit de groep. Hiervoor voert de intern begeleider groepsbesprekingen en geeft
handelingsadviezen. Desgewenst legt de intern begeleider klassenbezoeken af.
De interne begeleider:
 Draagt zorg voor de organisatie van de leerlingenzorg;
 Beheer Cito LOVS – analyseren van gegevens
 Levert een belangrijke bijdrage aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school;
 Is in staat leerkrachten te begeleiden bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse
plannen;
 Heeft ervaring en is in staat om op zorgvuldige wijze oudergesprekken te voeren met
ouders van zorgleerlingen;
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Richt de zorgstructuur in van de school voor zowel leerlingen die boven als onder de
“gemiddelde” norm presteren;
Kan feedback geven en collega’s coachen betreffende het aanbod van zorg binnen de groep;
Geeft leiding aan leerling- en groepsbesprekingen.
Onderhoudt contacten met externe hulpverleningsinstanties
Bereidt kindonderzoeken voor en draagt zorg voor de aanvraag hiervan.

De belangrijkste taak van de Ib-er is het ontwikkelen, bewaken en evalueren van het zorgbeleid
op de school. Dit vindt plaats op schoolniveau, leerkrachtniveau en op leerlingniveau.
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2. De interne zorgstructuur
Ieder kind verdient onze zorg. Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader waaruit we
onze begeleiding gestalte geven. Handelingsgericht werken maakt adaptief onderwijs en
doeltreffende begeleiding concreet, zodat we effectief kunnen omgaan met verschillen tussen
kinderen.
2.1.
Handelingsgericht werken
Binnen HGW is er sprake van een onderlinge afstemming en samenhang in de stappen die in het
onderwijs en de zorg aan leerlingen gezet worden op groeps-, school- en bovenschools niveau.
De stappen en beslismomenten zijn duidelijk en iedereen weet wie, wanneer, wat doet. Er is
sprake van een ketenbenadering. De groeps- en leerlingenbesprekingen zijn belangrijke
schakelmomenten in de zorg aan leerlingen.
Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende
zeven uitgangspunten toepassen:
 Onderwijsbehoeften staan centraal;
 Het gaat om afstemming en wisselwerking;
 De leerkracht doet ertoe;
 Positieve aspecten zijn van groot belang;
 We werken constructief samen;
 Ons handelen is doelgericht;
 De werkwijze is systematisch en transparant.
2.1.1. Preventief en proactief denken en handelen
We gaan uit van preventief en proactief denken en handelen. In plaats van de zorg op ‘uitvallers’
te richten, probeert de leerkracht vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra instructie en
begeleiding nodig hebben. Daarnaast kijkt de leerkracht ook proactief vooruit: Welke cruciale
leermomenten in de leerlijn komen de komende periode aan bod en welke leerlingen hebben bij
het passeren van deze momenten extra ondersteuning nodig?
2.1.2. Werken met groepsoverzichten, groepsplannen en blokplannen
Bij het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen, kiezen we voor het
werken met groepsoverzichten, groepsplannen en blokplannen. Het groepsoverzicht is de
onderbouwing van het groepsplan. D.m.v. een grondige analyse worden de subgroepen
vastgesteld. De subgroepen vormen het uitgangspunt van de verschillende leerarrangementen
in het groepsplan. In het groepsoverzicht staan alle leerlingen van de groep. Het groepsplan is
het ‘routeboekje’ voor een periode van ongeveer 5 maanden in de praktijk van het aanbod en
de zorg. De subgroepen vormen het uitgangspunt van de verschillende leerarrangementen in
het groepsplan. Daarnaast werken we met blokplannen. Deze plannen voorzien in een planning
op kortere termijn. De duur van een blokplan is ca. 3 á 4 weken. Hier staan specifiek de doelen
voor de komende periode en ook deze plannen worden geëvalueerd om in het onderwijsaanbod
een doorgaande lijn te vormen.
2.1.3. De intern begeleider als spin in het web
Bij de uitvoering van HGW speelt de intern begeleider een belangrijke rol. De intern begeleider
is coach van de leerkrachten, leidt de groeps- en leerlingenbesprekingen en is de schakel naar
de schoolexterne zorg.
2.1.4. Impulsen voor kwaliteitsverbetering
HGW biedt impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in school in kaart te
brengen en te verbeteren.
2.1.5. Samenwerking in de regio
HGW vraagt een goede afstemming tussen de schoolinterne en -externe zorg. De lijnen naar de
externe zorg zijn snel, kort, laagdrempelig en schoolnabij. Dit vraagt een goede samenwerking
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tussen alle partners die in de regio betrokken zijn bij de onderwijszorg aan leerlingen (sbo,
Consultatiegroep, ambulante begeleiding, jeugdzorg, gemeente, enzovoort).
HGW biedt een gezamenlijk denk- en werkkader voor iedereen die binnen een regio in de
onderwijszorg werkzaam zijn. De ondersteuning van externe deskundigen dient ten goede te
komen aan het handelingsgericht werken van de leerkracht in de groep.
2.2.
Cyclus van handelingsgericht werken
In het schooljaar 2008-2009 zijn wij gestart met de implementatie van HGW op teamniveau.
We onderscheiden vier verschillende fases met in totaal zeven stappen.
 Fase 1 Waarnemen/signaleren
o Stap 1 - Verzamelen van gegevens in een
groepsoverzicht
o Stap 2a - Signaleren van kinderen die extra
begeleiding nodig hebben
o Stap 2b - Bepalen van de doelen voor de
komende periode
 Fase 2 Begrijpen/analyseren
o Stap 3 - Benoemen van de onderwijsbehoeften
van alle kinderen
 Fase 3 Plannen
o Stap 4 - Clusteren van kinderen met
vergelijkbare onderwijsbehoeften
o Stap 5 - Opstellen van een groepsplan
 Fase 4 Realiseren
o Stap 6 - Uitvoeren van het groepsplan m.b.v.
blokplannen
De stappen 1 t/m 6 worden verwerkt in het groepsplan en in het groepsoverzicht. Het
groepsoverzicht geeft per kind een kort overzicht van de onderwijsbehoeften. In het groepsplan
en het blokplan staan de huidige toets gegevens, het basisaanbod voor de hele groep en het
specifieke onderwijsaanbod voor enkele sub groepjes; dus hoe er wordt aangesloten bij de
onderwijsbehoefte en hoe het wordt georganiseerd. Het blokplan draagt zorg voor de planning
op korte termijn. Het groepsoverzicht, het groepsplan en het blokplan zijn de kerndocumenten
waarmee we de ontwikkeling van kinderen, in relatie tot de gestelde doelen en het
onderwijsaanbod, plannen, volgen en evalueren. We streven naar een preventieve aanpak. We
kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de komende periode en wat hebben onze kinderen nodig
om die doelen te bereiken?
2.2.1 Fase 1: Waarnemen
Stap 1: Verzamelen van kind-gegevens in het groepsoverzicht
In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle kinderen en
over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk,
positieve en belemmerde factoren van een kind, gesprekken met kinderen en ouders, verslagen,
de resultaten op methode onafhankelijke en methode gebonden toetsen en via de overdracht
van vorige leerkracht.
Stap 2a en 2b: Signaleren van kinderen die iets extra’s nodig hebben
In deze stap bepalen we welke doelen we voor de komende periode met de hele groep willen
bereiken. Deze doelen kunnen de volgende onderdelen betreffen; de speel/leerontwikkeling, de
werkhouding en het sociaal emotioneel functioneren. Welke kinderen hebben extra begeleiding
nodig om deze doelen te behalen? Leerkrachten signaleren deze kinderen op basis van
duidelijke criteria. Bij het signaleren gaat het om alle kinderen die meer nodig hebben dan het
regulier basisaanbod. We signaleren niet alleen kinderen met een IV of V niveau maar ook de
kinderen met een leer-of ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast signaleren we de kinderen met
een opvallende werkhouding, een specifieke leerstijl of die specifieke sociaal-emotionele
vaardigheden missen of juist bezitten.
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2.2.2. Fase 2: Begrijpen
Op basis van de eerste twee stappen zetten we stap 3 in.
Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van kinderen
We formuleren doelen voor de hele groep en benoemen de onderwijsbehoefte van elk kind. We
vragen ons voortdurend af “Wat vraagt dit kind van ons?”. We maken hierbij gebruik van de
gegevens uit ons groepsoverzicht. Er zijn kinderen die te weinig hebben aan het reguliere
basisaanbod. Zij hebben extra begeleiding nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Voor deze
kinderen formuleren we, voor die gebieden waarbij ze begeleiding nodig hebben, hun specifieke
onderwijsbehoeften.
Vanuit wat een kind al kan (de beginsituatie), formuleren we één of meer doelen:
 Wat willen we bereiken?
 Wat heeft dit kind extra nodig om dit doel te bereiken?
2.2.3. Fase 3: Plannen
Na het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de kinderen, die extra begeleiding nodig
hebben, zetten we de stappen 4 en 5 in de fase van plannen:
Stap 4: Clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Nu we onze groep goed in beeld hebben gaan we kijken hoe we op een haalbare manier kunnen
differentiëren. We doen dit door een aantal kinderen die hetzelfde nodig hebben samen te
voegen in een of meer clusters van enkele kinderen. De instructiebehoefte van onze kinderen
wordt in beeld gebracht.
Stap 5: Opstellen van het groepsplan
Nadat de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, bepalen we de
vaardigheidsgroei voor de subgroepen. We doen dit voor de hele groep, de subgroepen en
eventueel individuele kinderen. In ons groepsplan staat de voorgestelde vaardigheidsgroei, de
onderwijsbehoefte en de evaluatie van het groepsplan. Aan de hand van dit groepsplan worden
blokplannen voor een kortere termijn opgesteld met daarin specifieke doelen en richtlijnen
voor alle kinderen in de groep. Het bevat de didactische en pedagogische doelen voor de
komende periode (3 á 4 weken)
2.2.4. Fase 4: Realiseren
Stap 6: Uitvoering van het groepsplan m.b.v. blokplan
Om de doelen te behalen en inzichtelijk te maken, maken we gebruik van blokplannen. Deze
blokplannen zijn altijd op de instructietafel aanwezig. Dagelijks wordt aan de hand van de
blokplannen geëvalueerd en vooruitgekeken.
2.3. Verschillende zorgniveaus
De zorg/ondersteuning, in relatie tot HGW, wordt op onze school op de volgende manier
vormgegeven.
2.3.1. Zorgniveau 1 - Algemene preventieve zorg binnen de groep
De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar leerlingen en gaat er vanuit dat leerlingen
verschillende behoeften hebben. Hij/zij probeert het onderwijs af te stemmen op de
verschillende behoeften en mogelijkheden van de kinderen. De groepsleerkracht observeert,
signaleert en zorgt voor een regelmatige screening van de leerlingen.
Er wordt gebruik gemaakt van zowel methode gebonden- als niet-methode gebonden toetsen
(CITO) en observatielijsten. Na observaties van de leerlingen en signalering met behulp van
toets gegevens en verwerkingsresultaten, kan de leerkracht kiezen voor een andere didactiek.
Deze bijstelling wordt verwerkt in het blokplan.
2.3.2. Zorgniveau 2 - Extra Zorg in de groep
Wanneer op basis van observaties, leerresultaten en toetsing een leerling opvalt, stemt de
leerkracht het onderwijs af op de hulpvraag van het kind. Het bieden van hulp kan o.a. bestaan
uit:
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 extra instructie of een andere vorm van instructie
 het aanbieden van een andere oplossingsstrategie
Binnen het team kan de leerkracht overleg voeren t.a.v. dit kind.
2.3.3. Zorgniveau 3 - Speciale zorg en inzet intern begeleider
Indien bovenvermelde hulp niet leidt tot de gewenste resultaten, de ontwikkelingsachterstand
blijft of zelfs groter wordt, bespreekt de leerkracht dit kind met de intern begeleider. De
leerkracht geeft informatie over het kind en formuleert de hulpvraag. Aan de hand van de
gegeven informatie en de gestelde hulpvraag wordt in overleg met elkaar een plan van aanpak
bedacht. Deze aanpak wordt uitgewerkt in het blokplan, groepsplan en in het groepsoverzicht.
Verslaggeving van de resultaten in de klas vindt plaats door de groepsleerkracht op het
blokplan of het groepsplan. Het groepsplan wordt bewaard in de verzamelmap in de klas.
Tijdens een oudergesprek worden de ouders op de hoogte gebracht. De leerkracht maakt een
kort verslag van het oudergesprek.
Wanneer er een individueel handelingsplan wordt gemaakt, brengt de leerkracht de ouders
hiervan op de hoogte. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school en
ondertekenen het handelingsplan.
2.3.4. Zorgniveau 4 - Individuele Leerlijn op basis van het ontwikkelingsperspectief
Wordt er ondanks alle inspanningen weinig of geen resultaat geboekt, dan wordt er samen met
de Ib-er, de adviseur passend onderwijs gekeken of dit kind in aanmerking komt voor een
kindonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan er een
ontwikkelingsperspectief opgesteld worden.





Er vindt een gesprek plaats met de ouders.
De Ib-er draagt zorg voor de aanvraag van het kindonderzoek. Ib-er doet het voorwerk en
de groepsleerkracht vult aan.
Ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Het OPP wordt met ouders besproken en
voorzien van een handtekening.
Het OPP wordt minimaal 2x per jaar geëvalueerd en besproken met de ouders.

2.3.5. Zorgniveau 5 - Toelating en Verwijzing
Wanneer de mogelijkheden om zorg te bieden aan een kind zijn uitgeput, kan de school
opnieuw een beroep doen op de Consultatiegroep (onderdeel van de externe zorgstructuur van
OOE). De Consultatiegroep heeft de beschikking over een aantal adviseurs Passend Onderwijs
en ambulant begeleiders die zich bezig houden met o.a. het coachen van de intern begeleiders
en van groepsleerkrachten.
Wanneer de school geen passend onderwijsaanbod voor een kind kan realiseren, er dus sprake
is van handelingsverlegenheid, kan er gekozen worden voor verwijzing naar een andere
basisschool of voor de Handelingsgerichte IndiceringsTrajectwijzer (HIT) (plaatsing SBO of SO).
Het kind heeft dan een andere onderwijszetting nodig die beter aansluit bij de
onderwijsbehoeften van het betreffende kind. Indien er verwijzing S(B)O wordt geadviseerd
vraagt school, na in op overeenstemming gericht overleg met ouders, een
ToeLaatbaarheidVerklaring (TLV) aan bij de Commissie van Advies (CvA) van het
Samenwerkingsverband 22-02 (SWV 22-02).
Leerkracht en Ib-er zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van de HIT. De
Consultatiegroep ondersteunt en helpt bij het invullen en de aanvraag.
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2.4. Structuur van begeleiding
2.4.1. De groepsbespreking
De groepsbespreking van de leerkracht met de Ib-er heeft een centrale plaats in de HGW cyclus.
Deze besprekingen vinden drie keer per jaar plaats. Met het bijwerken van het groepsoverzicht
en het evalueren van het groepsplan, ronden we de cyclus af. Tegelijkertijd starten we de
nieuwe cyclus, waarin we een nieuw groepsplan opstellen.
Voorbereiding van de groepsbespreking
Een grondige voorbereiding is voorwaardelijk voor het welslagen van de groepsbespreking. De
leerkracht en de Ib-er bereiden zich beiden voor.
Voorbereiding leerkracht:
 Evalueer het vorige groepsplan.
 Het evalueren van de opbrengsten; zijn de doelen bereikt?
 Welke kinderen zullen de komende periode extra begeleiding nodig hebben?
 Stel doelen en onderwijsbehoeften bij.
 Cluster kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften en beschrijf de nieuwe aanpak.
 Zet de bespreekpunten op een rij.
De Ib-er bestudeert, ter voorbereiding op de bespreking, het groepsoverzicht, het groepsplan en
de groepsopbrengsten.
Uitvoering van de groepsbespreking
De reflectie van de leerkracht op het eigen handelen, in relatie tot het groepsplan, staat centraal.
Het is van groot belang dat de leerkracht daarom ook aangeeft welke punten zij/hij wil
bespreken. In de groepsbespreking kunnen de volgende punten aan bod komen:
 Bespreekpunten en vragen van de leerkracht en de Ib-er.
 Evaluatie vorig groepsplan: zijn de doelen behaald?
 Proberen om een verklaring te vinden waarom de doelen wel of niet behaald zijn
 Welke relatie is er te leggen met het onderwijskundig handelen (o.a. instructie /
klassenmanagement), het leerstofaanbod, het groepsfunctioneren, effectieve leertijd, zorg
& begeleiding?
 Is voldoende rekening gehouden met de onderwijsbehoeften?
 Is de groepsindeling juist geweest? Zijn er tussentijdse wijzigingen aangebracht, zo ja om
welke reden?
 Zijn de juiste middelen en materialen gebruikt? Is hier aanpassing of aanvulling
noodzakelijk?
 Is de organisatie haalbaar en passend gebleken? Zo niet waar liggen verbeterpunten?
De consequenties nemen we mee in het nieuwe groepsplan.






Aandachtspunten voor de hele groep: hoe is bv. het werkklimaat?
Inzoomen op bepaalde kinderen: bij welk(e) kind(eren) heb je vragen?
Realiseren van het groepsplan: wat zijn de eventuele ondersteuningsbehoeften van de
leerkracht?
Motivatie, zelfvertrouwen en competentie: waar heeft de leerkracht
begeleidingsbehoeften?
Aanmelding voor één of meerdere kinderen voor de leerlingbespreking: het betreft hier die
kinderen die we diepgaander willen bespreken.

De leerkracht is “eigenaar” van het groepsplan. De Ib-er coacht en ondersteunt. Een kort verslag
van de groepsbespreking wordt gemaakt door de Ib-er. De leerkracht verwerkt de gemaakte
afspraken, die tijdens de groepsbespreking besproken zijn in het nieuwe groepsplan.
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Een belangrijke actie is het verwerken van de kind-specifieke gegevens in het groepsplan en
groepsoverzicht. De relevante handelingen m.b.t. de zorg aan kinderen worden vastgelegd. Het
groepsplan vormt een richtlijn gedurende een vooraf vastgestelde periode voor de leerkracht
zelf, maar is ook belangrijk in de overgang naar de volgende groep. Het groepsplan en
groepsoverzicht worden 2 keer per jaar in z’n geheel geëvalueerd.
2.4.2. De leerlingbespreking
Vanuit de groepsbespreking is het mogelijk om leerlingen in te brengen voor een
leerlingbespreking. Tijdens het overleg in klein team is er altijd tijd voor individuele leerlingen
ingepland. Grofweg zijn er 4 redenen om een leerling aan te melden in de leerlingbespreking.





De onderwijsbehoeften zijn niet helder
Problemen met de onderwijsaanpak
Er zijn vermoedens van een stoornis
Er zijn vermoedens van problemen in de thuissituatie.

De vragen 1 en 2 zijn sterk handelingsgericht. Dit zijn vragen waarvoor binnen de
leerlingbespreking een antwoord kan worden gevonden.
De vragen 3 en 4 zijn meer “verwijzingsvragen”. Er kan worden besproken welke argumenten in
een oudergesprek moeten en kunnen worden ingebracht.
Een individuele leerling wordt door de leerkracht met een duidelijke hulpvraag en voorzien van
informatie ingebracht tijdens de leerlingbespreking. De Ib-er bereidt de leerlingbespreking voor
aan de hand van de ingebrachte leerlingen. De Ib-er leidt de bespreking. Van deze bespreking
wordt een verslag gemaakt waarin de afspraken staan vermeld die we tijdens de bespreking
gemaakt hebben over de aanpak van de problematiek. De ouders worden op de hoogte gesteld
van onze bevindingen en de afspraken die er zijn gemaakt. Indien nodig wordt de expertise van
de Consultatiegroep ingeroepen.
Voor urgente zaken kan er altijd een extra leerlingbespreking worden ingelast of er wordt tijd
vrijgemaakt in de teamvergadering.
2.4.3. Individueel handelingsplan
Ons streven is om in het groepsplan en –overzicht zoveel mogelijk aan de specifieke
onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet te komen. Het werken met een veelheid aan
individuele handelingsplannen bleek in de praktijk niet haalbaar te zijn. Op onze school wordt
incidenteel een individueel handelingsplan opgesteld. Het besluit om een individueel
handelingsplan op te stellen wordt gedaan wanneer de aanpak van een kind onvoldoende
gespecificeerd kan worden in een groepsplan. Het plan is van tijdelijke aard en is voor dezelfde
periode als het groepsplan. Bij de start en na het evalueren worden ouders uitgenodigd en
wordt het plan besproken. Ouders onderteken het handelingsplan.
2.4.4. Individueel jaarplan
Voor kinderen die een jaar doubleren wordt een individueel jaarplan opgesteld. Deze wordt
minimaal twee keer per jaar door de leerkracht geëvalueerd en met ouders besproken. In een
individueel jaarplan staat aangegeven hoe de komende periode aan de specifieke
onderwijsbehoeften van een kind tegemoet gekomen gaat worden. Bij de start en ook na de
evaluatie worden ouders uitgenodigd en wordt het plan besproken. Ouders ondertekenen het
jaarplan. Het individueel handelingsplan en ook het jaarplan zijn bijlagen bij het groepsplan. Bij
onvoldoende resultaat of voortgang wordt het kind opnieuw besproken in de
leerlingbespreking.
2.4.5. Ontwikkelingsperspectief
Heeft een kind extra ondersteuning nodig dan stellen wij, in overleg met ouders en consulent
passend onderwijs een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het ontwikkelingsperspectief
wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling heeft op langere termijn en
welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden.
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Op basis van de wet op passend onderwijs is het opstellen van een OPP verplicht voor elke
leerling die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 22.02-PO ontvangt. Dus
voor elke leerling die een arrangement heeft. Het ontwikkelperspectief is een aanvulling op het
groepsplan. Het sluit aan bij wat de leerling in het groepsplan al krijgt aangeboden.
Voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere ondersteuningsaanbod(basis)
stellen we geen OPP op. Deze leerlingen staan vermeld in het groepsplan of hebben een
individueel handelingsplan.
Uitgangspunten OPP
Het OPP wordt vastgesteld door de interne begeleider en de leerkracht. De locatieleider tekent
het OPP voor akkoord en de ouder tekenen “voor gezien”.
Een OPP wordt opgesteld volgens onderstaande punten:
 Afstemmen en samenwerken met de leerling en ouders;
 Doelgericht aanbod voor het komende (half)jaar;
 Uitgaan van hoge en realistische verwachtingen;
 Aanpakken van factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren;
 Insteken vanuit groepsgericht onderwijs door intensivering van het aanbod met verlengde
instructie, meer leertijd en extra verwerkingstijd;
 Blijvend monitoren en evalueren van de ontwikkeling van de leerling;
 Afstemmen en toepassen van het werken met een OPP in de in en externe ondersteuning
structuur van de school;
 Het is een leidraad voor personeel en externe begeleiders;
 OPP wordt gebruikt bij informatieoverdracht tussen scholen bij schoolwisseling en
verwijzing naar het speciaal(basis)onderwijs en overdracht naar het VO;
 Het OPP is een onderdeel van het onderwijskundig rapport;
Wij leggen jaarlijks vast welke vorderingen de leerling maakt en informeren ouders hierover.
Indien nodig wordt het OPP bijgesteld altijd in overleg met ouders.
2.4.6. Verwijzing
Als de voorgaande stappen van de route onvoldoende effect hebben, kan het nodig zijn een kind
te verwijzen. Het kan hierbij gaan om:
 Een schoolwisseling: is er een andere (speciale)basisschool, SO nodig?
 Een onderwijs arrangement (bv ambulante begeleiding of een onderwijs assistent).
2.4.7. Doorstroom binnen de school (verlenging/versnellen)
Wanneer wij vinden dat er sprake moet zijn van versnellen of verlenging, onderbouwen we de
beslissing met argumenten en toetsresultaten. Dit alles ligt vast in onderstaand protocol.
Uitgangspunten voor zittenblijven/versnellen:
 Iedere leerling heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling van groep 1 t/m 8.
 Het zittenblijven of versnellen moet functioneel zijn en ten gunste van de ontwikkeling van
de leerling (het kind staat centraal). Er wordt bij de beslissing ook rekening gehouden met
gevoel van veiligheid, het competentiegevoel en relaties.
 Een leerling kan blijven zitten als er problemen zijn op meerdere ontwikkelingsgebieden en
het traject voor interne zorg is doorlopen zonder bevredigend resultaat.
 Een leerling kan blijven zitten als deze door ziekte o.i.d. lange tijd gemist heeft.
 Zittenblijven/versnellen is ook een optie als een eigen leerlijn volgen niet wenselijk is voor
een leerling.
 Het team bepaalt de verlenging of versnelling in overleg met ouders.
 Bij onenigheid over zittenblijven of versnellen beslist de Locatieleider, nadat hij/zij alle
informatie die er is, geanalyseerd heeft.
 Een leerling kan slechts 1 keer blijven zitten of versnellen in 8 jaar.
 We houden de leerlingen zoveel mogelijk bij de eigen groep, het liefst tot en met groep 6,
eventueel ondersteund met een handelingsplan.
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Waar halen we onze informatie vandaan:
Voor de beslissing van zittenblijven/versnellen maken we gebruik van:
 CITO LOVS
 Methode toetsen
 SCOL overzichten
 DORR
 Groepsoverzichten – Groepsplannen - Blokplannen
 Handelingsplannen
 Observaties van leerkracht
 Onderzoek door externe deskundigen: orthopedagoog, psycholoog, logopedist, schoolarts,
consulent passend onderwijs
Redenen die mee kunnen spelen bij de beslissing zijn:
 Aansluiting met kinderen in de groep
 Medische criteria, veel verzuim door ziekte
 Groepssamenstelling
Wanneer wordt de beslissing genomen:
Uiterlijk in de leerlingenbespreking of groepsbespreking van mei worden alle leerlingen die
voor zittenblijven of versnellen in aanmerking komen in het team besproken. De ouders worden
tijdig op de hoogte gebracht, als het kan worden de eerste signalen al in de rapportbesprekingen
van februari besproken.
Als de ouders willen dat een kind blijft zitten:
Dit is in eerste instantie in overleg met de leerkracht. Voordat de definitieve beslissing daarover
genomen wordt, vindt er eerst overleg met Ib-er en/of team plaats. Want ook dit is
teambeslissing.
Als de beslissing niet genomen kan worden:
Is er sprake van twijfel dan kunnen er extra toetsen of observaties gedaan worden (in overleg
met de Ib-er), dit zal in de leerlingenbespreking naar voren komen. Er zal ook contact
opgenomen worden met de consulent Passend Onderwijs, voor advies en indien nodig extra
expertise. Dan zal het besluit op een later tijdstip vallen, maar uiterlijk in juni. Het besluit is dan
onderbouwd met observatiegegevens en herhalingstestuitslagen die in overleg met de Ib-er
gedaan zijn. Dit kunnen zijn: CITO toetsen, methode gebonden toetsen of specifieke toetsen
aangeraden door de consulent Passend Onderwijs.
Alle afspraken die hierover gemaakt worden, worden ook schriftelijk vastgelegd en
ondertekend door de ouders.
In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist de Locatieleider over de te volgen weg.
Aanvullingen op het centrale protocol:
Zittenblijven/versnellen groep 1/2:
De leerlingen die vóór januari van het schooljaar in groep 1 instromen gaan in principe door
naar groep 2, tenzij er sprake is van zittenblijven, dan volgen we het protocol
De leerlingen die in oktober, november of december in groep 1 instromen gaan in principe door
naar groep 2. Dit betekent niet automatisch dat zij doorgaan naar groep 3 in het daarop
volgende jaar. Dit zijn de leerlingen die in de leerlingenbespreking van februari/maart
ingebracht worden. Dan worden de volgende gegevens over de leerling bekeken:
 De CITO toetsen: Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters.
 Informatie vanuit DORR aangevuld met informatie vanuit Fonemisch Bewustzijn of CPS
toetsen.
 Groepsplannen en groepsoverzichten.
 Handelingsplannen (indien aanwezig).
 Observaties van de leerkracht.
 Onderzoek van externe deskundigen (indien aan de orde)
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Leerlingen die versnellen in groep 1/2, dus concreet gesteld slaan zij groep 1 of 2 over. Dat kan
alleen als alle gegevens dat toelaten, dus CITO scores op AI niveau, DORR observaties minimaal
op niveau van een groep hoger en sociaal emotioneel moet een leerling zich staande kunnen
houden bij oudere kinderen
Zittenblijven in groep 3
Er kan pas sprake zijn van zittenblijven in groep 3 als het aanvankelijk leesonderwijs niet goed
op gang is gekomen.
Versnellen in groep 3
Dit betekent concreet groep 3 overslaan. Hiervoor kiezen we alleen als het lezen, technisch en
begrijpend, volledig wordt beheerst. Dat betekent AVI E4 beheersing en DMT, E3, AI score en
CITO begrijpend lezen, E3, AI score. Het rekenen op niveau van groep 4 is. Dat betekent dat
CITO rekenen, E3, AI score. Ook andere aspecten, zoals sociaal emotionele ontwikkeling, moeten
zodanig zijn ontwikkeld dat die aansluiten bij groep 4.
Zittenblijven in groep 4 en 5
In deze groepen heeft het zittenblijven, als dat nodig is, de meeste opbrengst. In deze groepen
ligt de nadruk nog op de basisvaardigheden.
Zittenblijven in groep 6 t/m 8
Komt in principe niet voor. Dit kan alleen als er goed overwogen redenen zijn.
Zittenblijven en dan…..
Als een leerling blijft zitten wordt er op basis van de redenen van zittenblijven een individueel
jaarplan gemaakt voor het jaar daaropvolgend, zodat de doorgaande lijn van onderwijs
behouden blijft en het zittenblijven functioneel is. Dit wordt ook schriftelijk vastgelegd.
2.4.8. Het klassenbezoek
De klassenbezoeken worden gedaan door de Locatieleider, Ib-er en leerkrachten. De Ib-er richt
zich op de zorg en de Locatieleider richt zich meer op de leerkrachtvaardigheden. Bij de
klassenconsultaties wordt gebruikt gemaakt van kijkwijzers. Deze worden altijd met de
desbetreffende leerkracht besproken.
2.4.9. Deskundigheidsbevordering van de leerkracht bij zorg en begeleiding
Wij streven ernaar dat alle leerkrachten de taken op de juiste manier kunnen uitvoeren. De
procedures en afspraken zoals die in het schoolplan staan vermeld moet iedereen kunnen
uitvoeren. Leerkrachten kunnen daarbij wel verschillen qua deskundigheid en ervaring. Leren
van en met elkaar heeft in onze school een belangrijke plaats. De Locatieleider en de interne
begeleider hebben een coördinerende- en coachende taak als het gaat om de leervragen van het
team met betrekking tot de zorg.
De school gebruikt zowel interne als externe deskundigen ter ondersteuning van de uitvoering
van de zorg en begeleiding in de groepen. Groepsleerkrachten kunnen hun deskundigheid
vergroten door middel van:
 Scholing;
 Collegiale consultaties;
 Coachen door een interne begeleider of een externe begeleider;
 Adviseren door een externe deskundige.
De scholing en de deskundigheidsbevordering worden jaarlijks benoemd en verantwoord in het
schooljaarplan. De leerkrachten verwerken dit in hun POP.
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2.5. Instrumenten en archivering van de zorg
Het is belangrijk dat we de kinderen goed in beeld hebben en ook houden. Daartoe maken we
gebruik van diverse instrumenten en overlegsituaties.
2.5.1. Afname toetsen
De school hanteert een onderwijsvolgsysteem dat de resultaten op leerling- en groepsniveau
weergeeft. We gebruiken daarvoor het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze gegevens worden
verwerkt in het administratieprogramma Esis. Naast deze toetsen gebruiken we ook
methodetoetsen en observaties.
De afname van de CITO toetsen wordt jaarlijks vastgesteld in de toetskalender. De afname van
de toetsen verloopt zoals in de handleiding staat vermeld. De handleidingen van de toetsen zijn
te vinden in de IB-ruimte.
De CITO toetsen die we inzetten om de vorderingen van onze leerlingen te meten zijn:
 Taal voor kleuters
 Rekenen voor kleuters
 DMT (Drie Minuten Toets - woordlezen)
 AVI (Analyse Van Individualiseringsvormen - tekstlezen)
 CITO Spelling (Werkwoorden)
 CITO Spelling (Niet werkwoorden)
 CITO Begrijpend lezen
 CITO Rekenen-Wiskunde
 Entreetoets groep 7
 Eindtoets groep 8
Daarnaast wordt twee maal per jaar de sociale ontwikkeling en het welbevinden gemeten door:
 SCOL – groep 3 t/m 8 (Sociale Competentie Observatie Lijst).
Hiermee volgen wij op een objectieve en structurele manier de sociaal-emotionele ontwikkeling
van elke individuele leerling. Dit wordt zowel door de leerkrachten als door leerlingen van
groep 6 t/m 8 ingevuld.
De behaalde scores worden ingevoerd in het administratieprogramma Esis. De toets score
wordt dan omgezet in een vaardigheidsscore en daarnaast wordt er een vaardigheidsniveau
bepaald. Na invoering heeft de leerkracht een duidelijk beeld over de ontwikkeling van
zijn/haar leerling. De resultaten worden verwerkt in het groepsplan en in het groepsoverzicht.
Vanuit dit inzicht worden de groepsplannen en -overzichten geëvalueerd en bijgesteld.
In de kleutergroepen wordt er gebruik gemaakt van DORR onderwijsaanbod (Dagelijks
Observeren Registeren en Rapporteren) om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.
Daarnaast maken we gebruik voor de taalontwikkeling gebruik van de werkmap Fonemisch
Bewustzijn van CPS.
We gebruiken toetsen uit het programma Beginnende geletterdheid van CPS.
2.5.2. Vergelijken van opbrengsten
De resultaten van individuele leerlingen, maar ook de groepsopbrengsten, worden met elkaar
en met het landelijk gemiddelde vergeleken.
We stellen onszelf de vraag:
 Heeft een kind voldoende groei gemaakt?
 Heeft de groep voldoende groei gemaakt?
 Voldoet de groei aan de verwachtingen die de inspectie heeft gesteld?
 Voldoet de groei aan onze eigen verwachtingen?
Dit alles wordt besproken in het team.
2.5.3. Leerlingendossier
Om duidelijk zicht te krijgen op de factoren die invloed hebben op de mate van ontwikkeling
van onze leerlingen is er op school voor ieder kind een (papieren) leerlingdossier samengesteld.
Het gaat hierbij niet om dagelijkse gegevens, maar om bijzonderheden (handelingsplannen,
verslagen van gesprekken, onderzoeken, e.d.).
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Een opsomming van gegevens die in het leerlingdossier kunnen zitten:
 Inschrijfformulier;
 Handelingsplannen waaraan niet meer gewerkt wordt;
 Onderzoeksaanvragen;
 Onderzoeksverslagen;
 Verslagen oudergesprekken;
 Onderwijskundige rapporten;
 Overdrachtsformulieren;
 Overige relevante informatie over de leerling;
De leerlinggegevens zijn vertrouwelijk en worden in een afsluitbare kast bewaard. Deze
gegevens worden 5 jaar nadat het kind de school verlaten heeft vernietigd. Ouders hebben recht
op inzage in het dossier van hun kind.
2.5.4. Archivering IB-ruimte
In de IB-ruimte worden de volgende documenten bewaard:
 Leerlingendossiers;
 Toetsmappen CITO LOVS;
 Gegevens Cito eind en entreetoets;
Daarnaast worden er tegenwoordig ook veel digitale mappen bewaard met daarin bijvoorbeeld
verslagen van verschillende overlegsituaties.
2.5.5. Archivering leerling gegevens
In de klas zijn de volgende mappen + inhoud aanwezig:
Klassenmap:
 Plattegrond van de klas
 Namenlijst
 Absentielijst
 Lesrooster
 Weekplanning
 Groepsoverzichten
 Jaarplanning
De zorgmap bevat o.a.:
 Toets kalender
 Registratie van de methode gebonden toetsen
 CITO overzichten
 Handelingsplannen (actueel)
 Groepsplannen
 Blokplannen
De leerlingenmap bevat o.a.:
 Overzichten SCOL
 Kopie van leerling rapport
 Verslagen/registraties m.b.t. de leerling
2.6. Communicatie
Communicatie is een belangrijk instrument. We gaan ervan uit dat ouders, school en eventueel
derden, partners zijn in het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht is altijd
eerste aanspreekpunt. De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar groep en de
toegewezen kinderen. Vanuit deze verantwoordelijkheid neemt de leerkracht vervolgstappen
richting Ib-er of Locatieleider.
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2.6.1. Interne communicatie
Dit betreft de communicatie binnen de school om de kwaliteit van onderwijs, en dus voor de
zorg van alle kinderen, te verhogen. De volgende geplande situaties kennen we:
 Teamvergaderingen;
 Groepsbespreking;
 Leerlingbespreking;
 Groepsoverdracht (gekoppeld aan het groepsoverzicht);
 Collegiale gesprekken.
Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd door middel van:
 Website;
 Klasbord;
 Nieuwsbrief;
 Informatieavond;
 Inloopavond;
 Rapportbespreking;
 Activiteitenkalender;
 Schoolgids.
2.6.2. Sociale veiligheid
Op school hanteren we een pestprotocol en een sociaal veiligheidsplan. Hierin geven we de
kaders voor sociaal aanvaardbaar gedrag aan. Mede door gebruik te maken van de methode
“Leefstijl” proberen we kinderen hiervan bewust te maken.
2.6.3. Zorg en het contact naar ouders
De ouders worden aan het begin van elk schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond. De
groepsleerkracht vertelt over de dagelijkse gang van zaken op school en in de groep.
Drie keer per jaar vindt een gesprek plaats tussen ouders en leerkracht. Het omgekeerde
oudergesprek is bij de start van het schooljaar een moment om als ouders de leerkracht op de
hoogte te brengen van de wensen en kijk op het kind. De volgende twee momenten zijn
rapportbesprekingen in februari en juni naar aanleiding van het rapport. Bij groep 8 verloopt de
indeling van deze gesprekken net iets anders in verband met de verwijzing richting het
voortgezet onderwijs.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Dit gaat altijd samen met een
gesprek. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd en als ouders
zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze uiteraard van harte welkom.
2.6.4. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
De school probeert een veilig klimaat te scheppen voor leerlingen en houdt zich afzijdig van een
conflict tussen ouders. De school wil zich dus neutraal opstellen door, in principe, beide ouders
gelijktijdig van informatie te voorzien.
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De externe zorgstructuur
3.1.
Externe communicatie
Uit de leerlingbespreking of groepsbespreking kan het noodzakelijk zijn om aanvullende
externe expertise in te roepen.
3.1.1. Extern zorgoverleg
Een extern zorgoverleg is een gepland overleg tussen Ib-er en andere externe deskundigen
(Consultatiegroep, schoolmaatschappelijk werk, GGD, ). We noemen dit in de volksmond een
1-2-3tje. Het is gericht op een individueel kind, met als doel het verkennen van, meer inzicht
krijgen in en het beantwoorden van de ondersteuningsbehoeften van het kind, de leerkracht of
ouders.
3.1.2. IB-clusteroverleg
Minimaal 4 keer per jaar is er een IB-clusteroverleg. Dit is een vergadervorm waarbij alle Ib-ers
van het bestuur met elkaar in overleg gaan over zorg gerelateerde onderwerpen. Deze
overlegvorm begint met een gezamenlijk deel. Daarna gaat de groep in kleine groepen uiteen
om relevante zaken te bespreken.
3.1.3. Onderzoek door externe deskundigen
De leerkracht heeft met de ouders gesproken over het leer- of gedragsprobleem, en heeft
overleg gehad met de Ib-er. School en ouders overleggen samen over de te nemen
vervolgstappen. Voordat er tot een extern onderzoek door Cedin kan worden besloten, moeten
er eerst een aantal maatregelen zijn genomen om verbetering in het gedrag of leerproces te
bewerkstelligen. Deze interventies moeten zijn vastgelegd in het groepsplan en/of
handelingsplan. Heeft dit te weinig effect en denkt de school aan een onderzoek door een extern
bureau, dan dient er een duidelijke hulpvraag te liggen t.a.v. de aanpak van een bepaald kind.
M.a.w. de school heeft “handelingsverlegenheid”. Dit wordt besproken met iemand van de
Consultatiegroep. De opbrengst van het uit te voeren onderzoek zou moeten resulteren in een
grotere “handelingsbekwaamheid”.
Indien er vermoeden is van de aanwezigheid van enkelvoudig dyslexie en dit goed onderbouwd
kan worden, kan er een eventueel dyslexie onderzoek plaatsvinden via de gemeente.
Indien er aanwijzingen zijn dat de leer- en gedragsproblemen hun oorzaak vinden in een
eventueel aanwezige persoonlijkheidsstoornis, kunnen de ouders het advies krijgen om hun
kind extern te laten onderzoeken. Via de schoolarts of huisarts kan er dan een verwijzing
gedaan worden naar het GGZ, Yorneo, Accare of andere externe bureaus.
De verantwoordelijkheid tot het initiëren van een onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen
ligt bij de ouders.
Bij kinderen met gedrags- of leerproblemen die wij als team goed kunnen begeleiden in hun
ontwikkeling, waarbij we goed tegemoet kunnen komen aan hun ontwikkelbehoefte worden
door de school niet aangemeld voor een extern onderzoek.
De vooruitgang die een kind al dan niet maakt is aantoonbaar. De groei (zowel didactisch als
sociaal-emotioneel) wordt bijgehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CITO LOVStoetsen, DORR en SCOL. Daarnaast zijn er uiteraard de rapporten en observaties.
3.1.4. Consultatiegroep
Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden allereerst door de leerkracht gesignaleerd.
Extra zorg kan zich voordoen op het gebied van het leren, de werkhouding, het gedrag en
sociaal emotioneel functioneren of in de thuissituatie van de leerling. Als de interne begeleider
en de leerkracht vinden dat er externe hulp of advies nodig is, dan kan de interne begeleider de
leerling inbrengen bij bijv. de Consultatiegroep (1-2-3tje).

16

3.1.5. Aanmelding bij instelling voor jeugdzorg
De directe aanmelding voor hulp vanuit de jeugdzorg kan alleen gedaan worden door de ouders
zelf. Hier kan de school alleen verwijzen naar de Toegang of Centrum Jeugd en Gezin. Op
verzoek van ouders kan de school wel informatie verstrekken aan jeugdzorg over de leerling. De
interne begeleider is hierin de tussenpersoon.
3.1.6. Schoolmaatschappelijk Werk
Het Schoolmaatschappelijk Werk probeert problemen van leerlingen vroegtijdig te
onderkennen en deze binnen de schoolsituatie op te lossen. De meeste gesprekken worden door
de school geïnitieerd. De school vraagt eerst schriftelijk toestemming aan de ouders. De
gesprekken kunnen zowel met ouders als met de kinderen zelf plaats hebben. Indien nodig kan
de SMW-er doorverwijzen. De SMW-er neemt ook deel aan 1-2-3tjes.
3.1.7. Jeugdgezondheidszorg
De kinderen zijn tot hun 4e jaar regelmatig op het consultatiebureau van de GGD geweest. Deze
zorg wordt op de basisschool voortgezet. De GGD is tegenwoordig verantwoordelijk voor de
gehele jeugdzorg. Kinderen worden in groep 2 en in groep 7 gescreend door de assistente.
Indien gewenst kan er een afspraak worden gemaakt met de jeugdarts. Er wordt dan een
spreekuur gepland. Er kan ook een beroep worden gedaan op de jeugdverpleegkundige. Deze
komt eventueel op huisbezoek. De jeugdarts kan indien nodig doorverwijzen. De
jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan 1-2-3tje.
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4. Aanvullende school specifieke informatie
4.1.
Grenzen aan de zorg
Onze school wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en daarom willen we, binnen de
mogelijkheden van de school, ook aan kinderen met specifieke (medische) onderwijsbehoeften
de mogelijkheid bieden om regulier onderwijs te volgen. We willen deze kinderen de kans geven
op te groeien in een alledaagse, zo natuurlijk mogelijke omgeving. We willen recht doen aan de
sociale wensen die er leven bij ouders en kinderen. We gaan er immers vanuit dat deze kinderen
straks als volwassenen ook een onderdeel van de samenleving vormen. We gaan over tot
plaatsing als uit onderzoek is gebleken dat het een reële optie is dat de betreffende leerling op
een gewone basisschool geplaatst wordt. (Zie hiervoor bijlage Stroommodel Besluitvorming
plaatsing van een leerling met specifieke behoeften binnen het basisonderwijs)
Als op onze school een leerling aangemeld wordt, die (gebleken uit onderzoek) extra zorg en
aandacht nodig heeft, gaan we met elkaar (Locatieleider, team en ouders) het gesprek aan. We
willen graag duidelijk en helder hebben of we dit kind ook daadwerkelijk iets te bieden hebben.
Dat een kind bij ons nog kan groeien. Ook moet het voor ons duidelijk zijn dat we als team de
problematiek kunnen behappen. In overleg met consulent passend onderwijs maken we gebruik
van ambulante begeleiding. Evaluatie moet duidelijk maken of het verantwoord is voor het kind,
voor de klasgenootjes en voor de leerkracht om in het daarop volgende jaar door te gaan.
Bij iedere evaluatie wordt er gekeken naar de zorgbehoefte van een kind. Wanneer wij niet aan
de behoeften van een kind kunnen voldoen, kijken we samen met de ouders en consulent
passend onderwijs welke andere mogelijkheden er voor dit kind mogelijk zijn.
4.2.
Zorgplicht passend onderwijs
De zorgplicht voor scholen wordt voorop gesteld bij het invoeren van passend onderwijs.
Zorgplicht houdt in dat ouders die hun kind aanmelden bij de school recht hebben op een
passend onderwijsaanbod. Dit betekent dat alle leerlingen met een behoefte aan extra
ondersteuning in het onderwijs een passende plaats en ondersteuning krijgen. De inzet is dat
kinderen geplaatst worden en blijven op de voorkeursschool van de ouders, tenzij dat om goede
redenen echt niet kan. Schoolbestuur dient dan in overleg met de ouders een passend
onderwijsaanbod op een andere school te bieden.
Wat verstaan we onder passend onderwijs. Drie belangrijke aspecten zijn daarbij:
 De ontwikkeling van het kind
 De mogelijkheden van het onderwijspersoneel
 De wensen van de ouders
De afweging van deze aspecten bepaalt of een aanbod passend wordt gevonden. Wij als school
gaan door middel van een intake in gesprek met ouders om informatie te verzamelen over het
kind. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Als de gegevens verzameld zijn wordt in overleg
met de Ib-er en het team gekeken of het kind op school geplaatst kan worden. Daarna wordt
over gegaan tot een voorlopige inschrijving. Wanneer wij als school niet aan de
onderwijsbehoeften van dat kind kunnen voldoen, kijken we samen met de ouders welke
andere mogelijkheden er voor dit kind mogelijk zijn. Hierbij ondersteunt de Consultatiegroep.
4.3.
Protocol leesproblemen en dyslexie
Onze school werkt met een protocol voor leesproblemen en dyslexie.
4.4.
Protocol ERWD
Onze school werkt volgens het protocol ERWD.
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4.5.
Protocol meer- en hoogbegaafdheid
Het kan ook zijn dat een kind veel sneller leert, dan verwacht wordt. Ook hier proberen we zo
goed mogelijk op in te spelen. Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we “Levelwerk kisten”
aangeschaft. Het is de bedoeling dat de leerling door deze stof uitgedaagd wordt en ervaart dat
leren ook pittig kan zijn.
Onze school werkt daarom met een protocol voor meer- en hoogbegaafdheid (Bijlage meer en
hoogbegaafden)
4.5.1. Levelwerk
Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en
rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de
slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en
het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.
Elke groep heeft zijn eigen box. In elke box zitten de juiste materialen inclusief een
begeleidingsmap waarin precies staat wat de kinderen elke periode moeten doen.
Wij gebruiken het SiDi 3 protocol als een gestructureerd signalerings- en diagnose-instrument
voor leerlingen van groep 1 t/m 8. In dit protocol is de gehele procedure in stappen
weergegeven. Het bevat instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen en de
mate van een hoge begaafdheid in kaart te brengen.
4.6.
In- en doorstroombeleid
Onder het instroombeleid verstaan we de wijze van handelen bij aanmelding van nieuwe
leerlingen. Daarnaast gebruiken we de Friese Plaatsingswijzer voor de verwijzing naar het VO.
4.6.1. Voorschool
Voorschoolse educatie is voor peuters vanaf 2,5 jaar. Zij leren op een leuke en speelse manier
taal en sociale vaardigheden. Verschillende kinderopvangorganisaties en de stichting
Peuterwerk bieden deze voorschoolse educatie aan in de gemeente Emmen. De inhoud van de
programma’s van alle aanbieders zijn hetzelfde.
In onze school een Voorschool van Stichting Peuterwerk gevestigd.
We werken aan een doorgaande lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten in samenwerking
met ouders. Daarnaast hanteren we een warme overdracht, zodat de leerkracht van de
kleutergroep gedetailleerde informatie krijgt en vanaf dag 1 de ontwikkeling goed kan
begeleiden.
De gemeente Emmen heeft met alle aanbieders van voorschoolse educatie afspraken gemaakt
over de ouderbijdragen. De ouderbijdrage hangt af van het inkomen. Het maakt daarom voor de
kosten niet uit voor welke aanbieder van voorschoolse educatie u kiest. Kinderen met een
indicatie hebben in de gemeente een streepje voor. De GGD (de wijkverpleegkundige op het
consultatiebureau) geeft indicaties af. Ouders van kinderen met een indicatie betalen een kleine
ouderbijdrage en de kinderen hebben voorrang bij plaatsing.
4.6.2. Instroombeleid 4 jarige kind
Het eerste contact tussen ouders en school (Locatieleider) is informatief. De werkwijze van de
school, uitgangspunten e.d. worden besproken. De ouders ontvangen een inschrijfformulier.
Wanneer het kind naar de Voorschool is geweest, ontvangen wij een overdrachtsformulier met
betreffende gegevens. De gegevens van de inschrijving en overdracht gaan naar de leerkracht
en worden in het leerlingdossier opgeslagen.
De leerkracht van de kleutergroep draagt zorg voor een zo soepel mogelijke opvang. Kinderen
zijn welkom op de eerste dag na hun vierde verjaardag. De kinderen mogen een aantal dagdelen
komen proefdraaien. Ook gaat de leerkracht op huisbezoek. Ouders en leerkracht ontvangen
tijdens het huisbezoek nadere informatie over school en over het kind.
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4.6.3. Tussentijds instroombeleid
Bij tussentijdse instroom (bijv. door verhuizing) hanteren we de volgende procedure:
 Gesprek met Locatieleider (stelt zich op de hoogte van de reden van aanmelding)
 Informatie opvragen bij de school van herkomst. Eventueel afstemming met de
Consultatiegroep
 Indien een kind vanuit een collega school wordt aangemeld, wordt er eerst getracht om de
ouders opnieuw in gesprek te laten gaan met de huidige basisschool. Directies van beide
scholen hebben contact over de leerling.
Criteria waar naar gekeken wordt:
 Didactische en sociaal-emotionele aandachtspunten
 De zorgvraag van de nieuwe leerling
 Opvangcapaciteit van de groep
 Belastbaarheid van de leerkracht
4.6.4. Doorverwijzen voortgezet onderwijs
Bij het doorverwijzen van groep 8 richting VO vinden wij het belangrijk dat dit op een
verantwoorde, weloverwogen wijze gebeurt. Dat er op een professionele manier rekening
wordt gehouden met alle informatie die voorhanden is. We willen dat iedere leerling op die plek
terechtkomt waar hij of zij op basis van persoonlijkheid, mogelijkheden en behaalde resultaten
zich het beste verder kan ontwikkelen.
Het openbaar primair onderwijs van de gemeente Emmen gebruikt de Friese Plaatsingswijzer
als instrument om een goede advisering naar het voortgezet onderwijs op te kunnen stellen. De
Plaatsingswijzer is gebaseerd op de onafhankelijke toetsen in het Leerlingvolgsysteem (LOVS)
van CITO. De resultaten worden vanaf groep 6 in kaart gebracht. De leerkrachten
communiceren n.a.v. deze toetsresultaten voortdurend met de betreffende ouders. De ouders
krijgen daarmee vroegtijdig een beeld van de huidige en toekomstige mogelijkheden van hun
kind. De leerkracht geeft een voorlopig advies af in groep 7, en er volgt een definitief advies in
groep 8.
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Bijlage: Actieplan leerlingenzorg schooljaar 2017-2018
Onderwijsresultaten
Onderwerp

Actie

Doel

Proces

Product

Verantwoordelijk

Planning
(afgerond)

Schoolpopulatie
in beeld brengen

Analyseren van de
schoolpopulatie

Beter keuzes kunnen
maken passende bij
de populatie van de
school

Vooropleidingen
van ouders in beeld
brengen
Gesprekken met
ouders

Schoolpopulatie
overzichtelijk in
schoolplan

Directie

Juli 2017

Opbrengsten
verhogen

Analyseren van de
tussen- en
eindopbrengsten

Goed in beeld krijgen Groepsbesprekingen Handelingsplannen Leerkrachten en
waar de oorzaken
School- en
eigen leerlijn en
interne begeleider
liggen van de lagere
groepsanalyses
planning
opbrengsten en daar
risicoleerlingen in
acties op kunnen
didactische
uitzetten
groepsplannen

Augustus 2017
Januari 2018
Juli 2018

Schoolklimaat
Onderwerp

Actie

Doel

Proces

Product

Verantwoordelijk

Planning
(afgerond)

Verbeteren sociale
veiligheid

Gedragsverwachtingen Het verbeteren
opstellen voor zowel
van de sociale
leerkrachten,
veiligheid
leerlingen als ouders

Training Leefstijl
voor
leerkrachten,
leerlingen en

Gedragsverwachtingen Leerkrachten en
opgesteld en goed
directie
geïmplementeerde
methode Leefstijl

September/
oktober 2017

ouders betrekken
bij implementatie
Gezamenlijke
Het team geeft het
verantwoordelijkheid, goede voorbeeld in de
schoolcultuur
gedragsverwachtingen

Schoolcultuur
verbeteren

Elkaar feedback
geven,
aanspreken

Een team die het
goede voorbeeld geeft
voor leerlingen en
ouders, afsprakenlijst

Leerkrachten en
directie

September 2017
Januari 2018

Leerlingenzorg
Onderwerp

Actie

Doel

Proces

Product

Verantwoordelijk

Planning
(afgerond)

Professionele
Een proactieve,
Onderzoeken welk
leergemeenschap resultatenbewuste scholing/ training nodig
schoolcultuur
is voor het versterken
van een professionele
cultuur. Planning van
teambijeenkomsten

Onderzoek

Input voor
schooljaarplan
2018-2019 en
2019-2020

Directie

Mei 2018

Intern begeleider

Overleg met
clusterdirecteur
Mogelijkheden
overplaatsing
zittende locatieleider

De IB-er en
locatieleider
zijn niet
dezelfde
persoon

Directie en intern
begeleider

Juli 2018

Mogelijkheden
splitsing functie
locatieleider/IB-er

Een stabiel
managementteam
vormen

Gedurende de komende twee jaar zijn er evaluatie momenten betreffende het verbeterplan. Naar aanleiding van deze tussenevaluaties zal bijstelling van het plan
plaatsvinden. De locatieleider zal in dit proces begeleidt worden door de clusterdirecteur. Deze zorgt op zijn beurt weer voor de terugkoppeling naar het bestuur.
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Bijlage: Groepsoverzicht
Groep:
Periode:
Groep 1
Bondige instructie

Groep 2
Basis instructie

Groep 3
Verlengde instructie

Groep 4
Eigen leerlijn

Rekenen

Spelling

Technisch Lezen

Begrijpend Lezen

Bijlage: Toetskalender 2017-2018

Bijlage: Stroommodel
Stroommodel Besluitvorming plaatsing van een leerling met specifieke behoeften binnen
het basisonderwijs
Naam leerling:
Geboortedatum:
Procedure:
Fase 1: Aanmelding
Aanmelding door de ouders bij de Locatieleider van de school:
 Gesprek met de ouders
 Toelichting visie van de school (zie SOP)
 Toelichting procedure
 Schriftelijke toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen
Fase 2: Informatie verzamelen
Gegevens opvragen bij bijvoorbeeld:
 Huidige school
 Onderwijs ondersteunende instanties
 KDC (De Tamboerijn), TPG (De Springplank), Yorneo 0-12, etc.
 Zorginstellingen
 Medische instanties
Fase 3: Informatie bestuderen
Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door Locatieleider, intern
begeleider en eventueel de adviseur Passend Onderwijs. Er kan besloten worden om het kind te
observeren binnen zijn huidige school (voorschoolse opvang).
Fase 4: Inventarisatie
Onderwijsbehoefte
n van het kind:
Pedagogisch:

Didactisch:
Kennis en vaardigheden
van leerkracht:
Organisatie: (zowel op
school- als klassenniveau)
Gebouwelijk/
Materieel:
Medeleerlingen:

Ouders:

Mogelijkheden van
de school:

Belemmeringen
van de school:

Inzet externen:

Fase 5: Overwegingen
De school onderzoekt op basis van het bovenstaande schema welke mogelijkheden de school
zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie,
bijvoorbeeld m.b.t.:
 Gebouw, vervoer (gemeente)
 OPP (Consultatiegroep, SBO, SO)
 Aanvullende formatie
 Ondersteuning qua expertise (Consultatiegroep, S(B)O, jeugdhulpverlening,
zorginstellingen, e.d.)
Fase 6: Besluitvorming
De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen het SOP van
de school en de mogelijkheden om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt
tevens rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (zowel materieel als
immaterieel) die geboden kunnen worden.
Fase 7: Advies*
Gesprek met de ouders waarbij het besluit van de school wordt besproken:
 Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van
middelen, ondersteuning door Consultatiegroep, S(B)O of derden, inzet aanvullende
formatie, aanpassingen m.b.t. gebouwen, e.d.
 Voorlopige plaatsing: alleen wanneer er sprake is van een observatieperiode als niet
onmiddellijk duidelijk is of plaatsing mogelijk is.
 Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van mening
is dat het kind niet geplaatst kan worden. Deze afwijzing wordt schriftelijk
beargumenteerd.
*Bij voorlopige plaatsing of afwijzing, of indien er behoefte is aan een specifiek
ondersteuningsarrangement, zal gebruik worden gemaakt van de Handelingsgerichte Indicerings
Trajectwijzer (HIT

