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    1 Inleiding 

Op 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel passend onderwijs 

aangenomen. De wet passend onderwijs is een mijlpaal voor onderwijs aan kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben en maakt deel uit van een breder traject om de 

kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (naast o.a. opbrengstgericht werken en verdere 

professionalisering). 

De kern van de wet is de invoering van de zorgplicht per 1 augustus 2014. De zorgplicht 

betekent  dat het schoolbestuur samen met de andere schoolbesturen binnen het 

samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid krijgt om elk kind een zo goed mogelijke 

onderwijsplek te bieden. 

Afspraken tussen schoolbesturen over onder andere de vormgeving van het 

samenwerkingsverband, de (toewijzing van) ondersteuning en de bijbehorende middelen 

worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

De aangesloten besturen van dit samenwerkingsverband kiezen voor een smalle boven 

bestuurlijke organisatie, maar met de nadrukkelijke intentie om vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid de opdracht als samenwerkingsverband, namelijk “passend 

onderwijs voor ieder kind op iedere school”, waar te maken. Deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid veronderstelt solidariteit met behoud van de eigen 

verantwoordelijkheden.  

Het samenwerkingsverband kan een goed en realistisch ondersteuningsplan opstellen op 

basis van het  schoolondersteuningsprofiel  van iedere school. In dit profiel worden de 

voorzieningen beschreven die worden getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven. 

Het schoolondersteuningsplan van de Borgesiusstichting is voorbereid door een 

werkgroep van 4 directeuren. Bedoeling is dat dit model is ingevuld en vastgesteld door 

het team van de school. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling 

van het profiel. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een 

schoolondersteuningsprofiel vast. Het profiel wordt in de schoolgids geplaatst zodat 

ouders, leerlingen en andere partijen zicht hebben in de mogelijkheden voor extra 

ondersteuning op de school. 

In hoofdstuk 2 staan de algemene gegevens (contactgegevens, onderwijsvisie en de 

kengetallen van de leerlingenpopulatie).In hoofdstuk 3 wordt de basisondersteuning 

beschreven. De aspecten waar de basisondersteuning betrekking op heeft, zijn het 

geheel van preventieve en licht curatieve interventies, de 

onderwijsondersteuningsstructuur (= aanwezige  expertise) en het planmatig werken 

binnen de school. 

In hoofdstuk 4 wordt omschreven welke extra (specifieke) mogelijkheden een school 

heeft. Deze ondersteuning kan al dan niet structureel deel uitmaken van het 

onderwijsaanbod van de school. In het 5e en laatste hoofdstuk staat vermeld hoe de 

ondersteuning op de school is ingericht. In het 6de hoofdstuk staat de route voor 

ondersteuningstoewijzing in het samenwerkingsverband. 

Maart 2015 Lianne van Aperen, Ad Elsten, Marjon de Gronckel, Ineke Zopfi 
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2 Algemene gegevens 

2.1 Contactgegevens 

 

Naam school: St. Bernardus 

Adres: Mgr. Meeuwissenstraat 2 

Postcode en plaats: 4751 HK Oud Gastel 

Telefoonnummer: 0165-511870 

E-mail:  

bsbernardus@bsbernardus.nl (algemeen) 

m.vanalphen@borgesius.net (IB-onderbouw) 

s.vandenbleek@borgesius.net (IB-bovenbouw) 

Website: www.bsbernardus.nl 

2.2 Onderwijsvisie 

 

De school gaat uit van de volgende waarden: 

- open 

- respect 

- samen 

- verantwoordelijk 

- kansen 

 

Door deze waarden komen we tot de volgende missie waarbij steeds het kind centraal 

staat. 

 

Op onze school behandelen we elkaar en de omgeving met respect. We staan open voor 

ieders inbreng en delen samen (leerlingen, team en ouders) de verantwoordelijkheid 

voor een veilige omgeving op school. Dit geeft kansen voor leerlingen en team  om zich,  

zowel individueel en als groep, te  ontwikkelen en te verbeteren.. 

 

Visie op: 

 

- Fusie 

De Bernardusschool en de Joannesschool zitten een vergaand fusietraject. De fusie zal 

zijn beslag gaan krijgen in deze schoolplanperiode. Het fusietraject zal zorgvuldig 

doorlopen worden. 

 

- Integraal Kind Centrum (IKC) 

De ontwikkel- en leerlijn van een kind dient ononderbroken te zijn. Hierin werken 

onderwijs, Peutergroep en Kinderdagverblijf samen en hebben hierin een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

 

- Identiteit 

De school heeft een Rooms-katholieke identiteit. Vanuit dit geloof geven wij inhoud aan 

het onderwijs. 

 

-  Omgeving 
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De totale vorming van het kind speelt zich af in verschillende “"werelden"”: gezin, buurt, 

parochie, dorp, vereniging en school. De invloeden van al deze contacten dragen bij aan 

de totale vorming van het kind. De school speelt hierin een belangrijke rol. 

 

-  Pedagogisch klimaat 

Kinderen zijn van nature nieuwsgiering. In een klimaat van rust, regelmaat, veiligheid en 

gevoel van welbevinden zal de ontwikkeling tot een sociaal zelfstandige volwassene 

kunnen plaatsvinden. 

 

- Zorg en begeleiding 

Elk kind heeft onderwijsbehoeftes en -belemmeringen. Het onderwijs in de groepen 

wordt hierop afgestemd. 

 

- Brede ontwikkeling van het kind 

De school zorgt voor een breed aanbod in vaardigheden. Naast de cognitieve vakken 

wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind als persoon. Zo zal 

aandacht besteed worden aan sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, cultuur, 

techniek en sport. 

 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Het kind groeit op als individu en in een sociale omgeving. Een goede omgang met elkaar 

is essentieel om te komen tot leren. Zelfvertrouwen, respect en samenwerking zijn hierin 

belangrijke onderdelen. 

 

- 21st century skills 

We geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee, waardoor ze 

optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. 

 

- ICT 

Kinderen groeien op in een wereld van ICT en sociale media. Om deze middelen goed te 

kunnen gebruiken hebben zij kennis en vaardigheden nodig. Daarnaast wordt ICT ingezet 

als middel om sneller, aantrekkelijker en effectiever te leren. 

 

- Verantwoordelijkheid 

Kinderen dienen zich verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag en werk. Als school 

ondersteunen en begeleiden wij hen hierin. 

 

2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 

schooljaren 

 

 Leerlingen met 

gewicht 0.3 

Leerlingen met 

gewicht 1.2 

Aantal leerlingen 

met VVE indicatie 

Aantal leerlingen 

besproken  in OT 

(ZAT) 

2015/2016 5 2 - - 

2014/2015 5 2 - 12 

2013/2014 9 1 1 18 

2012/2013 10 2 - 4 

2011/2012 12 2 - 11 
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2010/2011 13 3  9 

 

Uitstroomgegevens  

 Aantal 

verwijzingen 

BAO-BAO 

Aantal 

verwijzingen 

naar SBO 

 

Aantal 

verwijzingen 

naar SO 

Aantal 

terugplaat-

singen vanuit 

SBO 

Aantal 

terugplaat-

singen vanuit 

SO 

2015/2016 - - - - - 

2014/2015 0 0 0 0 1 

2013/2014 0 2 0 0 0 

2012/2013 0 1 0 0 0 

2011/2012 0 0 0 0 0 

2010/2011 0 0 0 0 0 

 

Uitstroomgegevens  

 Praktijk-

onderwijs 

VMBO  

basis en 

kader 

VMBO 

Theoretische 

en 

gemengde 

leerweg 

HAVO VWO 

2015/2016 - - - - - 

2014-2015 1 8 7 19 13 

2013/2014 0 5 6 7 11 

2012/2013 1 7 6 3 21 

2011/2012 0 14 9 0 14 

2010/2011 1 6 16 0 15 

 

3. Basisondersteuning 

3.1 Basisondersteuning 

Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die 

binnen de school planmatig worden uitgevoerd. Kortom, met basisondersteuning wordt 

die ondersteuning bedoeld, die elke school zou moeten kunnen bieden.  
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Bij de beschrijving van deze basisondersteuning is aangenomen, dat binnen de scholen 

de 1-zorgroute is gerealiseerd. Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en 

bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle 

leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met 

groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. Leerkrachten werken 

handelingsgericht door cyclisch de volgende stappen uit te voeren: evalueren en 

verzamelen van gegevens; signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 

het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; het clusteren van leerlingen met 

gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften; opstellen van het groepsplan; uitvoeren van 

het groepsplan. 

 

Kern van de samenwerking van de scholen en schoolbesturen is te komen tot een 

continuüm van onderwijsondersteuning.  

Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament, omdat het garanties biedt voor een 

verantwoorde inrichting van het onderwijs en begeleiding aan leerlingen.  

Het is aan het schoolbestuur om het gezamenlijke ambitieniveau te bepalen en in beleid 

te operationaliseren. Bij het bepalen van het ambitieniveau houdt de Borgesiusstichting 

rekening met de gemaakte afspraken binnen het samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs. Hier komen we in paragraaf 3.3 op terug. 

 

3.2  Drie aspecten van basisondersteuning 

 

Wij onderscheiden de volgende drie aspecten van basisondersteuning: 

a. Preventieve en lichte curatieve interventies. 

b. De onderwijsondersteuningsstructuur. 

c. Planmatig werken. 

 

 

Deze drie aspecten worden hier verder uitgewerkt. 

 

3.2.a Preventieve en lichte curatieve interventies 

 

Onder preventie verstaan we de basisondersteuning, die dusdanig aansluit op de 

ontwikkeling van de leerling, dat tegemoet gekomen wordt aan de onderwijs/ 

ondersteuningsbehoefte van het individu. 

Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is 

gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. 

Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al 

dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://admonsis.info/site/wp-content/uploads/2014/07/PCDA-Anglais.jpg&imgrefurl=http://admonsis.info/site/gestion-y-procesos-modelo-pdca-aplicado-a-la-vida-diaria/&h=945&w=945&tbnid=n8vKhP4DdszcgM:&zoom=1&docid=PlrbqMn24Z_MmM&ei=K5D5VPG4DtTvao6vgbAB&tbm=isch&ved=0CHYQMyg3MDc
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In de beschrijving van basisondersteuning worden afspraken vastgelegd over lichte 

curatieve interventies. 

 

Protocol en afspraken aanwezig in ontwikkeling 

Absentie en verlof van leerlingen X  

Buiten spelen X  

Dyslexie en ernstige leesproblemen X  X  

(met Joannes) 

Hoofdluis X  

Meerbegaafheid  X  

(met Joannes) 

Medicatie X  

Incidenten waarbij kinderen betrokken zijn 

(gemeente en Borgesius) 

X   

Overgang najaarskinderen groep 1-2 X   

Pesten X   

Rouwprotocol X  

Tien-minutengesprekken X  

Toetsen groep 1-2  X 

(met Joannes) 

Woordenschat X X 

Doubleren X   

Afspraken computer en internet X   

Gebruik social media, internet en e-mail  

(Borgesius) 

X   

Schorsen en verwijderen 

(Borgesius) 

X   

Rookbeleid  

(Borgesius) 

X   

Kleding 

(Borgesius) 

X   

Leerplicht en verlof 

(Borgesius) 

X   

 

Programma aanwezig in ontwikkeling 

SOVA training Tim en Flapoor X  

SOVA training midden- bovenbouw X  

KIVA  X  

Trefwoord X   

Beleidsplan Actief Burgerschap X  

 

Deze onderdelen van de basisondersteuning gelden als interventies die structureel 

beschikbaar moeten zijn om de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling te 

ondersteunen. 

3.2.b De onderwijsondersteuningsstructuur 

Het tweede aspect van basisondersteuning is de onderwijsondersteunings- en 

begeleidingsstructuur. In het profiel van de school wordt in ieder geval aangegeven wat 

de expertise is van het zorgteam voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve 

interventies en hoe die zichtbaar worden in onderwijsorganisatie van de school. Zie het 

hoofdstuk over de  inrichting van de ondersteuning. In de toekomst gaan we beschrijven 

hoe we de specifieke expertise van samenwerkende scholen gaan benutten en met welke 

ketenpartners wordt samengewerkt in het zorg- en adviesteam. 
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3.2.c Planmatig werken ( handelingsgericht/ opbrengstgericht werken) 

Binnen de Borgesiusstichting werken we volgens de procedure van HGW en 

opbrengstgericht werken : 

 

- De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten 

en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 

leerlingen. 

- Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van 

leerlingen. 

- Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard 

van de ondersteuning. 

- De school voert de ondersteuning planmatig uit. 

- De school evalueert de effecten van de ondersteuning. 

- De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar 

noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overstijgen. 

3.2.d Kwaliteit van de basisondersteuning 

 

Criterium voor de kwaliteit van de basisondersteuning is het landelijk vastgestelde 

toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit 

wordt genoemd: de leerprestaties in het primair onderwijs en de opbrengsten zijn 

tenminste voldoende en het onderwijsleerproces of de ondersteuning en begeleiding 

voldoen aan de gestelde norm. 

De basisondersteuning bouwt voort op de basiskwaliteit. Er is sprake van basiskwaliteit 

als de Inspecteur van het Onderwijs op basis van het toezichtskader (versie juli 2012) de 

kwaliteit van de school als voldoende beoordeelt. Voor Passend Onderwijs zijn ieder geval 

de kwaliteitsaspecten 6,7 en 8 van toepassing. (zie bijlage 1) 

Vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waarin de Borgesiusstichting 

participeert, wordt de ambitie ten aanzien van basisondersteuning als volgt omschreven: 

1. De inspectie beoordeelt de kwaliteitsaspecten 6,7 en 8 met een (3) 

2. De school is in staat preventieve en licht curatieve interventies uit te voeren: 

dyslexie, dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid, sociale veiligheid en omgaan 

met verschillen in gedrag. 

3. Indicatoren: het aanbod is gepland, er is sprake van een gesloten keten (ieder 

kent en neemt zijn rol), de betrokkenen zijn voldoende deskundig en er is 

procesbewaking. 
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4. Extra ondersteuning. 

 

 4.1 Zorgleerling 

 

- Cognitief 

Alle leerlingen worden op cognitief gebied gevolgd middels onze toetskalender (bijlage 

4). Leerlingen die daarbij een onvoldoende score halen (vaak een “V” score bij de Cito 

toetsen), of een matige score ( vaak een lage  “IV” score), worden tijdens de groep-  

en/of leerlingbespreking, met de leerkracht en de intern begeleider, besproken. Hierbij is 

ook aandacht voor de kinderen die extra uitdaging behoeven (meestal hoge “I” score) en 

de kinderen die in niveau gedaald zijn. 

 

- Sociaal-emotioneel 

In 2015-2016 start de school met het KIVA-traject. Dit wordt de opvolger van de 

methode “Kinderen en hun sociale talenten” en het leerlingvolgsysteem “SCOL.”  

Daarnaast nemen we jaarlijks een Pestvragenlijst (groep 5 t/m 8) af en doen we een 

leerlingtevredenheidsonderzoek in groep 6 en 8. Dit zijn niet de  enige graadmeters.  

Vooral alertheid van leerkrachten en gesprekken met ouders en externe hulpverleners, 

zullen een belangrijke bijdrage zijn tot zorg voor leerlingen.  

Indien noodzakelijk beschikken we over de mogelijkheid om een SOVA-training in te 

zetten. Naar behoefte wordt er door 2 geschoolde SOVA-trainers  aan een klein groepje 

kinderen met sociaal-emotionele “problemen”, een cursus op het gebied van sociale 

vaardigheden gegeven. 

 

- Motorisch 

Voor de motorische ontwikkeling van leerlingen hanteren we in de lagere groepen “Kijk”. 

Van daaruit worden leerlingen die een ontwikkeling hebben die achterblijft, ingebracht in 

de groeps- en/of leerlingbespreking. 

Daarnaast geldt voor leerlingen uit de hogere groepen (vanaf 3), de observatie van 

leerlingen tijdens schrijven, tekenen, handvaardigheid en gymlessen. Zeker ook de 

onderzoeken door de GGD zijn hier belangrijk. 

Van daaruit kunnen ook leerlingen ingebracht worden tijdens de  groeps- en/of 

leerlingbespreking.  

Hierbij benutten we ook de expertise van de plaatselijke kinderfysiotherapeute (Yvonne 

Appelboom) die eventueel op school komt observeren en/ of behandelen. 

 

- Wanneer wordt een leerling een “zorgleerling”? 

In allerlei publicaties vindt men verscheidene definities van “de zorgleerling”.  

We spreken op onze school van een “zorgleerling”  als: 

-  de leerkracht, of bij de leerling betrokken professionele hulpverleners, een cognitieve  

   en/of sociaal-emotionele achterstand (of juist voorsprong) waarnemen 

-  dit bij deze leerling na observatie en/of gesprekken, toetsing, analyse bevestigd zien  

-  deze leerling is ingebracht in de groeps- en/of leerlingbespreking 

-  als besluit daaruit, structureel gedurende een van tevoren afgesproken periode extra  

   begeleiding krijgt van leerkracht en/of professionele externe hulpverlener, in de groep,    

   eventueel buiten de groep 

-  de werkwijze, organisatie, alsmede  doelen en evaluatie worden opgenomen in het  

   groepsplan van  het betreffende vakgebied om zodoende de continuïteit te bewaken.  
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4.1.1 Specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor de individuele leerling. 

 

Hierbij wordt uitgegaan van de idee om de leerling zolang mogelijk bij de groep te 

houden. 

Mocht dit uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden, kan per kind besloten 

worden om voor een bepaald vakgebied extra ondersteuning buiten de klas te geven. Dit 

kan gebeuren onder begeleiding van de RT’er, andere leerkracht, stagiaire of externen. 

Afhankelijk van de benodigde zorg worden de doelen in het groepsplan opgenomen dan 

wel in een individueel handelingsplan. 

Als blijkt dat de school onvoldoende expertise in huis heeft om de leerling ondersteuning 

te kunnen geven zal besloten worden om alles vast te leggen in het groeidocument 

(bijlage 2). Dit is de stap die nodig is om een eventueel arrangement aan te vragen bij 

het Samenwerkingsverband. 

4.1.2 Leerling met OPP 

 

Als blijkt dat de leerling de leerstof van de groep los moet laten wordt een  OPP 

(ontwikkelingsperspectief) opgesteld (bijlage 3).  

Een OPP wordt bij voorkeur pas opgesteld vanaf groep 6. 

Het OPP biedt de leerling de mogelijkheid om de leerstof op eigen niveau te volgen. 

4.2 Ondersteuningsdeskundigheid binnen de school 

 

 

Ondersteuningsdeskundigheid in de school  

Het gaat hier om de deskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor 

leerlingen en ouders. Ondersteuningsdeskundigheid van buiten volgt bij het volgende blok. De 

mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie (het is aan 

de school de afweging zelf te maken). 

Heeft uw school specifieke deskundigheid op het terrein van de ondersteuning van leerlingen. 

Wat is de kwaliteit en wat zijn de plannen?  

(-i-) 

Betekenis scores: 

niet  =  wij hebben deze deskundigheid niet 

1  =   wij hebben deze deskundigheid maar functioneert nog niet naar tevredenheid 

2  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

3 =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 niet 1 2 3 Plan 

Orthopedagogie X o o o o 

(School)maatschappelijk werk  o o o X o 

Remedial teaching o o o X o 

Motorische remedial teaching X o o o o 

Speltherapie/ergotherapie/fysiotherapie X o o o o 

Logopedie X o o o o 

Dyslexie  o o X o o 

Dyscalculie X o o o o 

Taal en spraak o o X o o 

Reken en wiskunde X o o o o 

Faalangstreductie  o o o o X 

Sociale vaardigheden (SOVA-training) o o o X o 
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Motorische beperkingen o o X o o 

Verstandelijke beperkingen X o o o o 

Gedragsproblemen (gedragsspecialist)  o o X o o 

Time out begeleiding X o o o o 

Huiselijk geweld/AMK X o o o o 

Vertrouwenszaken X o o o o 

Auditieve beperkingen  X o o o o 

Visuele beperkingen  o o X o o 

ADHD-leerlingen X o o o o 

Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS). o o X  o o 

Hoogbegaafdheid o o o o X 

Jonge risicoleerlingen o o X o o 

Vve o o X o o 

NT2 X o o o o 

Schoolpsychologie/GZ psychologie X o o o o 

Sensomotorische specialist o o o X o 

 

Extern maken wij of ouders gebruik van: 

 

Expertise Contactpersoon  

Orthopedagogie 
Trivers  

(Joyce Jongeneelen) 

(School)maatschappelijk werk 
CJG  

(Eline Wilbrink) 

Speltherapie/ergotherapie/fysiotherapie/kindercoach 
Fysiotherapie van Zuilichem 

 

Logopedie 
Logopedie praktijk Halderberge 

(Adriënne Vriens) 

Dyslexie  
Trivers  

(Joyce Jongeneelen) 

Dyscalculie 
Trivers  

(Joyce Jongeneelen) 

Taal en spraak 
REC 2  

(Auris / Spreekhoorn) 

Motorische beperkingen 
REC 3 

(Mytylschool) 

Verstandelijke beperkingen 
SBO 

(Sponder / het Palet) 

Gedragsproblemen (ADHD, Autisme)  REC 4 

Huiselijk geweld/AMK Veilig Thuis 

Vertrouwenszaken GGD West Brabant                                   

Auditieve beperkingen  Audiologisch Centrum 

Visuele beperkingen  REC 1 
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Speerpunten ondersteuning schooljaar 2015-2016 : 

 

- We beschikken over kennis van sociaal-emotionele problemen. 

- We beschikken over een methode sociaal-emotionele ontwikkeling. 

- De sociaal-emotionele ontwikkeling komt aan bod bij de groepsbespreking. 

- De leraren zijn geëquipeerd om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

(leren) te helpen. 

- De leraren zijn geëquipeerd om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

(gedrag) te helpen. 

- De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig 

hebben. 

- We werken eenduidig op beide scholen met dezelfde zorgdocumenten. 

- De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten 

en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 

leerlingen. 

- De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar 

noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden 

- Aanbod begaafdheid afgestemd op protocol Borgesius. 

 

Deze speerpunten worden in het kader van de fusie samen met de Joannesschool 

opgepakt. 

 

Inzet deskundigheid 2015-2016 : 

- Ondersteuning door Bazalt (KIVA) 

- Ondersteuning door EDUX (Nadine Machielsen) 
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5. Inrichting van de ondersteuning 

 

5.1 Stappenplan reflectieniveaus  

 
Voor aanvang van het inzetten van het HGPD Groeidocument wordt door de leerkracht 

het stappenplan reflectie niveaus (bijlage 5) ingevuld. 

Dit document helpt om op een systematische wijze te reflecteren op het eigen handelen. 

 

Wanneer wordt het document ingezet?  

De leerkracht kan op elk gewenst moment het formulier als hulpmiddel inzetten om het 

eigen handelen te toetsen op procedurele nauwkeurigheid.  

Het eigenaarschap van het document ligt bij de leerkracht/IB-er. 

Wanneer een interventie(s) succesvol is gebleken, hoeven de daarop volgende stappen 

niet per definitie genomen te worden. 

 

Op zowel niveau 1 als 2 noteert de leerkracht zijn reflectieve bevindingen naar aanleiding 

van zijn waarnemingen in het groepsoverzicht (onderwijsbehoeften) en de hieruit 

(eventueel aangescherpte) voortkomende interventies en eventueel aanvullende doelen 

(let op: het gaat hier niet om het bijstellen van doelen). 

Vanaf niveau 3  vult de leerkracht de te volgen stappen in overleg met de intern 

begeleider. 

 

Het gaat om reflectie op de te beïnvloeden factoren zoals: 

 

- instructiegedrag van de leerkracht 

- strategie-interventies (bv rekenstappen of aanpak bij spelling van moeilijke woorden) 

- materiaalaanpassingen 

- werkhouding en aanpak 

- klassenmanagement 

5.2 HGPD groeidocument  

 
Het groeidocument (bijlage 2) helpt om op een systematische wijze je waarnemingen te 

ordenen en vervolgens te vertalen naar onderwijsdoelen en onderwijsbehoeften, als ook 

naar ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders. Het groeidocument helpt om 

de effecten van de interventies te meten. (PDCA-cyclus). 

 

Wanneer kan het groeidocument worden ingezet? 

• Ter versterking van de basisondersteuning. 

 

Wanneer moet het groeidocument worden ingezet? 

• Ten behoeve van een aanvraag BBA (Boven bestuurlijk arrangement) of TLV  

         (Toelaatbaarheidsverklaring) 

 

Als het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoefte van een leerling, is dat 

een reden om na te gaan waar de mis-match zit. Wat heeft de leerling nodig, wat op dat 

moment niet geboden wordt? Wanneer dat duidelijk is, en het benodigde aanbod niet 

binnen de school verwacht mag worden, dan pas is er reden om te denken of deze 

leerling wel geholpen kan worden op een andere basisschool of een aanvraag te doen 

voor een boven bestuurlijk arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring. 

 

1. De stappen 1 t/m 4 van de reflectieniveaus zijn doorlopen. 

2. De verwerking van de aanvraag wordt gemonitord door de interne begeleiding. 

3. Het arrangement wordt beschreven in het HGPD-groeidocument. 

 

Het groeidocument is onderverdeeld in 6 hoofdstukken: 

A. Gegevens 
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1. NAW-gegevens. 

2. Concretisering van het werkprobleem, vertaald naar leerkracht-, leerling- en 

oudervraag. 

3. De feitelijke doelen, interventies en effecten. 

4. Zodra derden betrokken worden bij de besprekingen is ondertekening door 

wettelijk vertegenwoordigers noodzakelijk. 

 

B. Inhoudelijke informatie leerling/leerkracht/groep/school/ouders 

over  de aspecten, die werkprobleem gerelateerd zijn. 

 

C. Doelen en ondersteuningsbehoefte(n). 

De formulering van de onderwijsbehoefte(n) is altijd gekoppeld aan de gegevens, 

zoals vastgelegd in deel B. Indien deze geherformuleerd worden zullen ook de 

onderwijsbehoeften mogelijk aangescherpt moeten worden.  

 

 Wat niet werkt vraagt aanpassing: interventie en de frequentie, tijdstip en duur 

van de interventies. 

 

 Op leerling niveau zijn 7 (leer)gebieden aangegeven. Alleen op relevante  

 gebieden worden de inhoudelijke doelen en onderwijsbehoeften beschreven. 

Vervolgens beschrijven we de inhoudelijke doelen op groeps- en schoolniveau, 

gekoppeld aan de onderwijsbehoeften voor deze groep met deze leerling en voor 

deze school. 

 

 De planning en de uitwerking van de te bieden ondersteuning en begeleiding en 

indien aan de orde ook de afwijkingen van het onderwijsprogramma vinden we 

terug in het groepsplan. 

 

Het is belangrijk dat de leerkracht eventueel samen met de intern begeleider en/of de 

externe betrokkene de doelen en ondersteuningsbehoefte van de ouders, bij begeleiding 

van het kind, formuleert en vastlegt. 
 
Het OPP als onderdeel van het HGPD groeidocument 
 

1. In principe wordt een OPP opgesteld vanaf groep 6 op cognitief gebied. 

2. We stellen een OPP op wanneer een leerling een leerachterstand heeft van meer 

dan 1½ jaar op een of meerdere vakgebieden. 

3. Wanneer het groeidocument gebruikt wordt ter legitimatie van een aanvraag 

(BBA/TLV) dient een OPP opgesteld te zijn. Dit kan elke leeftijdsgroep betreffen 

wanneer het gaat om een ondersteuningsbehoefte op een niet cognitief gebied. 

Het moet helder en transparant zijn wat je met de leerling wil bereiken, wat de 

leerling nodig heeft om de doelen te bereiken en welk ( beredeneerd) aanpak en 

aanbod daar bij past. De doelen dienen zo geformuleerd te zijn dat ze in de 

evaluatie met ‘ja, doel behaald’ of ‘nee, doel niet behaald’ beantwoord kunnen 

worden. 

 

De toetsing zal gericht zijn op de volgende aspecten: 

 

 Of voor de juiste leerlingen een OPP is gemaakt 

 De uitstroombestemming /onderwijssoort 

 De onderbouwing van de uitstroombestemming, rekening houdend met de 

mogelijkheden van de leerling, in relatie tot de vereiste kennis en vaardigheden. 

 De belemmerende en stimulerende factoren op kind- en omgevingsniveau 

(cognitief o.a. IQ, soc. emotioneel, didactisch, werkhouding, lichamelijke  

ontwikkeling, talenten en interesses, plaats in de groep, contact met de 

leerkracht, thuissituatie.) 

 Het vaststellen en evalueren van de tussendoelen. 
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 De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde ook de 

afwijkingen van het onderwijsprogramma 

 Het volgen van de ontwikkeling en jaarlijkse evaluatie en evt. bijstelling 

 

D. Arrangement binnen de basis-/breedte-ondersteuning 

 

Hier wordt de concrete uitwerking van het voorafgaande (sectie C) opgenomen. 

Indien er sprake is van een breedte-arrangement dient sectie F ingevuld te 

worden t.bv de arrangementstoekenning. 

 

E. Evaluatie van het proces en het product van het ondersteuningstraject tbv 

leerling, school en ouders. 

Op het moment dat de doelen niet gehaald zijn, dient zorgvuldig beschreven te 

worden wat hieraan ten grondslag ligt. Het gaat dus om wat de leerkracht wel of 

niet heeft kunnen toepassen. 

 

F. Multidisciplinair overleg 

Indien binnen de basisondersteuning onvoldoende resultaten zijn bereikt wordt 

onderzocht aan de hand van de stappen in deze sectie met welk aanvullend 

arrangement de leerkracht de beoogde doelen wél kan bereiken. 

Op grond van alle voorgaande analyses en praktijkervaringen wordt aangekruist 

welke onderwijsbehoefte voor deze leerling centraal staat. Dit kunnen er nooit 7 

zijn! 

In het overleg wordt bepaald wat er in mensen, middelen, tijd, ruimte en 

materialen nodig is voor deze leerkracht en deze ouders in relatie tot deze 

leerling. 

Elk arrangement moet enerzijds een effect hebben op de ontwikkelingsresultaten 

van de leerling, anderzijds op de ontwikkeling van de school. 

 

Opslagafspraken 

Na akkoord van ouders ontvangen school, betrokken deskundigen en ouders een 

kopie ervan. 

Dit document wordt conform wet- en regelgeving bewaard in het leerlingendossier 

van de school. 

Na afsluiting van de aanvraagprocedure bij het SWV wordt het dossier tevens 

gearchiveerd door het samenwerkingsverband. 

 

Binnen het Borgesius 

De up date van aanwezige expertise en ervaring op de verschillende scholen 

binnen de Borgesiusstichting zijn terug te vinden op de site van het 

samenwerkingsverband PO3002.nl 
 

5.3 Het zorgteam  

5.3.1 Samenstelling zorgteam 

Het zorgteam van de St. Bernardus school bestaat uit; 

 IB-er groep 1 tot en met 4 

 IB-er groep 5 tot en met 8 

 RT-er groep 1 tot en met 8 

 Gedragsspecialist – Sova Trainer groep 1 tot en met 8 

 

5.3.2 Taken van het zorgteam 

 

Het zorgteam stelt zich ten doel om de zorg op de St. Bernardus zo optimaal mogelijk te 

organiseren en uit te voeren, voor zowel leerlingen als leerkrachten. 
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De taken van het zorgteam liggen op verschillende niveaus. 

 

- Schoolniveau: 

Het up-to-date houden van het zorgsysteem van de school.  

 Het bewaken van de uitvoering van het zorgsysteem. 

 Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. 

 Op de hoogte blijven van uitgifte van nieuwe methoden en materialen voor de 

zorg. 

 Onderhouden orthotheek.  

 Het organiseren en ondersteunen van groepsdoorbrekende zorg. 

 Vaststellen van ambitieniveaus op schoolniveau. 

 Schoolopbrengsten registreren en bespreken. 

 

- Leerkrachtniveau: 

 Organiseren begeleiding leerkrachten betreffende toetsing en analyse hiervan. 

 Organiseren begeleiding van leerkrachten om te komen tot het helder in kaart 

brengen van de (onderwijs)behoeften van de kinderen van hun groep. 

 Het bespreken van de uitvoering binnen de groepen. 

 Bevorderen van de deskundigheid van de leerkrachten op het gebied van de zorg. 

 Het bespreken van de begeleiding van de leerkrachten in het bieden van hulp aan 

leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem.  

 Vaststellen ambitieniveaus op groepsniveau. 

 

- Leerlingniveau: 

 Contacten onderhouden met ouders van zorgleerlingen. 

 Onderhouden verdere externe contacten, die verband houden met de zorg. 

 Het begeleiden van de leerkrachten in het documenteren van de geboden zorg 

aan de zorgleerling.  

 Zorgen voor de continuïteit van de zorg.  

5.3.3 Taken van de Intern Begeleider 

 

De IB’er werkt vanuit een bovenschools vastgesteld takenpakket: 

 

De taakomschrijving van de I.B.-er: 

Dit takenpakket is onderverdeeld in: 

1.  Begeleidende taken 

2.  Coachende taken 

3.  Administratieve en coördinerende taken 

4.  Innoverende taken 

5.  Vertegenwoordigende taken. 

 

- Begeleidende taken 

 Observeren van leerlingen in klassensituaties en de observatie met de leerkracht 

bespreken en adviseren ten aanzien van vervolgstappen. 

 Plannen, bespreken en evalueren van het groeps- of handelingsplan met de 

leerkracht. 

 Overleg voeren met de directie over zorgleerlingen. 

 Plannen, uitvoeren en verslagleggen van de algemene gedeelten van de 

consultatiegesprekken en toezien op verslagleggen van groeps- en 

leerlingbesprekingen  

 HGPD-formulieren van de betreffende leerlingen door de leerkracht begeleiden. 

 Procedures en richtlijnen opstellen ten aanzien van de signalering binnen de 

school. 

 Overzicht houden op de toetsgegevens en/of groepsoverzichten; het 

leerlingvolgsysteem actueel houden. 
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 Analyses en schooloverzichten uit het leerlingvolgsysteem maken aan  

          de hand van toetsgegevens en/of groepsoverzichten. 

 Uitvoering signalering Kijk op sociale competenties (in groepsoverzicht) en aanpak 

binnen de klas 

 Uitvoering signalering sociogrammen en Pestvragenlijst  

 Verdere begeleiding richting groepsoverzichten/groepsplannen  

 

- Coachende taken 

 Collegiale consultatie verlenen, d.w.z. hulp en advies geven aan leerkrachten 

m.b.t. het pedagogisch en didactisch handelen afgestemd op leerlingen, waarbij 

de leerkracht de verantwoordelijkheid houdt. 

 Groepsbesprekingen over toetsresultaten houden en nagaan of er adequate hulp 

wordt ingezet  bij kinderen die opvallen.  

 Leerkrachten hulp bieden bij het opstellen van een groepsplan of individueel 

handelingsplan. 

 Begeleiden bij het stellen van (tussen)doelen, in de groeps- handelingsplannen 

n.a.v. toets analyses e.d. Dit in het kader van HGW. 

 Continuïteit van de geboden hulp aan leerlingen bewaken. 

 Leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal en hen 

wegwijs maken in de ortotheek. 

 Klassenbezoeken afleggen en leerkrachten begeleiden ten aanzien van het 

klassenmanagement.  

 Tijdens klassenbezoeken afspraken maken over gebruik “kijkwijzer” St. 

Joannesschool betreffende scoring kwaliteit zorg (ingevoerd in 2011). 

 Collegiale consultaties a.d.h.v. de kijkwijzer plannen (1 keer per jaar) begeleiden 

en in het team evalueren. 

 Klassenbezoek met directie. 

 Leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van leerlingen. 

 Analyses en schooloverzichten uit het leerlingvolgsysteem bespreken met het 

team. 

 

- Administratieve en coördinerende taken 

 Coördineren van de aanmelding van een leerling voor interne zorg. Bepalen welke 

kinderen in aanmerking komen voor interne hulp en het organiseren van deze 

hulp. 

 Samen met de leerkracht de ouders wijzen op hulpverlenende instanties zoals 

logopedist, fysiotherapeut, bureau Jeugdzorg, etc. 

 Samen met de leerkracht bepalen of intern onderzoek noodzakelijk is en het 

organiseren van dit onderzoek. 

 Samen met de leerkracht en de consultatiegever bepalen of extern onderzoek 

noodzakelijk is en het onderzoek aanvragen. 

 Coördineren van de verwijzing van een leerling voor externe zorg. 

 Coördineren van de activiteiten met betrekking tot schoolverlaters (dit betreft niet 

de schoolverlaters activiteiten aangaande leerlingen van groep 8 die naar het 

Voortgezet Onderwijs gaan). 

 Samen met het zorgteam, de directie adviseren m.b.t. de toelaatbaarheid van zij-

instromers (immigranten) / geïndiceerde leerlingen tot de school en het 

coördineren van de toelating van deze leerling.  

 Het (terug)plaatsen van leerlingen van het speciaal onderwijs naar het 

basisonderwijs coördineren. 

 Samen met de leerkracht, ouders, directie en eventueel ingeschakelde instanties 

bespreken of aanmelding bij het speciaal (basis)onderwijs wenselijk of 

noodzakelijk is. 

 Het proces van aanmelding voor plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs, 

praktijk onderwijs of voorgezet speciaal onderwijs coördineren. 

 De aanvraag voor een arrangement coördineren, waaronder het (laten) invullen 

van groeidocument 
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 Coördineren van dossiervorming en dossierbeheer van de zorgleerlingen. 

 Opstellen van de toetskalender. 

 Opstellen van procedures en richtlijnen: onder andere m.b.t. het opzetten en 

uitwerken van het L.V.S.  

 Aanvullen/bestellen van toetsmaterialen. 

 Begeleiden c.q. opstellen van OPP voor leerlingen met eigen leerlijn. 

 

- Innoverende taken 

 Beheren van de orthotheek. 

 Beheren van het leerlingvolgsysteem. 

 Het opstellen en actueel houden van het zorgplan. 

 De paragrafen in de schoolgids opstellen ten aanzien van de zorg voor leerlingen. 

 De ontwikkelingen binnen de zorgverbreding in de school analyseren en evalueren 

en ideeën tot ontwikkeling van beleid geven. 

 Initiatieven nemen tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel 

functioneren van de leerlingen binnen de school. 

 Voorstellen doen en implementeren van keuzes voor nieuwe methoden en 

daarmee een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het onderwijsaanbod. 

 Het (mede) opstellen van het Schoolondersteuningsprofiel (incl. schoolspecifiek 

zorgplan). 

 Het team op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

zorgverbreding, materialen, methodes, orthodidactische middelen en software. 

 Voorstellen doen ten aanzien van de nascholing van het team m.b.t. de 

didactische aanpak en pedagogische lijn. 

 

- Vertegenwoordigende taken 

 Bijwonen van IB-bijeenkomsten en contacten onderhouden met andere intern 

begeleiders onder meer uit het samenwerkingsverband. 

 Contacten onderhouden met externe instanties als schoolarts en wijkteam 

Halderberge 

 Mede het schooltoezicht voorbereiden en deelnemen aan de dialoog met de 

onderwijsinspectie. 

 Voorbereiden en deelnemen aan schoolbezoeken van bovenschoolse directie 

 

 

Schoolspecifieke zorgtaken 

De I.B’.er coördineert en organiseert de zorgstructuur van de St. Bernardusschool, zoals 

die binnen het team is vastgesteld. De I.B.’er werkt ook voortdurend aan het 

optimaliseren van de zorg. 

De I.B’.er ondersteunt en begeleidt de collega’s bij het uitvoeren van de zorgactiviteiten. 

De taken zijn opgesplitst in 3 niveaus:  

- Groepsniveau 

- Schoolniveau 

- Extern niveau  

 

- Groepsniveau 

 Overleg (groeps- en leerlingbespreking) met de groepsleerkracht. 

Dit overleg vindt dit jaar 8 keer plaats. 

- 4 x per jaar leerlingbespreking, de zorgleerlingen worden besproken. 

- 4 x per jaar groepsplanbespreking. 

 Afspraken maken n.a.v. overleg met de groepsleerkracht groeps en/of leerling-

bespreking: 

- Afspraken over vastleggen in dossier/zorgmap/verslag groeps- en 

leerlingbespreking. 

- (Hulp bij) opstellen groepsoverzicht en groepsplan, groepsaanpak en 

handelingsplan. 

- Inplannen zorgleerlingen buiten de groep. 
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 Preventieve zorg: 

- Als blijkt, dat een groep leerlingen, al voor een toetsronde, de aangeboden 

stof niet beheerst, samen met de leerkracht extra oefenstof/hulpmiddelen 

zoeken. 

- N.a.v.  uitslagen / toets analyses eventueel extra oefenstof/hulpmiddelen 

zoeken voor een hele groep. 

 Indien nodig (samen met groepsleerkracht) voeren van oudergesprekken. 

 

- Schoolniveau 

 Overleg met zorgteam en directie: 

- De intern begeleiders vormen samen met de directie het kernteam. Iedere 

week hebben zij een vastgelegde bespreking (in principe op donderdag).  

- Daarnaast wordt er informeel overlegd. Indien nodig worden hiervan ook 

de besluiten/afspraken vastgelegd.  

- De intern begeleiders hebben na iedere groepsbespreking een 

overlegmoment met de RT-er om de zorgleerlingen in te delen op het 

zorgrooster van de RT-er. 

 Scheppen van randvoorwaarden voor integrale leerlingenzorg: 

- Aanschaf extra leer- en hulpmiddelen 

-  (Mede)analyseren Cito-LVS toetsuitslagen 

- Plannen groeps- en leerlingbesprekingen en inroosteren zorgleerlingen 

 Uitvoeren van administratieve werkzaamheden m.b.t.: 

- Dossiervorming 

- Contacten ouders en externe instanties 

- Verslaggeving oudercontacten i.v.m. met afspraken t.a.v. zorgleerlingen 

 

- Extern niveau: 

 Onderhouden van contacten met instanties zoals: 

- Edux, consultatiegever en onderzoek: 

Consultatie 1: 2-2-2016 

Consultatie 2: 5-4-2016 

 

- ZAT (zorg advies team): 

Consultatie 1: 22-10-2015 

Consultatie 2: 10-12-2015 

Consultatie 3:  25-02-2016 

Consultatie 4: 14-04-2016 

Consultatie 5: 26-05-2016 

Consultatie 6: 14-07-2016 

 

  -        IB netwerk: 

           bijeenkomst 1: 22-09-2015 

           bijeenkomst 2: 24-11-2015 

           bijeenkomst 3: 12-01-2016 

           bijeenkomst 4: 08-03-2016 

           bijeenkomst 5: 12-04-2016 

           bijeenkomst 6: 07-06-2016 

  

 -        Logopedie: 

          inloopmoment 1: 22-10-2015 
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          inloopmoment 2: 03-03-2016 

 

5.3.4 Leerling overleg 

  

In de vorige paragraaf is in de taakomschrijving van de I.B.er al gesproken over de 

groeps-/leerlingbespreking. Door een nieuwe structuur m.b.t gesprekken over/met 

leerlingen en  ook met hun ouders, zijn we goed op de hoogte van de leerlingen en 

hun omgeving. Hieronder volgt de structuur zoals die voor 2015-2016 is afgesproken. 

  

- Nieuwe leerling: 

Een nieuwe leerling in groep 1 krijgt ongeveer 5 weken voordat hij/zij 4 jaar wordt 

een huisbezoek van de toekomstige leerkracht. Deze bespreekt met ouders de gang 

van zaken op school en vraagt naar bijzonderheden. 

Dit wordt in de klassenmap genoteerd en vastgelegd in ESIS. 

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de “Kijklijstgegevens” van peuterspeelzaal 

/ BSO. Als ouders ermee instemmen wordt na een aanmelding overleg gepleegd met 

de peuterspeelzaal of BSO. Bij aanmelding vindt ook een kennismakingsgesprek 

plaats met ouders en de directie. 

Als er een nieuwe leerling in een hogere groep komt, wordt ervoor gezorgd, dat er 

een onderwijskundig rapport is/komt. Indien gewenst wordt door de nieuwe 

leerkracht contact opgenomen met de “oude” school. Met de ouders wordt gesproken. 

Bijzonderheden worden vastgelegd in ESIS. 

  

- Overleg vorige leerkracht:  

Vanaf schooljaar 2015-2016 willen we aan het einde van het schooljaar, tijdens een 

overdracht met de “oude” en de “nieuwe” leerkracht en de IB’er alle leerlingen van de 

groep doorspreken. In het groepsoverzicht wordt al het ter zake doende genoteerd. 

  

- Groeps/leerlingbespreking groepen:  

Dit gebeurt 8 keer per jaar , volgens planning.  

  

- Oudergesprekken: 

Ouders kunnen ten alle tijden een afspraak maken om een leerkracht te spreken. In 

overleg wordt een datum en tijd afgesproken. 

Drie keer per jaar (nadat de rapporten zijn meegegeven) zijn er de zogenaamde tien 

minuten gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt naast schoolvorderingen, ook 

gesproken over het LVS en de sociale competenties. 

In groep 7 wordt tijdens het laatste gesprek ook de plaatsingswijzer besproken. 

   

Data ouderavonden 2015-2016: 

 - 23 en 26 november groep 1 t/m 8 

 - 14 en 17 maart groep 3 t/m 7 

 - 22 en 23 februari groep 8 (adviesgesprek) 

 - 4 en 7 juli 

   

Relevante zaken worden genoteerd in ESIS. 

  

Leerkrachten kunnen bij “moeilijke” gesprekken de hulp inroepen van een collega, of 

iemand van de directie (c.q. IB-er). 

Ouders kunnen ook naar de directie. Deze neemt wel contact op met de betrokken 

leerkracht(en). Daar wordt een verslag van gemaakt. Mocht dit niet leiden tot een 

bevredigende oplossing, kunnen ouders gebruik maken van de klachtenprocedure. 

(zie schoolgids). 
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- Informatieavonden:  

Voor elke groep worden er in de eerste periode van het schooljaar verschillende 

informatieavonden gehouden over het reilen en zeilen in de klas. 

5.3.5 Faciliteiten 

 
Beide IB-ers hebben 1 dag voor hun IB werkzaamheden, schooljaar 2015-2016 is dit de 

donderdag. 

RT-er werkt op maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend. 

Gedragspecialist geeft bij voldoende aanmelding 1 SOVA training voor de bovenbouw en  

SOVA training voor de onderbouw. Beide trainingen bestaan uit 10 sessies. 

Haar klas wordt dan door de directeur waargenomen. 

 

Bij afwezigheid van één van de IB-ers worden haar taken overgenomen door de overige 

leden van het kernteam. 

5.3.6 Afspraken dossiervorming 

 

In de groepen worden 2 mappen gehanteerd. 

1. De groepsmap (op bureau van de leerkrachten) 

De groepsmap heeft de volgende inhoud: namen, adressen en telefoonnummers van de 

leerlingen en de oudsten van het gezin, overzicht extra telefoonnummers leerlingen, 

overzicht van verjaardagen van de leerlingen, overzicht van leerlingen met allergieën,  

plattegrond van de groep, weekroosters. 

 
2. De zorgmap 

De zorgmap heeft de volgende inhoud: 

1. Overzicht niveaugroepen per vakgebied 

2. Overzicht specifieke hulp zorgleerlingen (wie-wat-waar-wanneer) 

3. Groepsoverzicht van huidige periode 

4. Groepsplannen van huidige periode 

5. Doelenoverzicht horende bij groepsplannen 

6. Lopende OPP’s en individuele handelingsplannen 

7. Aantekeningen zorg 

Op de server staan de afgeronde groepsplannen en groepsoverzichten. 

 
Uitdraai rapporten en KIJK-observatie zijn te vinden in het leerlingdossier (rode bakken 

kamertje Anita).     

      
Dossiervorming en administratie:  

Door de I.B.-er wordt erop toegezien, dat van alle leerlingen uit de groepen de hierboven 

aangegeven administratie wordt bijgehouden en de toetsen van LVS worden afgenomen. 

De leerkrachten blijven natuurlijk zelf verantwoordelijk. 

Daarnaast worden van alle leerlingen de toetsuitslagen ingevoerd in ESIS door de 

administratief medewerkster. 

 

In de dossierkast bevindt zich van iedere leerling een breed dossier, met daarin: 

inschrijfformulier, Overdrachtsformulier Peuterspeelzaal (VVE), medische gegevens 

(indien van toepassing), kijklijst voor leerkrachten, NIO-toets groep 7, Cito eindtoets 

groep 8, kopie rapporten, individuele handelingsplannen, OPP, aanvraagformulier 

onderzoek (ondertekend door ouders), onderzoeksverslagen (extern), OWR voor 

aanvraag beschikking REC 1-2-3 of 4 of SBO (ondertekend door ouders en school), 

toekenning beschikking SBO of SO. 
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5.4 Informeren ouders  

 
Als school vinden we het belangrijk dat ouders betrokken worden/zijn bij de ontwikkeling 

van hun kind(eren) op de basisschool. Daarom is het verstrekken van informatie aan 

ouders een belangrijke taak. 

Op de Bernardusschool hebben we dat als volgt vastgelegd. 

 

 Informatie van/voor nieuwe leerlingen. 

- Nieuwe leerlingen voor groep 1 komen in principe de hele week naar 

school. Mocht blijken dat dit te veel is voor de kinderen kan in overleg met 

de leerkracht besloten worden om een vast moment in de week thuis te 

blijven.  

- Aanmelding gebeurt bij de directie. Deze heeft een gesprek waarin de 

ouders allerlei vragen kwijt kunnen en waarbij (indien nodig) verdere 

afspraken worden gemaakt. 

- Bij leerlingen die aangemeld worden voor groep 1, gaat de toekomstige 

leerkracht ongeveer 5 weken voordat de leerling op school komt, op 

huisbezoek. Tijdens dit bezoek, worden allerlei zaken aangaande de 

nieuwe leerling besproken. Tevens heeft de leerkracht informatie 

betreffende de Bernardusschool en de kleuterbouw bij zich. In overleg met 

de ouders, komen de nieuwe leerlingen maximaal 5 dagdelen “oefenen”.  

- Van alle nieuwe leerlingen, worden, indien aanwezig, gegevens opgevraagd 

bij de vorige school, of de peuterspeelzaal. Binnen het V.V.E. project in 

Oud Gastel, wordt dezelfde observatielijst gehanteerd als op onze school. ( 

KIJK ). Deze wordt na toestemming van ouders meegenomen  naar de 

basisschool. De IB-er/leerkracht neemt hiervoor contact op met de 

peuterspeelzaal. In overleg komt er betreffende specifieke kinderen een 

vervolgafspraak. 

- Daarnaast is er structureel 2x per jaar overleg tussen de kleuterbouwleer-

krachten en de peuterspeelzaalleerkrachten over kinderen die op onze 

school geplaatst gaan worden of net begonnen zijn. 

- Komen leerlingen van een andere basisschool, neemt onze school contact 

op met deze school. 

- Nieuwe leerlingen voor de groepen 2 t/m 8, komen in overleg met de 

ouders een dag kennismaken 

- Zie verder hoofdstuk 4.1 van de schoolgids. 

 Algemene informatie. 

- De ouders van de leerlingen uit groep 1-2 krijgen deze informatie tijdens 

de kijkochtenden. 

- Groep 3 heeft na 2  weken een speciale informatieavond aangaande 

aanvankelijk lezen (2015-2016: donderdag 10 september 2015) 

- Voor groep 4 tot en met 7 wordt er in de eerste periode van het schooljaar 

een informatieavond gehouden over het reilen en zeilen in de klas. 

- Voor groep 8 zijn er speciale informatieavonden aangaande de schoolkeuze 

(in 2015-2016: 3 november 2015 en 12 november 2015)  

• Informatie naar ouders over hun kind(eren). 

- De stelregel is, dat ouders altijd bij een leerkracht terecht kunnen, om over 

hun kind(eren) te praten. Natuurlijk in principe buiten de lesuren. 

Afhankelijk van het moment, kan er een afspraak gemaakt moeten 

worden. 

- Ouders kunnen ook bij de directie/I.B.-er terecht. Echter alleen als men al 

een gesprek met de groepsleerkracht heeft gehad. 

- Na het meegeven van het rapport zijn de tien-minuten-gesprekken. 

Uitgangspunt is dat met alle ouders een afspraak gemaakt wordt. Hierbij 
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worden ook de gegevens van het Cito-LVS besproken. Na het tweede 

rapport wordt met ouders, waarvan de kinderen mogelijk doubleren al een 

traject uitgezet (zie protocol doubleren bijlage 6). 

• Algemene informatie over de “zorg”. 

- In de schoolgids staat in hoofdstuk 4 informatie over de “zorg” in het 

algemeen, 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de 

school en 4.3 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

•  Informeren ouders van zorgleerlingen. 

- Zodra een leerling extra hulp krijgt buiten het groepsplan worden de 

ouders geïnformeerd. Als er gewerkt gaat worden met een handelingsplan 

of OPP, moeten de ouders voor de extra zorg het handelingsplan of OPP 

ondertekenen. 

- De I.B.-er of groepsleerkracht geeft de ouders een toelichting t.a.v. het 

handelingsplan of OPP. 

- Als de hulp gestopt wordt, omdat deze niet meer nodig is (op dat moment) 

krijgen ouders daar ook bericht van. Zij worden uitgenodigd om het 

geëvalueerde handelingsplan te tekenen. Een OPP loopt in principe door tot 

eind groep 8. 

- Gedurende de begeleiding, worden ouders mondeling op de hoogte gesteld 

van de vorderingen en de manier van werken, om eventueel thuis op 

dezelfde manier bezig te kunnen zijn. 

- Als zorgleerlingen aangemeld worden voor een consultatiebespreking met 

Edux, worden  (waar nodig) ouders hierover ingelicht. Dit geldt ook voor 

een eventueel  vervolgtraject, zoals externe hulp, onderzoek en/of een 

verwijzing. 

5.5 Toetskalender (zie bijlage 4) 
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6. De route van ondersteuningstoewijzing  

 

Als de genoemde basisvoorwaarden op orde zijn, geeft de route van ondersteuningstoewijzing 

vervolgens aan welke stappen er worden gezet in het proces van arrangeren, zowel op het niveau 

van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit proces start bij het door een 

leerkracht signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat 

passende ondersteuning (onderwijs) voor deze leerling gerealiseerd is. Waar in dit proces een beroep 

gedaan wordt op het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning dan wel een verwijzing naar 

een andere school wordt gebruik gemaakt van onderstaand procedureschema. Een uitgebreide 

versie is in de vorm van een afzonderlijk document (‘Toeleiding naar onderwijsarrangementen’) op 

de website van het samenwerkingsverband beschikbaar.  

1. Extra ondersteuning kan alleen dan worden aangevraagd als binnen de eigen klas, binnen de eigen 

school en binnen het eigen bestuur uitputtend is onderzocht of er mogelijkheden  zijn om te voorzien 

in de benodigde extra ondersteuning (dus aanvullend op de ondersteuning beschreven in het eigen 

SOP) voor de desbetreffende leerling.  

2. Nadat is vastgesteld dat de benodigde extra ondersteuning niet door de eigen school of binnen het 

eigen schoolbestuur kan worden aangeboden, wordt binnen het SWV gezocht naar scholen met een 

SOP, waarin de noodzakelijke ondersteuning wel aangeboden kan worden. Met die school wordt 

overlegd over het bieden van hulp terwijl de leerling op school blijft, of, indien de ouders hiermee 

akkoord zijn, over een overplaatsing van die leerling naar de desbetreffende school.  

3. Als de noodzakelijk geachte ondersteuning niet kan worden geboden op de eigen school, binnen 

het eigen bestuur of binnen het samenwerkingsverband in de vorm van lichte ondersteuning, kan het 

bestuur van de school waar de leerling is ingeschreven een aanvraag indienen voor een BBA of TLV 

bij de directeur van het samenwerkingsverband PO3002 (aanvraag formulier is beschikbaar op de 

website www.po3002.nl).  

4. De aanvraag voor een arrangement (digitaal via mdc@po3002.nl) bij het SWV PO3002 gaat 

vergezeld van alle relevante documentatie (zie checklist op website).   

5. De directeur van het SWV PO3002 legt binnen twee weken na ontvangst van de volledige aanvraag 

met de benodigde relevante gegevens het dossier voor aan de MDC van het SWV ter advisering.  

6. De MDC adviseert de directeur over het dossier. Het advies kent een drietal vormen. Bij 

onvoldoende onderbouwing van de aanvraag gaat het dossier terug naar de aanvrager. Bij voldoende 

onderbouwing zijn er twee mogelijke uitkomsten, ofwel de MDC ziet mogelijkheden binnen de 

basisondersteuning van de school, ofwel de commissie adviseert een aanvullend arrangement. De 

aanvullende arrangementen kunnen op dit moment zijn: TLV voor SBO, SO cluster 3 of 4 of BBA.  

7. De directeur van het SWV PO3002 neemt bij voorkeur binnen 3 weken na aanmelding van het 

dossier, maar in ieder geval binnen 6 weken op basis van het advies van de MDC een besluit. De 

directeur toetst de procedurele gang van zaken en doet geen inhoudelijke toetsing.  

8. Binnen drie werkdagen na het nemen van het besluit worden de aanvrager en de ouders op de 

hoogte gesteld van het besluit.  
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9. De directeur van het SWV PO3002 deelt bij het besluit tevens mede dat de aanvrager en de ouders 

tegen het besluit in bezwaar kunnen gaan bij de bezwaarcommissie van het SWV PO3002. Tevens 

bevat het besluit een verwijzing naar het reglement, waarin de bezwaarprocedure staat toegelicht.  

10. Na afhandeling van de bezwaarprocedure staat tegen de aanvraag van een TLV bezwaar en 

beroep bij de bestuursrechter open. De stukken die de MDC heeft ontvangen ten behoeve van de 

dossiervorming worden na het verlopen termijn voor bezwaar verwijderd volgens privacyreglement. 

De directeur verzoekt de eigenaar deze gegevens volledig beschikbaar te houden voor de MDC 

gedurende de bezwaarschriftperiode van 6 weken na dagtekening van de beschikking.  

privacyreglement. De directeur verzoekt de eigenaar deze gegevens volledig beschikbaar te houden 

voor de MDC gedurende de bezwaarschriftperiode van 6 weken na dagtekening van de beschikking.  

Dit alles gaat middels het groeidocument aan te leveren via het ondersteuningsloket aan  het 

samenwerkingsverband. 
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Bijlagen: 

 
- Bijlage 1:  

toezichtskader van de inspectie 

 

- Bijlage 2:  

HGPD groeidocument 

 

- Bijlage 3:  

OPP 

 

- Bijlage 4: 

Toetskalender 

 

- Bijlage 5:  

Stappenplan reflectieniveaus 

 

- Bijlage 6: 

Protocol zitten blijven groep 3 t/m 8 

Protocol overgang najaar kinderen groep 1-2 
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8. Instemming van de MR 
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Bijlage 1. 

 
Uit het toezichtkader (versie juli 2012) van de Inspectie voor het Onderwijs de 
kwaliteitsaspecten 6, 7 en 8. 
 
Kwaliteitsaspect 6: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd 

af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen 

de leerlingen. 

 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de 

leerlingen. 

 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 

Kwaliteitsaspect 7a: De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 
 

 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de 

leerlingen. 
 
Kwaliteitsaspect 7b specifiek voor SBO: De school begeleidt de leerlingen zodat zij zich 
naar hun mogelijkheden ontwikkelen. 
 

 De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. 

 De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en 
maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 

 
Kwaliteitsaspect 8 : De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg. 
 

 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 
 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de 

zorg voor de zorgleerlingen. 
 De school voert de zorg planmatig uit. 
 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 
 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 

interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden. 
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Bijlage 2  

 

2.4 HGPD Groeidocument  
 

School en ouders: u wordt verzocht de vragen onder A (gegevens leerling e.d.) te beantwoorden.  

 

Tijdens het ondersteuningsoverleg geldt dit document als leidraad: we lopen het na en vullen 

het tijdens het overleg aan indien nodig. Het gaat om relevante informatie in trefwoorden. 

 

Daarna fungeert dit document als verslag van alle besprekingen.  

Na akkoord van ouders ontvangen school, betrokken deskundigen en ouders een kopie. Dit 

document wordt conform wet- en regelgeving bewaard in het leerlingendossier van de school. 

 

A.1 NAW GEGEVENS LEERLING, SCHOOL EN OUDERS 
Naam leerling  

☐ Meisje   

☐ Jongen 

 

 

Geboortedatum  

 

BSN  

 

Adres leerling   

 

Wettelijk verantwoordelijken 

(ouders/voogd) 

 

Gezinssamenstelling & eventuele 

bijzonderheden 

 

Namen, telefoonnummers &  

mailadressen ouders / verzorgers 

Moeder:  

Vader:  

School  

 

Telefoonnummer school  

 

Groep & groep/schoolverloop  

 

Naam leerkracht(en) huidige groep & 

mailadres 

 

 

Naam betrokkene vanuit interne begeleiding & 

mailadres  

 

 

Naam externe ondersteuning & mailadres  

 

 

Naam instantie en naam betrokkene, 

telefoonnummer & mailadres vanuit de 

bovenschoolse ondersteuning  

 

Datum besprekingen:   

Aanvraag t.b.v BBA/TLV* 

*doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

BBA / TLV 
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A2 REDEN VAN BESPREKING (=Reflectieniveau 3) 
1. Welke vragen heb ik als leerkracht? Welke verwachting heb ik van deze bespreking? 

 

2. Welke vragen heeft de leerling? (indien gesprek met leerling al heeft plaatsgevonden) 

 

 

3. Welke vragen heeft de ouder? Welke verwachting heeft de ouder van deze bespreking? 

 

Overige opmerkingen:  

 

 

 

 

 

Voeg relevante bijlagen toe (niet ouder dan 2 jaar):  

- het document reflectieniveaus 

- verslagen leerlingbespreking(en) voorafgaand  

- recente groepsoverzichten en groepsplannen  

- relevante log/dagboeken  

- … 

 

 

A3 TOESTEMMING OUDER(S)/WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER(S) 

Kruis aan wat van toepassing is 

☐ 1. Het opvragen van informatie door de school bij derden 

☐ 2. De bespreking van uw kind in het overleg met externe disciplines   

☐ 3. Het verstrekken van informatie door jeugdzorgaanbieders aan de school  

 

Handtekening en naam ouder/wettelijk 

vertegenwoordiger(s)  

 

 

 

 

Datum:  
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B1. VERZAMELING VAN GEGEVENS – LEERLING (indien aanvullend op het groepsoverzicht) 

1. LEREN: conclusies n.a.v. een analyse van de relevante didactische resultaten op methode gebonden 

toetsen en CITO toetsen, evt. uitdraai LVOS) 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 
2. COGNITIEVE ONTWIKKELING: wat zijn de sterke kanten die we kunnen benutten en met welke risico’s 

moeten we rekening houden, beschreven in concreet waarneembaar gedrag (instructiebegrip, 

geheugen, informatieverwerking, intelligentieprofiel indien beschikbaar)? 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 

3. WERKHOUDING (motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, zelfstandig 

werken, nauwkeurigheid) beschreven in concreet waarneembaar gedrag 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 

4. SOCIAAL-EMOTIONEEL EN GEDRAG (denk aan: impulsiviteit, begrip/ beleving van emoties/ zelfbeeld/ 

gedragsuiting/ contacten t.a.v. kinderen, volwassenen/ sociaal inzicht en vaardigheid/ omgangsregels) 

beschreven in concreet waarneembaar gedrag 

Stimulerende factoren van het kind op school Belemmerende factoren van het kind op school 

 

 

 

 

 

Stimulerende factoren van het kind thuis Belemmerende factoren van het kind thuis 

 

 

 

 

 

 

5. SPRAAK, TAALVAARDIGHEID EN COMMUNICATIE: resultaten logopedisch onderzoek (spraak, 

spraakperceptie, taalvorm, taalinhoud, taalgebruik, woordenschat ) en gegevens over communicatieve 

redzaamheid 

Stimulerende factoren van het kind op school Belemmerende factoren van het kind op school 

 

 

 

 

 

Stimulerende factoren van het kind thuis Belemmerende factoren van het kind thuis 
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6. LICHAMELIJK: motoriek (grof, fijn, schrijf), waarneming (zien en horen), gezondheid, medicatie, 

persoonlijke verzorging beschreven in concreet waarneembaar gedrag 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 

 

B2. FACTOREN ONDERWIJSLEERSITUATIE 

1. RELEVANTE FACTOREN op leerkrachtniveau: hoe ervaart de leerkracht de relatie met de leerling en 

welke (directe) factoren spelen stimulerend of belemmerend in op het bereiken van doelen1. 

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

2. RELEVANTE FACTOREN op groepsniveau: welke factoren binnen de groep (samenstelling, seo-

klimaat) spelen een stimulerende dan wel belemmerende rol. 

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

3. RELEVANTE FACTOREN op schoolniveau: welke factoren binnen de school (wijk, seo-klimaat) spelen 

een stimulerende dan wel belemmerende rol. 

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

 

B3. FACTOREN IN DE OPVOEDINGSSITUATIE 

1. RELEVANTE FACTOREN in de opvoeding: in hoeverre heeft de ouder ondersteuning nodig in de 

opvoeding van het kind.
 2
   

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

  

                                                           
1
 Denk hierbij aan: instructievariatie, strategiekennis, materiaalkeuze, het organiseren van het werken voor en met de 

leerling.  
2 

 Denk hierbij aan factoren als: gezinssituatie, taalbeheersing, gezinssamenstelling, vrije tijdsbestedingsmogelijkheden, 
ondersteuningsmogelijkheden. 
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C. DOELEN EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN (SMARTI) 

Welke doelen streven we na rekening houdend met de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de 

leerling en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeften van school en ouders:  

Wat hebben zij nodig om de beoogde doelen te behalen? 

We beschrijven hier wat er aanvullend op het basisaanbod voor de leerling wordt 

georganiseerd.  

 

☐ Binnen het basisaanbod 

☐ OPP binnen het reguliere basisonderwijs 

☐ OPP bij een arrangement binnen de zware ondersteuning 

 

OPP maken voor (kruis aan): 

☐ technisch lezen ☐ begrijpend lezen  

☐ spelling ☐ rekenen/wiskunde  

☐ seo en gedrag ☐ werkhouding  

☐ taal en communicatie                                            ☐ motoriek  

 

Geplande voorlopige uitstroombestemming: voor zover mogelijk/ relevant 

Onderbouwing gebaseerd op B1 tot en met B3 

 

 

 

Tussendoelen komend schooljaar: 

 

Geplande 

vaardigheidsgroei 

Huidige (meest recente) 

vaardigheidsscore  

Rood als de gemiddelde VS 

niet behaald is.  

Geplande VS 

midden 

schooljaar 

wel/niet 

behaald 

Geplande VS 

eind schooljaar 

wel/niet 

behaald 

Ambitie/ 

verwacht 

eindniveau 

groep 8 

Technisch lezen 

Toets en versie: 

Afnamedatum        

Begrijpend lezen 

Toets en versie: 

Afnamedatum        

Spelling  

Toets en versie: 

Afnamedatum        

Rekenen/wiskunde 

Toets en versie: 

Afnamedatum        

 

 
 

DOELEN OP LEERLINGNIVEAU: geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag 

Inhoudelijk doel(en) gekoppeld 

aan het cijfermatige doel 

Onderwijsbehoefte(n) (aspecten:  

instructie/gericht op strategie/ aanpak, 

omvang/moeilijkheid opdrachten, leeractiviteiten) 

Acties: wat en met welke frequentie.  

Technisch Lezen 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan?  

Begrijpend lezen 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Spelling 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Rekenen/Wiskunde 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 
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SEO en gedrag 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Werkhouding  Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Taal en communicatie 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Motoriek  

 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF HET DOEL VAN 
EN MET BETREKKING TOT DE LEERLING WEL/ NIET BEHAALD IS, WELKE 
VERKLARING GEVONDEN IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

Technisch lezen:                        
JA/NEE 

  

Begrijpend lezen:                      
JA/NEE 

  

Spelling:                                      
JA/NEE 

  

Rekenen/wiskunde:                 
JA/NEE 

  

SEO:                                            
JA/NEE 

  

Werkhouding en gedrag:        
JA/NEE 

  

Taal en Communicatie:           
JA/NEE 

  

Motoriek:                                  
JA/NEE 

  

 

 

DOELEN OP GROEPSNIVEAU: geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag 

Inhoudelijk doel Onderwijsbehoefte(n) op groepsniveau 

(denk aan klassenmanagement,  leeromgeving, feedback, 

rol van groepsgenoten; onderwijsbehoefte van de groep) 

1. Welke onderwijsbehoefte heeft de groep? 

 

Welke acties verbind ik daar aan?  
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2. Welke onderwijsbehoefte heeft de groep? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

3. Welke onderwijsbehoefte heeft de groep? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN OP 
GROEPSNIVEAU WEL/ NIET BEHAALD ZIJN, WELKE VERKLARING GEVONDEN 

IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                              
JA/NEE 

  

3.                                              
JA/NEE 

  

 
 
 
 

DOELEN OP SCHOOLNIVEAU: geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag 

Inhoudelijk doel Onderwijsbehoefte(n) op schoolniveau 

(denk aan leefklimaat, gedragsregels, afspraken over 

leesonderwijs, buitenspel etc.) 

1. Welke onderwijsbehoefte heeft de school? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

2. Welke onderwijsbehoefte heeft de school? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

3. Welke onderwijsbehoefte heeft de school? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

 
 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN OP 
SCHOOLNIVEAU WEL/ NIET BEHAALD ZIJN, WELKE VERKLARING GEVONDEN 
IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                                    
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JA/NEE 

3.                                                  
JA/NEE 

  

 
 
 
 

DOELEN EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE(N) VAN DE LEERKRACHT  

Denk hierbij aan de aspecten: kennis van, vaardigheden in, materiaal voor, meer 

handen in de klas in de vorm van, begeleiding of ondersteuning bij/door.  

Inhoudelijk doel Ondersteuningsbehoefte(n) 

1. Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

2. Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

3. Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

 
 
 
 
 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN EN 
DE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN DE LEERKRACHT WEL/ NIET BEHAALD 
ZIJN, WELKE VERKLARING GEVONDEN IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT 

HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                                  
JA/NEE 

  

3.                                                  
JA/NEE 

  

 
 
 

DOELEN EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE(N) VAN DE OUDERS  

Denk hierbij aan de aspecten: kennis van, vaardigheden in, materiaal voor, 

begeleiding of ondersteuning bij/door. 

Inhoudelijk doel Ondersteuningsbehoefte(n)  

1. Welke ondersteuningsbehoefte hebben de ouders? 
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Wie doet wat met welke frequentie?   

2. Welke ondersteuningsbehoefte hebben de ouders? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

3. Welke ondersteuningsbehoefte hebben de ouders? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   
 
 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN EN 

DE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN DE OUDERS WEL/ NIET BEHAALD ZIJN, 
WELKE VERKLARING GEVONDEN IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                                  
JA/NEE 

  

3.                                                  
JA/NEE 
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D. MDO/ZAT/OT tbv een aanvraag voor een passend arrangement in 

de zware ondersteuning (TLV/BBA) bij het SWV 

MDO/ZAT/OT OP 
SCHOOLNIVEAU  

DOSSIERNO.: 
 

DATUM OVERLEG: 
 

 Toestemming van de ouders: 

 Recente uitdraai LVS:  

 Relevante verslagen van externe partners:  

 Verslag laatste bespreking is geüpdatet:  

 Motivering van deelnemers MDO/ZAT in relatie tot het 

schoolondersteuningsprofiel: 

 

 

Aanwezigen:  

 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

 

 

EXTRA ONDERWIJSBEHOEFTE EN DAARBIJ PASSEND ARRANGEMENT: 

 De school is in staat om een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving te bieden (bijvoorbeeld 
t.b.v. van autismespectrumstoornissen/ ADD/ADHD, werkhoudingsproblemen en 
concentratiemoeilijkheden).= structuur 

  De school is in staat om aangepast en uitdagend onderwijs te bieden voor leerlingen met een eigen 
leerlijn die naar verwachting 1F niet halen (bijvoorbeeld t.b.v. kinderen met een beperkte 
begaafdheid of vertraagde (leer)ontwikkeling). 
(1F= Het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8  moeten beheersen om de overstap naar 
het vo goed te kunnen maken.) = aangepaste (leer)ontwikkeling 

 De school is in staat om een uitdagende, verrijkende, verdiepende en verbrede leeromgeving te 
creëren (bijvoorbeeld. t.b.v. meer- of hoogbegaafde kinderen of partieel meer intelligente 
kinderen).= uitdaging 

 De school is in staat om een taalrijke leeromgeving te bieden waarbij het ontwikkelen van 
taalvaardigheden plaatsvindt in een communicatief ingestelde omgeving met veel interactie tussen 
spreker en ontvanger (bijvoorbeeld t.b.v. kinderen met spraaktaal problemen, ass, dyslexie)= 
taalondersteuning 

 De school is in staat, om op een oplossingsgerichte wijze, verschillende 
gedragsinterventietechnieken toe te passen  (bijvoorbeeld t.b.v. leerlingen met oppositioneel 
gedrag, adhd, ass).= gedragsondersteuning 

 De school is in staat om leerlingen met een vertraagde/ stagnerende leesontwikkeling tot een 
adequaat leesontwikkelingsniveau te brengen. (bijvoorbeeld bij dyslexie)= leesondersteuning 

 De school is in staat om het rekenen en wiskunde diagnosticerend en handelingsgericht te 
onderwijzen (bijv t.b.v. kinderen met een vertraagde ontwikkeling op het vakgebied rekenen en 
wiskunde) = rekenondersteuning 

OPBRENGSTEN VAN HET MDO/ZAT : 

CONCRETISERING VAN DE ONDERSTEUNING TBV DE LEERLING, DE LEERKRACHT, SCHOOL EN 

OUDERS IN RELATIE TOT DE EXTRA ONDERWIJSBEHOEFTE: 

1. De hoeveelheid aandacht en tijd.  

Hoeveel extra tijd is er nodig?  

Welke eisen moeten we stellen aan het aantal 

handen in de klas of de groepsgrootte? 

 

2. Het onderwijsmateriaal. 

Welke onderwijsmaterialen zijn nodig? 

 

 

 

 

3. De ruimtelijke omgeving. 

Welke aanpassingen in de klas, in en om het 

schoolgebouw zijn nodig om een normale 

schoolgang van de leerlingen met speciale 

behoeften te garanderen? 
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AFSPRAKEN NA RESULTAAT VAN DE AANVRAAG BIJ HET SWV 

Acties en vervolgafspraken:  Uitvoering door: Periode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BIJ AANMELDING T.B.V. ZWARE ONDERSTEUNING (TLV/BBA) 

Accordering door: Datum:  

Ouders Handtekening en naam:  

1e deskundige Handtekening en naam:  

2e deskundige Handtekening en naam:  

Directeur:  Handtekening en naam: 

 
 
 
 
 

4. De expertise. 

Welke teamexpertise is nodig, en welke 

specialistische expertise is nodig, met welke 

intensiteit? 

 

 

5. De samenwerking met andere instanties. 

Samenwerking op welke basis en met welke 

intensiteit is nodig met welke instellingen 

buiten het onderwijs? 
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Bijlage 3: 

 
Ontwikkelingsperspectief 

 

Naam  

Geboortedatum  

School  

Schoolverloop  

Datum opstellen ontwikkelingsperspectief  

Periode ontwikkelingsperspectief  

Vakgebied(en)  

Datum leerlingbespreking 

(bijstellen belemmerende en compenserende factoren) 

 

Datum bijstellen ontwikkelingsperspectief   

 

Beknopte beschrijving van het dossier: 

Beschrijf hier beknopt welke problemen de leerling heeft ondervonden per schooljaar, welke hulp is geboden en wat de effecten daarvan 

zijn. Hier is ook ruimte om eventuele onderzoeksgegevens of andere relevante verslaglegging samen te vatten.  

 

Theoretische leerrendementsverwachting  

Voorspel op grond van 3 meetmomenten het didactisch eindniveau van de leerling aan het eind van de basisschool per 

vakgebied(en).Beschrijf alleen de vakgebieden waarop het OPP van toepassing is. Haal de overige vakgebieden weg (dit geldt voor het hele 

document).  

 

Beginsituatie  Verwachting 

VS DMT BL SP REK  VS DMT BL SP REK 

1 

 

      E8     

2 

 

          



 
43 

3 

 

            

 

Analyse van beschermende en belemmerende factoren 

Datum: Belemmerende factoren Compenserende factoren Onderwijsbehoeften 

Kindfactoren 

 Lichamelijk    

 Gedrag     

 Leren     

Schoolfactoren 

 Leerkracht    

 Groep    

 School     

Externe factoren 

 Gezin     

 Vrije tijd    

 Zorg     

Bepaling reële leerrendementsverwachting: 

Maak een afweging van het verwachtte eindniveau en de uitstroombestemming van de leerling, op grond van de belemmerende en 

beschermende factoren en de mate waarin je als school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften. Plaats de verwachting binnen 

een bandbreedte. 

 

Streefniveau 

VS DMT BL SP REK 

E8     

 

Motivering:  
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Uitstroombestemming: 

 

Motivering: 

Bepaling tussendoelen: 

Beschrijf zowel in cijfers als in vaardigheden wat de leerling op ieder moment van( tussen)evaluatie moet beheersen. Benoem tevens hoe je 

wil evalueren op de (tussen)doelen. 

Bereken de tussendoelen (VS): 

 

Vakgebied: Technisch lezen 

 

Toetsmoment/ 

toetsmiddel 

Vaardigheden VS in 

bandbreedte 

Hoe evalueren? 

    

    

    

 

Vakgebied: Begrijpend lezen 

 

Toetsmoment/ 

toetsmiddel 

Vaardigheden VS in 

bandbreedte 

Hoe evalueren? 

    

    

    

 

Vakgebied: spelling  

 

Toetsmoment/ 

toetsmiddel 

Vaardigheden VS in 

bandbreedte 

Hoe evalueren? 
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Vakgebied: Rekenen 

 

Toetsmoment/ 

toetsmiddel 

Vaardigheden VS in 

bandbreedte 

Hoe evalueren? 

    

    

    

 

Planning van het onderwijsaanbod: 

Hier volgt een korte beschrijving van de essentie van het groeps-/handelingsplan. De detailuitwerking dient beschreven te worden in een 

handelingsplan of groepsplan. Geef aan hoe de school tegemoet gaat komen aan de onderwijsbehoeften. 

 

Hoe ga ik het doen?  

Instructie, afstemming onderwijsbehoeftes: 

Hoe organiseer ik het? 

Organisatie: 

 

 

 

 

Evaluatie: 

 

Toetsmoment/ 

toetsmiddel 

Opbrengstevaluatie: 

Behaalde score en wel/niet beheerste 

vaardigheden 

Procesevaluatie 

Is het gelukt om af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften + resultaat daarvan. 

Welke acties waren succesvol? 

Consequenties voor volgende periode. 
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Handtekeningenpagina: 

 

Naam  

Geboortedatum  

School  

Schoolverloop  

Datum opstellen ontwikkelingsperspectief  

Periode ontwikkelingsperspectief  

Vakgebied(en)  

 

Handtekening directeur Handtekening ib-er Handtekening ouders 

 

 

 

 

 

  

d.d……………………….. d.d……………………….. d.d………………………..  

 

 

Bijlage: 

- handelingsplan of groepsplan per periode 
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Bijlage 4 

TOETSKALENDER 
2015-2016       

        

week maand groep toets 

        

41/43 oktober 2 CPS: woordenschattoets 2 

41/43 oktober 2 CPS: letterkennistoets  

41/43 oktober 2 CPS: analysetoets  

41/43 oktober 2 CPS: synthesetoets 1 

        

47 november 3 dyslexieprotocol herfstsignalering 

        

2 januari 3 Cito rekenen 3.0 M3 

2 januari 4 Cito rekenen 3.0 M4 

2 januari 5 Cito rekenen 3.0 M5 nieuw 

2 januari 6 Cito rekenen M6 

2 januari 7 Cito rekenen M7 

2 januari 8 Cito rekenen M8 

        

3 januari 2 Cito Rekenen voor kleuters 

3 januari 4 Cito Begr. Lezen 3.0 M4 

3 januari 5 Cito Begr. Lezen 3.0 M5 nieuw 

3 januari 6 Cito Begr. Lezen M6 

3 januari 7 Cito Begr. Lezen M7 

3 januari 8 Cito Begr. Lezen M8 

3 januari 3 Cito Woordenschat M3 

3 januari 4 Cito Woordenschat M4 

3 januari 5 Cito Woordenschat M5 

3 januari 6 Cito Woordenschat M6 

3 januari 7 Cito Woordenschat M7 

3 januari 8 Cito Woordenschat M8 

        

4 januari 4 t/m 8 DMT en AVI 

4 januari 3 Cito Spelling 3.0 M3 

4 januari 4 Cito Spelling 3.0 M4 

4 januari 5 Cito Spelling 3.0 M5 nieuw 

4 januari 6 Cito Spelling M6 

4 januari 7 Cito Spelling M7 

4 januari 8 Cito Spelling M8 

4 januari 8 Cito Werkwoordspelling M8 

4 januari 3 dyslexieprotocol wintersignalering 

        

5 februari 3 Cito Leestechniek M3 
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5 februari 4 Cito Leestempo M4 

5 februari 5 Cito Leestempo M5 

5 februari 6 Cito Leestempo M6 

5 februari 7 Cito Leestempo M7 

5 februari 8 Cito Leestempo M8 

        

7 februari 8 Cito studievaardigheden M8 

        

13 maart/april 3 dyslexieprotocol lentesignalering 

        

14/15 april 1 CPS: rijmtoets 

14/15 april 1 CPS: woordenschattoets 1 

14/15 april 2 CPS: woordenschattoets  

14/15 april 2 CPS: analysetoets 

14/15 april 2 CPS: synthesetoets 2 

14/15 april 2 CPS: benoemsnelheid cijfers en letters 

        

20 mei 5 Cito studievaardigheden E5 

20 mei 6 Cito studievaardigheden E6 

20 mei  7 Cito studievaardigheden E7 

        

21 mei 3 Cito spelling 3.0 E3 

21 mei 4 Cito spelling 3.0 E4 

21 mei 5 Cito spelling 3.0 E5 nieuw 

21 mei 6 Cito spelling E6 

21 mei 7 Cito spelling E7 

21 mei 7 Cito werkwoordspelling E7 

21 mei 3 Cito woordenschat E3 

21 mei 4 Cito woordenschat E4 

21 mei 5 Cito woordenschat E5 

21 mei 6 Cito woordenschat E6 

21 mei 7 Cito woordenschat E7 

        

22 mei 4 t/m 8 DMT en AVI 

22 mei  3 Cito Begr. Lezen 3.0 E3 

22 mei  4 Cito Begr. Lezen 3.0 E4 

22 mei  5 Cito Begr. Lezen 3.0 E5 

22 mei  1 Rek. voor kleuters 

        

23 juni 3 Cito rekenen 3.0 E3 

23 juni 4 Cito rekenen 3.0 E4 

23 juni 5 Cito rekenen 3.0 E5 nieuw 

23 juni 6 Cito rekenen E6 

23 juni 7 Cito rekenen E7 
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25 juni 3 dyslexieprotocol eindsignalering 
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Bijlage 5: Stappenplan reflectie niveaus Borgesius 

(ter verheldering van de ondersteuningsstructuur) 

 

Aanmelding d.d.  

 

 

School: 

 

 

Leerling: 

 

 

Geboortedatum: 

 

 

Groep: 

 

 

Leerkracht: 

 

 

Betrokken IB ’er/ directielid: 

 

 

 

 

Reflectie niveau 1 

 

Stap 
 

Inhoud  Akkoord  Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 
 

Ik heb een analyse gemaakt van mijn eigen 

handelen, zowel pedagogisch als didactisch. 
□  

2 Ik heb gerichte interventies ingezet en getoetst op 

effect. 

Zo nodig heeft er, met behoud van de doelstelling, 

een bijstelling van de interventies 

plaatsgevonden. 

□ 
 

3 Ik heb, indien mogelijk, met de leerling gesproken 

en samen gezocht naar oplossingen. 
□ 
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4 Ik heb met de ouder (s) gesproken en samen 

gezocht naar oplossingen. 
□ 

 

 

Toelichting*:  

Welke leerkrachthandelingen hebben effect gehad voor de leerling/ leerlingen?  Wat werkt niet? 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsvraag leerkracht? 
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Reflectie niveau 2 

Stap Inhoud Akkoord  Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 Ik heb met een collega gereflecteerd op mijn 

eigen handelen en heb daar feedback op 

gekregen. 

□  

2 Ik heb met een collega ideeën uitgewisseld om te 

komen tot effectief handelen.   
□ 

 

3 Ik heb, indien mogelijk, met de leerling gesproken 

en samen gezocht naar oplossingen. 
□ 

 

4 Ik heb met de ouder(s) gesproken en samen 

gezocht naar oplossingen. 
□ 

 

 

Toelichting*: welke aanvullende leerkrachthandelingen hebben effect gehad? Wat werkt niet? 

 

 

 

 

Ondersteuningsvraag leerkracht? 

 

 

 

 

 

Reflectie niveau 3    

 

Stap Inhoud Akkoord  Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 Ik heb mijn werkvraag ingebracht in een 

leerlingbespreking in aanwezigheid van de intern 

begeleider 

□  

2 De verkenning van de werkvraag middels het 

HGPD groeidocument heeft geleid tot een plan 

van aanpak of 

□ 
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 De verkenning van de werkvraag middels het 

HGPD groeidocument heeft een onderbouwde 

argumentatie voor de aanvraag van interne 

bovenschoolse ondersteuning opgeleverd. 

□ 
 

3 Het plan van aanpak is getoetst op effecten. □ 
 

 

Toelichting*: welke aanvullende leerkrachthandelingen hebben effect gehad? Wat werkt niet? 

 

 

 

 

Ondersteuningsvraag leerkracht? 

 

 

 

 

Reflectie niveau 4 

 

Stap Inhoud Akkoord Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 Ik heb mijn werkvraag en mijn 

ondersteuningsvraag, zoals geformuleerd in het 

HGPD groeidocument,  in het ondersteuningsloket 

Borgesius / afgevaardigde IB netwerk/ expert 

andere school ingebracht.   

□ 
 

2 De verkenning van de werkvraag heeft geleid tot 

een plan van aanpak of 
□ 

 

 De verkenning van de werkvraag heeft een 

onderbouwde argumentatie voor de aanvraag van  

interne c.q. externe ondersteuning opgeleverd. 

□ 
 

3 Het plan van aanpak is getoetst op effecten □ 
 

 

Reflectie niveau 5 
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Stap Inhoud  Akkoord 
 

Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 In samenspraak met het ondersteuningsloket 

breng ik mijn werkvraag en mijn 

ondersteuningsvraag in bij het 

Samenwerkingsverband t.b.v. de breedte- /diepte-

ondersteuning 

 

□ 
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Bijlage 6: 

 

protocollen handboek 
 

St. Bernardusschool 

 
 

Protocol: overgang najaarskinderen groep 1-2 
 

3  Wet Primair Onderwijs 

De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend is 
voor de overgang naar een volgende groep. De school is wettelijk verplicht het onderwijs zo 
in te richten dat de leerling in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de 
school kan doorlopen. Dit betekent dat kleuters die voor januari jarig zijn, met 5 jaar in groep 
3 instromen. 

Daarnaast verwacht de Onderwijsinspectie dat de school rekening houdt met het 
bevorderen van de continue ontwikkeling van (najaars) kinderen. De school heeft de ruimte 
om een eigen afweging te maken voor wel of geen kleuterbouwverlenging. De school wordt 
wel nadrukkelijk gevraagd de argumenten te geven op basis waarvan de beslissing rondom 
kleuterverlenging wordt genomen. 
 

4 De overgang van groep 1 naar 2 en 3 

Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep 
najaarskinderen. Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind zoveel 
mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Om dit waar te maken willen we 
niet automatisch alle najaarskinderen 3 jaar in de groepen 1 en 2 laten verblijven, maar voor 
ieder kind individueel beslissen of verlenging of juist verkorting van de kleuterperiode het 
beste is. 
  
Bij de keuze voor verkorting of verlenging van de kleuterperiode is het bieden van een 
ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend, niet de kalenderleeftijd. Bij het nemen van 
deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. 
Bij twijfel of bij een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. Hij of zij heeft de 

eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing. 
 

5 De ontwikkeling 
 

Bij de afweging kijken we naar de volgende aspecten van de ontwikkeling van het kind (in 
willekeurige volgorde): 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Werkhouding en concentratie 
 Speel-werkgedrag 
 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
 Taal- spraakontwikkeling 
 Ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen 
 Ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend rekenen 
 Motorische ontwikkeling 



 
56 

 

Het traject 
Kinderen die in oktober, november of december 4 jaar worden, worden geplaatst in groep 1. 
De kinderen worden nauwgezet geobserveerd door de groepsleerkracht(en). Kinderen die in 
januari of later 4 jaar worden starten in groep 0. 

Aan het eind van groep 1  nemen wij de CITO-toetsen ‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen voor 
kleuters’ af. Ook wordt de kijkregistratie ingevuld. Daarnaast wordt gekeken naar de overige 
factoren aan de hand van het invulblad protocol overgang1-2. 

In principe gaan de najaarskinderen die in oktober, november of december in groep 1 
starten, na de zomervakantie naar groep 2.( Als het kind onvoldoende punten heeft op het 
invulblad houden we het kind in groep 1.) 

Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen dat het kind automatisch doorstroomt naar groep 3. 
In groep 2 wordt bepaald of er verlenging of verkorting plaatsvindt. In groep 2 worden in 
januari de Cito toetsen “Taal voor kleuters M2” en “rekenen voor kleuters M2” afgenomen en 
de kijk registratie wordt ingevuld. ( Hiervoor wordt het Invulblad protocol overgang 2-3 
gebruikt.) 

We streven ernaar om bij de oudergesprekken in maart van groep 2 tot een keuze te 
komen. Uiterlijk in de maand mei valt de beslissing of doorstromen naar groep 3 gaat 
plaatsvinden of niet. De keuze voor verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en 
beargumenteerd. 

6 Doorstroming naar groep 3 
Als najaarskinderen hoog scoren (d.w.z. een A of B score) op de midden 2 CITO-toetsen  in 
januari, duidelijk toe zijn aan leren lezen en rekenen en taakgericht werken, kan plaatsing in 
groep 3 plaatsvinden.  
 
Ook moet duidelijk zijn dat deze leerlingen de overgang naar groep 3 sociaal-emotioneel 
aankunnen. Er moet voldoende zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn opgebouwd. Het 
egocentrisch denken moet plaats hebben gemaakt voor ‘meer op anderen gericht 
zijn'. Motivatie, taakgerichtheid en zelfstandigheid zijn belangrijke items. Verder moeten 
deze leerlingen toe zijn aan het gerichte leren en complexere taken aan kunnen. 

Het welbevinden van leerlingen vinden we erg belangrijk. Wanneer wij inschatten, op basis 
van het bovenstaande, dat een leerling hier nog niet aan toe is, zullen wij kiezen voor 
kleuterverlenging. Op deze manier kunnen wij voorkomen dat leerlingen uitvallen in groep 3 
en 4, onzeker of faalangstig worden en hun plezier in leren verliezen 
 

 

Harde criteria  
 

Observatielijst Kijk Score  Goed (+) 
Observatielijst SCOL sociaal-emotioneel  Score goed  (+) 
Cito Taal voor kleuters  Minimaal II-score  
Cito Rekenen voor kleuters 
Dyslexieprotocol 

Minimaal II-score  
Score goed (+) 
 
 

 
Wie is verantwoordelijk? 
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Leerkrachten groep 1-2 in samenspraak met intern begeleider. Overleg met de ouders 
ondersteunt die beslissing. De eindbeslissing blijft in handen van de directie van de school. 
 
Protocol overgang groep 2 naar 3 

 
Naam leerling:_____________________________________________________________ 

Invuldatum:_______________________________________________________________ 
 

 

1. Algemene verschijning 

 

     

     1 

      

     2 

 

     3 

 
2. Houding  
 
2.1  Betrokkenheid bij Kringactiviteiten 
2.2  Werkhouding  ( motivatie/taakgerichtheid) voor een                      
vrije werkles. 
2.3  Werkhouding (motivatie/ taakgerichtheid) voor de     
werklijst. 
2.5  Werktempo 
2.6  Algemene instelling  
2.7  Weerbaarheid 
2.8  Concentratie 

 
 
 
     1 
     1 
      
     1 
 
     1 
     1 
     1 
     1 
 
 

 
 
 
     2 
     2 
 
     2 
 
     2 
     2 
     2 
     2 

 
 
 
     3 
     3 
 
     3 
 
     3 
     3 
     3 
     3 
 
 

   
3. Prestatiegebieden 
 
3.1 SCOL. 
3.2 KIJK 
3.3 CITO Rekenvaardigheid 
3.4 CITO Taal voor kleuters 
3.5 Dyslexieprotocol 
 

 
 
 
 
     - 
  V, IV 
  V, IV 
     - 

 
 
 
 
   +/- 
  III, II 
  III, II 
    +/- 

 
 
 
 
     + 
     I 
     I 
     + 

 
4.  Motoriek 
 
4.1  Grove motoriek 
4.2  Fijne motoriek 
 

 
 
 
     - 
     - 

 
 
 
    +/- 
    +/- 

 
 
 
     + 
     + 

 
Algemeen: 
 
 
 
 

   

 
Conclusie: 
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Protocol overgang groep 1 naar 2 
 
Naam leerling: ………………………………………………………………………………………. 

Invuldatum:________________________________________________________________ 
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1. Algemene verschijning 
 

     1      2      3 

 
2. Houding  
 
2.1  Betrokkenheid bij Kringactiviteiten 
2.2  Werkhouding  ( motivatie/taakgerichtheid) voor een                      
vrije werkles. 
2.3  Werkhouding (motivatie/ taakgerichtheid) voor een  
opdracht bij een werkles. 
2.5  Werktempo 
2.6  Algemene instelling  
2.7  Weerbaarheid 
2.8  Concentratie 

 
 
 
     1 
     1 
      
     1 
 
     1 
     1 
     1 
     1 

 
 
 
     2 
     2 
 
     2 
 
     2 
     2 
     2 
     2 

 
 
 
     3 
     3 
 
     3 
 
     3 
     3 
     3 
     3 
 
 

  
3. Prestatiegebieden 
 
3.1 KIJK 
3.2 CITO Rekenvaardigheid 
3.3 CITO Taal voor kleuters 
3.4 Dyslexieprotocol 
 
 

 
 
 
     - 
  V, IV 
  V, IV 
     - 
  

 
 
 
     +/-   
  III, II 
  III, II 
    +/- 
   

 
 
 
     + 
     I 
     I 
     + 
      

 
4.  Motoriek 
 
4.1 Grove motoriek 
4.2 Fijne motoriek 
 

 
 
 
     _ 
     _ 

 
 
 
    +/- 
    +/- 

 
 
 
     + 
     + 

 
Algemeen: 
 
 
 
 

   

 
Conclusie: 
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protocollen handboek 

 

St. Bernardusschool 

 

Protocol:  doubleren                                                                                 30-01-2012 

 

Inleiding 

 De wet op het Primair Onderwijs (WPO) schrijft voor dat de leerlingen in beginsel binnen een 

tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen (WPO art. 8, lid 7). 

Op onze school hanteren we het leerstof jaarklassensysteem en gaan de kinderen na de 

zomervakantie over het algemeen naar de volgende groep. In sommige gevallen kan het beter zijn 

om hier van af te wijken en het kind een leerjaar te laten doubleren. 

 

Doel 

Doubleren is voor kinderen in onze visie zinvol als we de verwachting hebben dat de doublure zal 

resulteren in een betere ontwikkeling van het kind. Vaak is dat het geval als er sprake is van een 

vertraagde ontwikkeling op bepaalde punten.  

In het geval dat er sprake is van een bepaalde leerstoornis ligt het vaak lastiger. Met doubleren 

wordt namelijk de leerstoornis niet opgelost. Er zal nadrukkelijk een inschatting moeten worden 

gemaakt of ondanks het te lage niveau voortzetting van het leerproces in een hogere groep niet een 

betere optie is. 

 

Begripsomschrijving  

 Indien de voortgang van een leerling achterblijft dan wordt deze leerling besproken in de 

consultatiebespreking en/of leerlingbespreking. 

Tijdens de leerlingbespreking en de consultatiebespreking worden interventies afgesproken met de 

leerkracht. Mochten deze interventies onvoldoende opleveren dan wordt het kind weer besproken 

in de volgende bespreking. 

Tijdens de 10-minutengesprekken die 3X per jaar plaatsvinden worden de ouders op de hoogte 

gesteld van de prestaties van hun kind. Ouders worden op de hoogte gesteld van de zorg voor hun 

kind. Dit kan ook geschieden tijdens een oudergesprek buiten de 10-minutengesprekken om. Van 

het oudergesprek wordt door de leerkracht een verslag gemaakt (Esis – extra 

oudergespreksformulier) 
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In januari en februari worden de Citotoetsen afgenomen. Ook uit deze resultaten kan blijken dat de 

leerling onvoldoende presteert. Deze resultaten worden besproken in de leerlingbespreking met 

intern begeleider. In dit overleg wordt besproken of doubleren een optie is voor deze leerling. 

In het tweede 10-minutengesprek wordt met de ouders besproken dat het doubleren van hun kind 

een optie zou kunnen zijn. Er wordt ouders verteld welke interventies er nog plaats zullen hebben 

om tot betere resultaten te komen. Er wordt een afspraak gepland in mei om bij elkaar te komen 

(ouders – leerkracht – intern begeleider) om definitief een besluit te nemen of leerling gaat 

doubleren of niet. 

In mei vindt er een oudergesprek plaats waarbij de intern begeleider ook aanwezig is. Voorafgaand 

aan het oudergesprek hebben de leerkracht en de intern begeleider een gesprek gehad over de 

voortgang van de leerling en tijdens het gesprek wordt er een besluit genomen tot wel of niet 

doubleren. Tijdens het gesprek wordt ouders het definitieve besluit medegedeeld. Van het 

oudergesprek wordt een verslag gemaakt op (Esis – extra oudergespreksformulier) De uitdraai 

wordt door ouder(s) en leerkracht ondertekend. 

In de beslissing of een leerling doubleert, worden de volgende zaken besproken: 

 Wat is het prestatieniveau van het kind en hoe staat dat in verhouding met de prestaties 
van leeftijdgenoten? 

 Hoe functioneert het kind op sociaal-emotioneel gebied? 

 Wat is de verwachting van het laten doubleren? 

 Welke gegevens hebben ouders ingebracht? 
 

Deze werkwijze geldt voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. 

Voor groep 1-2 is er het protocol overgang najaarsleerlingen. 

Wie is verantwoordelijk? 

De leerkracht is verantwoordelijk. 

De directeur heeft na overleg met leerkracht en IB-er het laatste woord in de beslissing over 

doorstromen of niet. 
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