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Inleiding

Dit ondersteuningsplan is een school specifiek zorgplan. Het is een meerjarenplan voor de
periode 2019-2023. Dit ondersteuningsplan maakt integraal deel uit van het schoolplan
2019–2023. In dit plan staan afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt over hoe wij
passend onderwijs bieden aan de leerlingen en wat onze school te bieden heeft aan
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het cursusjaar 2017-2018 hebben we
met het personeel van onze school een schoolondersteuningsprofiel samengesteld. Dit
profiel is als bijlage (bijlage 3) toegevoegd en
bestaat uit de volgende onderdelen:
 een korte typering van onze school;
 de kwaliteit van onze basisondersteuning;
 de deskundigheid voor extra ondersteuning binnen de school;
 samenwerkende ketenpartners;
 grenzen van de zorg;
 belangrijke kengetallen van onze school.
Dit ondersteuningsplan is gebaseerd op het Ondersteuningsplan passend onderwijs 20182022 Samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn en Gelderse Vallei. Als er wijzigingen
worden doorgevoerd vanuit het samenwerkingsverband, passen we dit Ondersteuningsplan
zo nodig aan of breiden het uit. Ons ondersteuningsplan is een dynamisch werkdocument.
Het kan tussentijds aangepast of aangevuld worden. Bij situaties waarin ons
ondersteuningsplan niet voorziet, neemt het managementteam een beslissing, indien nodig
in overleg met het ondersteuningsteam.
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2

Passend Onderwijs

2.1
Missie
Ieder kind verdient het beste onderwijs. Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Wij
bieden passend onderwijs en dagen leerlingen uit om het maximale uit hun talenten te halen
en zo zelfstandig mogelijk hun weg te vinden in de maatschappij.
De leerkracht doet ertoe en is primair aan zet om het beste onderwijs te geven. De
leerkrachten worden ondersteund door de intern begeleider en directie van de school.
2.2
Visie
We streven ernaar, dat iedere leerling de meest passende onderwijsondersteuning krijgt
zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is.
Daar waar nodig wordt extra ondersteuning of begeleiding gegeven. De extra begeleiding
kan gericht zijn op leerlingen die moeilijk lerend of meer begaafd zijn of op leerlingen die
extra begeleiding nodig hebben vanwege een beperking of gedragsprobleem. In de eerste
plaats moeten de leerkrachten daarom goed kunnen vaststellen wat het niveau van de
leerlingen is. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden in hun ontwikkelproces.
Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding.
2.3
Doelstellingen van de zorg
De inhoudelijke doelen van onze zorg willen we als volgt formuleren:
 De huidige kwaliteit van basisondersteuning handhaven en zo nodig verhogen om
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van specifieke leerlingen.
 Het geven van vakkundige hulp aan kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling
(kleuters) of uitvallen bij belangrijke vak- of vormingsgebieden.
 Het voorkomen van leerproblemen of zorgen dat ze niet verder escaleren door
vroegtijdig ingrijpen in het primaire leerproces.
 Het scheppen van een goed pedagogisch-didactisch klimaat, waarin kinderen
optimaal kunnen functioneren.
 Het zoveel mogelijk voorkomen van sociaal-emotionele problemen door tijdige
signalering en interventies.
 Het zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen doorverwezen worden naar vormen
van Speciaal Onderwijs door goede opvang.
 Het komen tot een heldere probleemformulering door tijdig signaleren en
diagnosticeren, om daarna d.m.v. een gericht groepsplan en/of individueel
handelingsplan hulp te bieden.
 Het mogelijk maken dat kinderen m.b.v. intensieve begeleiding en hulpverlening
een leerlijn volgen die in overeenstemming is met hun aanleg, mogelijkheden en
beperkingen(evt. eigen leerweg). Indien nodig stellen we onze einddoelen bij en
stellen een ontwikkelingsperspectief op voor een leerling.
 Het creëren van specifieke mogelijkheden voor de beter lerende leerling, d.m.v.
het uitvoeren van ons beleid, waardoor (hoog-)begaafde kinderen niet in hun
ontwikkeling worden geremd, maar veeleer worden gestimuleerd.
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De zorgstructuur – Passende ondersteuning voor ieder kind

Wij bieden ieder kind passende ondersteuning. Dit doen wij op drie niveaus

3.1
Basisondersteuning (niveau 1)
Passend Onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen.
De basisvraag voor passend onderwijs: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en
zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Een
sterke basisondersteuning in de groep vormt dé basis voor passend onderwijs. Oftewel:
passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen
school. Basisondersteuning omvat alle preventieve en licht curatieve acties die we planmatig
inzetten voor een leerling, zo nodig met inzet van externe deskundigen in de school.
De basisondersteuning kent vier pijlers:
1. basiskwaliteit;
2. preventief en handelingsgericht werken;
3. licht curatieve interventies ;
4. de intern begeleider als spil in de ondersteuningsstructuur.
3.1.1 Basiskwaliteit
Met basiskwaliteit verwijzen wij naar de onderwijskwaliteit zoals is vastgelegd in het
toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezichtkaders/documenten/rapporten/2019/06/06/ond
erzoekskader-2017-po-en-vve

Op onze school is de basiskwaliteit op orde.
3.1.2 Preventief en handelingsgericht werken
Het opbrengstgericht en handelingsgericht werken is het kader van waaruit we de
ondersteuning gestalte geven. Preventie betekent tijdig signaleren als een leerling
belemmeringen ervaart bij het leren of opgroeien en daar snel op inspelen. Uiteraard hoort
een veilig schoolklimaat ook bij de basisondersteuning. Die is immers cruciaal om tot
ontwikkeling te komen. Het handelingsgericht en opbrengstgericht werken wordt uitgewerkt
in hoofdstuk 5. Een veilig schoolklimaat wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4.2.
3.1.3 Licht curatieve interventies
Licht curatieve interventies om leerlingen te ondersteunen horen tot de basisondersteuning.
Ze worden beschreven in hoofdstuk 4.3.
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3.1.4 De intern begeleider als spil van de ondersteuningsstructuur
De intern begeleider (IB-er) is de spil in de ondersteuningsstructuur op school. De intern
begeleider is binnen de school deskundig in handelingsgericht werken en coacht
leerkrachten hierin. Zij is de spil in de ondersteuningsstructuur en werkt nauw samen met
ketenpartners. In hoofdstuk 6.2 wordt de rol van de IB-er beschreven.
3.2 Extra ondersteuning – Handelingsgerichte ondersteuning – HGO (niveau 2)
Blijkt dat een leerling meer nodig heeft dan basisondersteuning? Dan bespreekt het
ondersteuningsteam- met daarin de leerkracht, intern begeleider en ouders, desgewenst
aangevuld met andere expertise van binnen of buiten de school – de ondersteuningsvraag
van de leerling. Leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen vanuit een kortdurend
arrangement (onze school ontvangt een vast budget per schooljaar vanuit het
Samenwerkingsverband voor het inzetten van kortdurende arrangementen) of een
langdurend arrangement (Samenverwerkingsverband zegt een bepaald aantal uur
begeleiding per leerling toe voor een bepaalde periode).
Wordt extra ondersteuning (expertise of expertise en geld) toegekend vanuit het steunpunt
van het Samenwerkingsverband, dan is sprake van een handelingsgericht
ondersteuningsarrangement. Het gaat hier om ondersteuning die gebaseerd is op de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en/of de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht.
Het is ondersteuning op maat, gebaseerd op principes van het handelingsgericht werken.
Ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband kan worden geboden door de
schoolondersteuner, themaspecialist en/of steunpunt coördinator.
3.2.1 Ontwikkelingsperspectief
Vanaf het moment dat er extra ondersteuning nodig is, maakt de leerkracht en/of de intern
begeleider het ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit heeft de volgende onderdelen:
 Groeidocument
- de gegevens van de leerling, ouders en school
- de reden van het opstellen
- een overzicht van stimulerende en belemmerende factoren.
 De planning
- ondersteuningsbehoefte en ontwikkelingsdoelen
- in welke tijd realiseren we die doelen;
 Het ontwikkelingsperspectief. Wij gebruiken het OPP uit ParnasSys.
3.3 Extra ondersteuning specialistisch – niveau 3
Biedt extra ondersteuning in onze basisschool onvoldoende antwoord op de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van een kind, dan kan het speciaal (basis)onderwijs (tijdelijk) extra
en specialistische ondersteuning bieden.
In hoofdstuk 4.5 wordt de procedure voor plaatsen in het speciaal (basis) onderwijs verder
togelicht.
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Ondersteuningsniveaus in de praktijk

4.1 Basisondersteuning
➔ Inzet expertise: leerkracht in samenspraak met IB-er
4.1.1. In de groep
De leerkracht geeft kwalitatief gezien goed onderwijs aan de groep leerlingen. De leerkracht
moet in staat zijn binnen de groep een passend onderwijsleerprogramma in te richten. Een
programma dat is afgestemd op de pedagogische- en didactische behoeften van de
leerlingen.
De leerlingen worden op basis van leerstijl en onderwijsbehoefte ingedeeld in 3(4) niveaus:
1. instructiegevoelige kinderen (basisaanbod conform de methode);
2. instructieonafhankelijke kinderen (basisaanbod + verdieping en verrijkingslesstof);
3. instructieafhankelijke kinderen (basisaanbod met regelmatig een verlengde instructie,
extra oefening);
4. leerling: (afzonderlijk benoemen) met specifieke pedagogische en/of didactische
behoefte (leerling met een arrangement , OPP/eigen leerlijn).
De volgende interventies horen bij onze basisondersteuning:
1. de extra ondersteuning wordt in de groep geboden conform het groepsplan en deze
ondersteuning volstaat;
2. de extra ondersteuning volstaat niet, inzet IB-er is noodzakelijk;
3. IB-er doet diagnostisch onderzoek en/of de gedragsspecialist wordt benaderd voor
een observatie, een advies of een uitgebreide gedragsanalyse. De
ondersteuningsbehoeften worden geformuleerd en met de ouders besproken.
Er wordt een individueel hulpplan opgesteld voor de leerling of er wordt voor deze
leerling een aanpassing in het groepsplan opgenomen.
De leerkracht geeft op basis van signaleringsgegevens extra zorg. Denk aan:
 meer individuele instructie en verwerking;
 extra feedback aan leerlingen;
 het inzetten van extra didactische materialen;
 het nemen van extra pedagogische maatregelen.
ParnasSys
We brengen de ontwikkeling van de leerlingen in beeld met behulp van een
leerlingvolgsysteem: een digitaal dossier waarin de (cito)toetsresultaten en
ontwikkelingsgegevens worden bewaard (ParnasSys). Bijlage 4 bevat de toetskalender van
de niet-methodetoetsen die we afnemen. De resultaten van alle toetsen worden opgeslagen
in ParnasSys. Voor de groepen 1 en 2 worden de leerlijnen geregistreerd in ParnasSys.
4.2. Preventie
Preventie wordt onderverdeeld in primaire, secundaire en tertiaire preventie. Onder primaire
preventie vallen maatregelen die voorkomen dat er spanning, nood of crisis ontstaat. Het
gaat hier om een algemene aanpak die geldend is voor alle leerlingen in een groep. Niet
voor alle leerlingen is een aanpak op groepsniveau voldoende. Het gaat hier om de
leerlingen die meer risico lopen dan andere leerlingen (hebben meer kans een
problematische ontwikkeling te doorlopen dan anderen). Voor deze leerlingen geldt de
secundaire preventie als belangrijk aandachtspunt. Bij secundaire preventie gaat het om het
tijdig signaleren dat een leerling belemmeringen ervaart bij het leren of opgroeien en daar
snel, vroegtijdig op inspelen. Invloedrijke risicofactoren in de leerling en/of de omgeving
worden in beeld gebracht, waarna interventies ingezet worden (zie bijlage 10 – nood).
Als er leerlingen zijn die ernstig orde verstorend of grensoverschrijdend gedrag laten zien en
de juiste interventie moeilijk te vinden is, moeten er grotere maatregelen ingezet worden om
escalatie te voorkomen. We spreken dan van tertiaire preventie. Het is belangrijk deze
preventieve aanpak in te zetten vanuit de gedragsfunctieanalyse, waarbij gekeken wordt
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waarom een leerling doet wat hij doet. Hierop worden maatregelen ingezet waarin naast
school ook anderen betrokken kunnen worden (zie bijlage 10- 10a:Toelatingsbeleid VGSK
pag. 4: time out, schorsing en verwijdering van leerlingen. 10b: SWV: Nood en crisis).
4.2.1 Veilig schoolklimaat
Uiteraard hoort een veilig schoolklimaat ook bij de basisondersteuning, een veilig gevoel is
immers cruciaal om tot ontwikkeling te komen. Op onze school werken we aan een veilig
schoolklimaat. We hebben algemene regels vastgesteld en zichtbaar gemaakt in de school.
Het betreft de volgende regels:
 We gaan respectvol met elkaar om.
 We zijn zuinig op de spullen van onszelf, de ander en de school.
 Wij zorgen er samen voor dat het in de school rustig en netjes blijft.
 We gaan respectvol om met de natuur.
We hebben als team klassenregels opgesteld rond de volgende items:
 binnenkomen in het lokaal;
 verlaten van het lokaal;
 gebruik van het lokaal;
 buiten het lokaal;
 individueel werk;
 pleinregels.
Er is een eenduidige benadering binnen de school afgesproken rond het geven van feedback
bij overtreding van regels. Kinderen worden binnen de school regel-gestuurd gecorrigeerd:
(1) aanspreken op het (ongewenst) gedrag;
(2) in herinnering roepen van de regel;
(3) keuze bieden om het gedrag te veranderen;
(4) benoemen van de gevolgen.
Op school maken we gebruik van de SOVA methode KWINK, een programma gericht op
versteviging van de sociaal emotionele ontwikkeling.
Op school wordt de uitvoering van Risico Inventarisatie - & Evaluatie nageleefd evenals de
Meldcode kindermishandeling. Zie ons protocol ‘Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’.
4.2.2 Rol van de ouders
We vinden dat ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van
de leerlingen. Dit is in onze school terug te vinden door:
- een open positieve houding;
- korte lijnen met ouders, wanneer we iets signaleren delen we dit met ouders;
- ouders worden betrokken bij interventies m.b.t. hun kinderen;
- twee keer per jaar spreekavonden;
- uitspreken van wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden.
4.3

Licht curatieve interventies
➔ Inzet expertise: leerkracht, RT-er, onderwijsassistent, themaspecialist, leerkracht
plusklas, ondersteuningsteam, schoolondersteuner SWV, IB-er is casemanager, ouders
zijn betrokken bij het aanbod.
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4.3.1
Lezen en rekenen
Ondersteuning aan leerlingen met ernstige lees- en /of rekenproblemen valt onder
basisondersteuning. Wij hebben op school het protocol voor leesproblemen en dyslexie en
het protocol voor ernstige reken- en wiskunde problemen. In het protocol voor leesproblemen
hebben wij afgesproken dat de leerkracht ondersteuning op niveau 1 en 2 in de groep
uitvoert. Bij niveau 3 krijgt de leerling drie keer per week 20 minuten extra leesbegeleiding.
Deze begeleiding wordt gegeven door de onderwijsassistent, RT-er en/of eigen leerkracht
tijdens de verlengde instructie van de Leesparade lessen. De taal- leescoördinator en/of IBer begeleiden dit proces.
Als het dossier volgens Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie op orde is en aan de eisen
voldoet voor een vergoed diagnostisch onderzoek, maakt de school het dossier in orde en
betaalt de gemeente het diagnostisch onderzoek. Als er een dyslexieverklaring is
afgegeven, kan er gebruik worden gemaakt van compenserende en dispenserende
maatregelen. We werken vanaf groep 6 met Kurzweil.
Onze school heeft een leesbeleidsplan. Zie bijlage 7.
In het protocol voor reken- en wiskunde problemen hebben wij afgesproken dat de leerkracht
ondersteuning in de groep geeft in de fasen blauw, groen en geel. In fase oranje ondersteunt
de IB-er de groepsleerkracht en wordt gewerkt conform het protocol. In fase rood wordt er
een dyscalculie-onderzoek aangevraagd bij de schoolbegeleidingsdienst.
4.3.2 Omgaan met verschillen in gedrag
Voor het in beeld brengen van het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen wordt het
volginstrument ZIEN! gebruikt. Zie hoofdstuk 8 voor beschrijving ZIEN! Wanneer leerlingen
minder competent gedrag vertonen, wordt een pedagogisch handelingsplan opgesteld. Dit
wordt gedaan door de gedragsspecialist in samenwerking met de groepsleerkracht; ouders
worden hiervan op de hoogte gesteld. Als er na 2 periodes intensieve begeleiding door de
gedragsspecialist geen vooruitgang wordt geboekt, heeft het kind een ondersteuningsbehoefte die valt onder de extra ondersteuning.
Bij ondersteuningsvragen op het gebied van zelfvertrouwen, weerbaarheid, sociale positie,
(faal)angst, het maken van contact en het invoelen van emoties kan ook een beroep gedaan
worden op het Centrum voor Jeugd en Gezin en ELAN maatschappelijk werk in Barneveld
(Sova trainingen, faalangsttrainingen etc.). Regelmatig verwijzen we leerlingen door naar
particuliere speltherapeuten: Alette van Huigenbos en Lettie van Geresteijn.
4.3.3 Omgaan met verschillende leerlingkenmerken
De leerkracht signaleert tijdig als een kind zich meer of minder dan gemiddeld ontwikkelt en
geeft in het groepsplan aan welke basisondersteuning wordt aangeboden. Kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong krijgen binnen het groepsplan de mogelijkheid om leerstof te
compacten en/of te verrijken. In onze school werken we met een plusklas. In het beleidsplan
meer-en hoogbegaafde leerlingen worden de instroomeisen voor en het programma van de
plusklas beschreven (zie bijlage 6). AIs een leerling zich minder dan gemiddeld ontwikkelt
kan een leerling voor réteaching of preteaching voor een bepaald vak- of
ontwikkelingsgebied buiten de groep in aanmerking komen. De extra begeleiding kan worden
gegeven door onze remedial teacher of onderwijsassistent. Als er na intensieve extra
begeleiding te weinig progressie wordt geboekt voor een bepaald vakgebied, kan er worden
besloten om over te gaan op een eigen leerweg. Er wordt dan in samenspraak met ouders
en IB-er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Bij leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 kan
een ondersteuningsarrangement worden aangevraagd.
Fysieke en medische kenmerken kunnen onder meer betrekking hebben op gehoor, gezicht
of de motoriek van een kind. De leerkracht signaleert fysieke en medische
ondersteuningsvragen in overleg met ouders en IB-er. Eventueel kan via het zorgadviesteam
externe hulp worden geregeld. Er kan ook worden besloten om een leerling door te verwijzen
naar de schoolarts, fysiotherapeut of logopedist.
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Ondersteuningsvragen kunnen ook betrekking hebben op werkhouding. Denk aan
zelfstandig werken, structureren, taakgerichtheid etc. Onder basisondersteuning valt dat we
de leerlingen leren hoe zij zelfstandig kunnen werken. Structurele ondersteuning voor
leerlingen met ADHD, ASS, en ODD op zogenaamde executieve functies valt niet onder de
basisondersteuning. De volgende executieve functies worden onderscheiden: Taakinitiatie
(beginnen aan de opgedragen taak), planning en priorisering, aandacht richten en
volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie (vermogen om je gedrag af
te remmen), zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit.
4.3.4 Omgaan met ‘thuiskenmerken’
Als er sprake is van onderstimulering, overbescherming of pedagogische verwaarlozing of er
andere ‘thuiskenmerken’ zijn die vragen om ondersteuning, dan overlegt de leerkracht/
directeur/ IB-er met de ouders in kwestie. Eventueel kan via het Centrum voor Jeugd en
Gezin extra ondersteuning geregeld worden. Het aantal kinderen dat te maken krijgt met
echtscheiding neemt toe op onze school. We merken dat deze kinderen veel ondersteuning
behoeven. Omdat wij als school een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van een kind
dat met scheiding te maken heeft, hebben we een scheidingsprotocol opgesteld.
4.4 Ondersteuningsniveau 2 – Handelingsgerichte Ondersteuning - HGO
Een kind krijgt extra ondersteuning, die de reguliere basisschool samen met het
samenwerkingsverband organiseert of met Auris (cluster 2).
➔ Inzet expertise: leerkracht, ambulant begeleider cluster 2, leerkrachtondersteuner cluster
2, ondersteuningsteam van de school, de steunpunt coördinator bemiddelt voor inzet
expertise vanuit het samenwerkingsverband, IB-er is casemanager, ouders en school vullen
samen het OPP/Groeidocument in en zijn betrokken bij het vormgeven van het arrangement.
4.4.1 HGO-arrangement
Als de basisondersteuning niet volstaat, regelen leerkracht en IB-er een ondersteuningsarrangement op maat. De IB-er stelt een ondersteuningsteam samen. Het ondersteuningsteam bestaat minimaal uit de leerkracht(en) en IB-er, zo nodig aangevuld met de RT-er,
themaspecialist, schoolondersteuner vanuit het SWV, schoolmaatschappelijk werker,
jeugdverpleegkundige en de Steunpunt Coördinator. Het ondersteuningsteam nodigt ouders
uit voor ondersteuningsbijeenkomsten voor hun kind. In het Ondersteuningsteam wordt
besproken wat de onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling zijn en welke
ondersteuning het meest tegemoet komt aan die behoeften. Ook de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders worden besproken. Als duidelijk is
dat de basisondersteuning van de school niet (meer) toereikend is, wordt besproken wat de
school nodig heeft om wel tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van een leerling. Hierin zijn drie mogelijkheden:
- inzet extra ondersteuning middels HGO (er wordt een OPP opgesteld);
- overplaatsing naar een andere reguliere basisschool;
- arrangement S(B)O.
De aanvraag voor een HGO wordt door de intern begeleider ingediend via Kindkans.
Zonder betrokkenheid van een Steunpunt Coördinator wordt een HGO niet toegekend.
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4.4.2 Arrangement cluster 2
Arrangementen cluster 2 worden afgegeven door Auris. Het arrangement cluster 2 komt tot
stand in een gesprek met ouders, school en ambulante dienstverlener (AD-er) van Auris. Het
arrangement wordt aangevraagd door de AD-er bij Commissie van Leerlingzorg. Er zijn
lichte, medium en intensieve arrangementen. Leerlingen die een licht of medium
arrangement krijgen, worden op onze school begeleid. Een intensief arrangement is altijd
een plaatsing op een cluster 2 school.
4.4.3 Kindkans
Als wij leerlinggegevens uitwisselen met ons Samenwerkingsverband maken we gebruik van
het online leerlingadministratieprogramma Kindkans. Het programma is beschermd met
inloggegevens en wachtwoorden en kan door de intern begeleider en medewerkers van het
Samenwerkingsverband worden ingezien. Zie bijlage 14.
4.5
Niveau 3
Een kind krijgt specialistische ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs
(met toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband)
➔ Inzet expertise: leerkracht, ondersteuningsteam van de school, deskundigenadvies via
de steunpuntcoördinator, IB-er is casemanager, ouders zijn betrokken bij plaatsing in het
speciaal (basis) onderwijs.
4.5.1 Handelingsverlegenheid van de school
In een aantal gevallen is het ‘onverantwoord’ om het kind op onze school te houden.
Als er sprake is van ernstige leerproblemen (stagnatie, achterstand), gedragsproblemen
en/of zeer specifieke kindkenmerken (lichamelijke en/of geestelijke beperkingen) kunnen wij
soms niet het onderwijs bieden waar het kind recht op heeft. De school is
handelingsverlegen als het kind onvoldoende door gaat in de leerstof, als de gezonde
ontwikkeling van het kind in gevaar komt of als de veiligheid voor het kind en zijn omgeving
niet langer gegarandeerd is. In het ondersteuningsteam wordt besproken of het speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs (tijdelijk) de extra ondersteuning kan bieden die het kind
nodig heeft. Voor plaatsing in een school voor speciaal (basis)onderwijs is een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Die vraagt de basisschool/het schoolbestuur aan bij
het samenwerkingsverband; de aanvraag wordt besproken door de TLV Comissie. Voor de
aanvraag is overeenstemming wenselijk tussen ondersteuningsteam, ouders en de
steunpuntcoördinator. Zijn de ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij
bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de geschillencommissie.
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5.

Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken

5.1
Handelingsgericht werken en groepsplannen
Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader van waaruit we de zorg gestalte geven. Bij
HGW wordt uitgegaan van de leerling in zijn totaliteit. De leerlingkenmerken worden zo
volledig mogelijk onderzocht en waar nodig, beschreven. Daarbij gaan we niet uit van de
zwakke kanten van de leerling, maar van zijn sterke punten.
HGW concretiseert passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat we als
team effectief kunnen omgaan met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW
blijft in ontwikkeling n.a.v. praktijkervaringen en recent onderzoek. We volgen de
ontwikkelingen kritisch en kijken wat passend is voor onze school.
Wij werken met groepsplannen voor de vakgebieden spelling, rekenen, technisch en
begrijpend lezen. In het kader van groepsplannen passen wij de cyclus van HGW toe:
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

Handelingsgericht werken
1) Evalueren groepsplan en verzamelen
leerlingengegevens in groepsoverzicht
6) Uitvoeren van
het groepsplan

5) Opstellen
van het
groepsplan
4) Clusteren van
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoeften

realiseren

waarnemen

plannen

begrijpen

2) Signaleren van
leerlingen met
specifieke
onderwijsbehoeften

3) Benoemen van
specifieke
onderwijsbehoeften
van leerlingen

Binnen deze cyclus hebben wij gekozen voor het convergente differentiatiemodel.
Waarnemen
In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle
leerlingen én over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties,
analyses van het werk, gesprekken met leerlingen en ouders en de resultaten op
methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen. Zowel kinderen met een leer- /
ontwikkelingsachterstand als leerlingen met een leer- / ontwikkelingsvoorsprong worden op
deze manier gesignaleerd. Bij leerlingen waar niets opvalt, worden alleen de
methodeonafhankelijke gegevens in het overzicht verwerkt.
In de fase van het waarnemen zet de leerkracht de volgende twee stappen:
1. Verzamelen van gegevens over leerlingen in een didactisch groepsoverzicht en op
basis hiervan evalueren van het vorige groepsplan;
2. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra
aandacht nodig hebben.
Begrijpen
In de fase van het begrijpen gaat de leerkracht op basis van de in het didactisch
groepsoverzicht verzamelde gegevens na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in
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zijn/haar groep zijn, met in het bijzonder de kinderen die bij stap 2 gesignaleerd zijn. In deze
fase zet de leerkracht de volgende stap:
3. benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen per vakgebied.
Plannen
Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen kijkt de leerkracht hoe hij/zij op een
bepaalde manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Vervolgens wordt voor de komende
periode een groepsplan opgesteld. Binnen dit groepsplan is er een basisaanbod voor de hele
groep, daarnaast ontvangen de subgroepjes extra instructie, extra leertijd of verdieping of
verrijking. De leerkracht zet in deze fase van het plannen de volgende stappen:
4. clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften;
5. opstellen van een groepsplan.
Realiseren
De leerkracht richt de klassenorganisatie in en treft de nodige voorbereidingen, zodat het
groepsplan uitgevoerd kan worden. Instructie wordt gegeven volgens het directe
instructiemodel. Tijdens de uitvoering van het groepsplan verzamelt de leerkracht gegevens
over de resultaten van het aanbod. De fase “realiseren” loopt daarmee door in de fase
“waarnemen” (cyclisch proces).
In de fase van het realiseren zet de leerkracht de volgende stap:
6. uitvoeren van het groepsplan.
Elke cyclus HGW wordt afgesloten met een groepsbespreking. Deze bespreking is gelijk het
begin van een nieuwe cyclus. De cyclus HGW wordt tweemaal per schooljaar uitgevoerd en
heeft een vaste plek in onze zorgstructuur van school.
5.2 Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA)
HIA gaat ook uit van de van zeven principes van HGW:
1. Doelgericht werken: doelen formuleren en evalueren.
Aan alle betrokkenen wordt gevraagd welke hulpvraag zij hebben.
2. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de
leertijd en uitdaging.
School noteert de onderwijsbehoeften en aan ouders wordt gevraagd wat de
opvoedbehoeften zijn.
3. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht,
de school en de ouders. De ondersteuningsbehoefte moet duidelijk zijn.
4. Groepsleerkracht, IB-er en ouders doen ertoe, maken het verschil.
5. Positieve aspecten zijn van groot belang. Sterke kanten van het kind, leraar, groep,
school en ouders zoeken en benutten in de aanpak.
6. Constructieve samenwerking tussen school en ouders.
Samenwerken:
- Onderwijsprofessionals, verantwoordelijk voor onderwijs;
- Ouders: ervaringsdeskundigen, verantwoordelijk voor opvoeding;
- Kinderen hebben zelf vaak effectieve oplossingen.
Gezamenlijk belang: leerling van school = kind van ouders. We denken met elkaar
mee maar gaan niet op elkaars stoel zitten.
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Ouders en school vullen
samen het Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in.
Als team hebben we afspraken gemaakt over het Handelingsgericht Integraal Arrangeren.
Zie bijlage 14 voor :
- De HGW cyclus;
- Vragen voor een oplossingsgericht kindgesprek;
- Vragen om ouders te stellen;
- Rol van voorzitter/trajectbegeleider;
- Verkorte versie theoretisch stappenplan HIA.
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5.3 Opbrengstgericht werken en referentieniveaus
Bij opbrengst gericht werken gaat het om het systematisch en doelgericht werken aan het
maximaliseren van de prestaties van alle leerlingen. Het accent ligt op taal, rekenen en lezen
als basisvaardigheden. Concretisering is te vinden in de verschillende referentieniveaus. Het
basisonderwijs kent er twee: het fundamentele niveau en het streefniveau. Het gaat om
vaardigheden die nodig zijn in de toekomst. Beheersing van rekenen, taal en lezen vraagt
niet alleen automatisering. Een kenniseconomie vraagt uiteindelijk creatief om te gaan met
kennis. Daarvoor is nodig: inzicht, toepassing, analyse en evaluatie van het handelen
(taxonomie van Bloom). Door instructie te geven op meerdere niveaus blijven (vrijwel) alle
leerlingen t/m groep 5 bij de groep. De inspectie stelt (memo, dec. 2010) dat leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften de meeste voortgang boeken als zij zolang mogelijk bij de
basisgroep gehouden worden, zo nodig aangevuld met geïntensiveerde instructie en
inoefening.
5.4
Individuele leerlijn met ontwikkelingsperspectief
Leerlingen die het basale groepsprogramma (fundamenteel niveau) voor taal/spelling,
rekenen of begrijpend lezen niet meer kunnen volgen, krijgen vanaf groep 6 een eigen
leerlijn. Leerlingen worden betrokken bij de uitvoering van het handelingsplan zodat zij weten
dat het handelingsplan van henzelf is. Zij weten wat zij moeten leren, wat zij daarbij kunnen
gebruiken, wie zij om hulp kunnen vragen. Ook bij een “eigen programma” is voor de leerling
autonoom functioneren belangrijk. We werken de eigen leerlijn uit in een individueel
hulpplan. We houden de opbrengsten van dit hulpplan aandachtig in de gaten: er moet
voldoende leerwinst geboekt worden. Om dit goed te kunnen beoordelen, bepalen wij een
ontwikkelingsperspectief voor deze leerlingen. In dit ontwikkelingsperspectief staat het
verwachte uitstroomniveau en welke ondersteuning en begeleiding nodig zijn om dit te halen.
Ook worden belemmerende en bevorderende factoren beschreven die van invloed zijn op
het onderwijs aan de leerling. Het gaat hierbij om kindgebonden factoren en
omgevingsfactoren, die het onderwijs kunnen beïnvloeden en die (mede) bepalen of een
leerling een bepaalde uitstroombestemming kan bereiken. Het ontwikkelingsperspectief
(OPP) werken wij uit in concrete tussendoelen in het handelingsplan en volgen zo de
ontwikkeling van deze leerlingen. Een eigen leerlijn bevat altijd:
 een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende vakgebied dat is bepaald aan de
hand van het verwachte uitstroomniveau van de leerling;
 tussendoelen die bepaald zijn aan de hand van het ontwikkelingsperspectief;
 een beredeneerd, gepland aanbod dat is bepaald op basis van de tussendoelen.
Samen met de leerkracht neemt de IB-er een centrale positie in bij het opstellen van het
OPP. De intern begeleider stelt het OPP op. De leerkracht of RT-er zijn uitvoerder van het
OPP.
5.4.1 Passende Perspectieven
Er zijn leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F
(op onderdelen) niet halen. Voor deze leerlingen werken we met passende perspectieven
voor de vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen.
5.4.2 Opbrengsten eigen leerlijn
Om aan te kunnen tonen dat onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar
verwachting (dus volgens de gestelde tussendoelen) ontwikkelen, bepalen wij een
uitstroomperspectief. Hiervoor maken wij gebruik van het leerrendement van een leerling
tot nu toe. Voor de berekening van het leerrendement maken wij gebruik van de volgende
formule: (DLE x 100) : DL= Rendement. Zo weten wij wat de leerwinst is van de geboden
hulp. Voor de berekening van het uitstroomperspectief bij een eigen leerlijn maken we
gebruik van deze formule: (DL x rendement) : 100 = Uitstroomperspectief. Uiteraard nemen
we de overige gegevens als werkhouding en gedrag mee in de bepaling van het
uitstroomperspectief.
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De onderstaande tabel helpt ons bij het inschatten of het ontwikkelingsperspectief en het
leerrendement realistisch is.
IQ/eindniveau voortgezet onderwijs
PRO
LWOO

VMBO

IQ 55-80
IQ 75-90
IQ 80-90 + specifieke stoornis

Leerrendement lager dan 50%
Leerrendement 50% - 75%
Leerrendement 50% - 75%

IQ 90-120 + sociaal emotionele
problemen

Leerrendement 50% - 75%

Eindniveau eind groep 5
Eindniveau eind groep 6
Eindniveau eind groep 6
voor het betreffende
vakgebied
Eindniveau groep 7

Leerrendement hoger dan 75%

Eindniveau groep 7

5.5 Opbrengsten volgens inspectiekader
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen Begrijpend
Lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen
presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend
(en succesvol) vervolgonderwijs.
 De uitslagen m.b.t. de Centrale Eindtoets zijn minimaal conform de eisen van de
inspectie. Alle leerlingen doen mee aan de Centrale Eindtoets, met uitzondering van
de leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan en waarvoor een
ontwikkelingsperspectief is vastgesteld. De eindopbrengsten van deze leerlingen
worden in kaart gebracht met de internetversies van de testen spellingvaardigheid,
begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen van de TPVO (Testserie voor Plaatsing in het
Voortgezet Onderwijs).
 De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten. Voor alle Cito nietmethodetoetsen stellen we schooldoelen op. De doelen worden twee keer per jaar
geëvalueerd en geanalyseerd door de directeur en de IB-er. Waar nodig wordt actie
ondernomen.
 De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden
verwacht.
Met behulp van ZIEN! meten we de sociale competenties, motivatie en werkhouding.
Onze gedragsspecialist en IB-er analyseren de uitkomsten en bespreken dit met
groepsleerkrachten.
 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun
mogelijkheden.
Het volgende is op onze school van toepassing:
 een realistisch ontwikkelingsperspectief voor deze leerlingen;
 hiervan afgeleide tussendoelen (staan in de hulpplannen in
ParnasSys);
 leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting.
De ‘Opbrengsten Analyse’ ligt bij de IB-er ter inzage.
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6

Structuur van de ondersteuning en taakverdeling

6.1
Deskundigheid team
De basis moet sterk zijn. De groepsleerkrachten zijn bekwaam in het signaleren van
specifieke onderwijsbehoeften bij de leerlingen en kunnen hun dagelijkse onderwijspraktijk
hier adequaat op aanpassen. Onze Taalleescoördinator draagt zorg voor effectief
leesonderwijs. Onze Master Sen Gedragsspecialist adviseert en ondersteunt leerkrachten
als kinderen een extra ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van het gedrag. Onze
Master of Science Onderwijskunde coördineert het onderwijs aan de meerbegaafde
leerlingen. Deze specialisten delen hun deskundigheid met collega’s. Hiermee zal de
expertise van het team en deskundigheid toenemen en hoeven we steeds minder een
beroep te doen op externe deskundigen.
6.2
Intern begeleider
De IB-er is de spil in de ondersteuningsstructuur en voert de coördinatie van de zorg,
begeleiding en kwaliteitsbewaking uit. De IB-er is actief op drie niveaus. De zorg in de klas,
de zorg in de school en de bovenschoolse zorg.
Zorg in de klas
De IB-er coacht de leerkracht bij de zorg in de klas. Zowel voor de groep als voor de
individuele leerling. Voorbeelden hiervan zijn:
 didactisch en pedagogisch handelen;
 klassenmanagement;
 de ontwikkeling ‘partnerschap’ met ouders;
 het formuleren van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en
handelingsvragen van de leerkracht;
 het werken met individuele en groepsplannen (opstellen, uitvoeren en evalueren) en
het omgaan met specifiek gedrag;
 het verwerken van adviezen van de hulpverlening in handelingsplannen;
 omgaan met professionals in de klas (zoals remedial teacher, ambulante
dienstverlener, leerkrachtondersteuner).
Zorg in de school
De IB-er zorgt voor het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur.
Voorbeelden hiervan zijn:
 het coördineren van de zorg rond leerlingen (door RT, AD'er, logopedist,
schoolmaatschappelijk werk, gezinscoach van Centrum Jeugd en Gezin etc.);
 benutting van de voorschoolse (zorg)informatie;
 een goede overdracht (samen met de leerkracht van groep 8) naar het VO;
 inzicht in de sociale kaart;
 scholing organiseren over thema’s die zorg gerelateerd zijn;
 gesprekken met ouders;
 het zorgbeleid van de school vast leggen in het ondersteuningsplan, zorgparagrafen
van schoolgids en schoolplan verzorgen;
 bijdrage leveren aan onderwijskundige vernieuwingen op het gebied van
zorgverbreding;
 verzamelen/ coördineren van toetsgegevens, opbrengsten analyseren en
verbeterdoelen stellen op leerling, groeps, - en schoolniveau;
 het omgaan met privacy gevoelige informatie;
 de coördinatie van het ondersteuningsteam op school.
Bovenschoolse zorg
De IB-er onderhoudt de contacten met het samenwerkingsverband, zorginstanties en met
andere basisscholen.
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6.3
Gedragsspecialist
De gedragsspecialist is werkzaam als Intern Begeleider en arrangementbegeleider. Naast
deze werkzaamheden vervult zij een specifieke taak in de school. De gedragsspecialist geeft
leerkrachten ondersteuning bij het signaleren van bijzonder gedrag en komt in overleg met
de leerkracht tot concrete handelingswijzen. Tevens geeft de gedragsspecialist steun aan de
leerkracht bij de uitvoering. Als er voldoende formatie beschikbaar is, geeft de
gedragsspecialist een dagdeel per week of per 2 weken, directe begeleiding aan leerlingen
met gedragsproblemen.
Taakprofiel:
 in kaart brengen van gedragsproblematiek m.b.v. het volgsysteem ZIEN!;
 observatie van leerlingen;
 in samenspraak met groepsleerkracht en IB-er adequate handelingsplannen
opstellen;
 komen tot beleid voor gedragsproblematiek in samenspraak met het team en
directeur en dit beleid implementeren en verder uitbouwen;
 ondersteunen en coachen van collega’s t.a.v. leerlingengedrag naar aanleiding van
hulpvragen;
 middels vakliteratuur en scholing op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
en brengt het team hiervan op de hoogte;
We hebben een beleidsplan waarin het beleid van de school en de functieomschrijving van
de gedragsspecialist uitvoerig wordt beschreven (bijlage 8).
6.4
Coördinator meerbegaafde leerling
De coördinator meerbegaafde leerlingen is een groepsleerkracht die, naast lesgevende
taken en groepsverantwoordelijkheid een specifieke taak vervult in school.
Taakprofiel:
 beleidsplan meer- en hoogbegaafde leerlingen in praktijk brengen en waar nodig
aanpassen, dit laatste in samenspraak met directeur en IB-er;
 een bijdrage leveren aan de professionalisering van het managementteam, IB-er en
collega leerkrachten wat betreft meerbegaafde leerlingen.
 Leerkracht van de plusklas en verantwoordelijk voor:
- Bewaken van het leerproces van de leerling;
- Zorgen voor goede begeleiding van de leerling bij het werken in de plusklas;
- Beoordelen van de inspanningsverplichting van de leerling;
- Invullen van het leerprogramma van de leerling. Hierbij kan de leerling, net als bij
zijn/haar verrijkingsstaak in de klas, wel een bepaalde keuzevrijheid worden
geboden;
- Het ontwikkelen van nieuwe thema’s voor de plusklas;
- Het onderhouden van regelmatig contact met groepsleerkracht van de kinderen;
- De communicatie naar ouders over de bezigheden en vordering van de plusklas;
- Het onderhouden van de website:
http://www.kbskootwijkerbroek.nl/pagina/368826/Plusklas
6.5

Taken van de groepsleerkracht:







verantwoordelijk voor het stimuleren van de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen in de groep;
stemt het aanbod af op de behoeften van de kinderen;
stelt duidelijke (minimum) doelen;
geeft effectieve instructie en verwerking;
voert een goed klassenmanagement;
gebruikt onderwijskundig verantwoorde methoden en is deskundig m.b.t. de
methoden;
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6.6







6.7

brengt de BAS+ afspraken (zie borgingsdocument BAS+) in de praktijk;
draagt zorg voor de afname en registratie van de (Cito) toetsen zoals die zijn
opgenomen in de signaleringskalender;
analyseert de Cito toetsen en de methodegebondentoetsen en kan een groeps- of
individueel hulp- of handelingsplan opstellen;
onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers van de leerlingen;
evalueert het groepsplan en individueel handelingsplan in samenspraak met IB-er;
is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem van de groep;
verzorgt (3 keer per jaar) de rapportage (het rapport) aan de ouders/verzorgers.
Taken van de remedial teacher
diagnostische toetsen afnemen en resultaten uitwerken;
in samenwerking met leerkracht handelingsplan opstellen;
overleggen met de leerkracht m.b.t. leerlingen die in behandeling zijn;
handelingsplan uitvoeren, registreren in ParnasSys en evalueren met de leerkracht;
werkoverleg met intern begeleider;
bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de zorg;
leerkrachten adviseren en hulp bieden bij het zoeken van materiaal voor
zorgleerlingen.
Taken van de onderwijsassistent:
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overleggen met leerkracht m.b.t. leerlingen die worden begeleid;
werkoverleg met intern begeleider;
het geven van speciale hulp aan leerlingen binnen en buiten de groep aan de hand
van handelingsplannen;
handelingsplan (opgesteld door groepsleerkracht of IB-er) uitvoeren en gegeven hulp
en de resultaten ervan registeren in ParnasSys.
Taken van de directeur
eindverantwoordelijk voor de zorg binnen de school;
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bij de zorg betrokken personen;
coördineert de ontwikkelingen op het gebied van de zorg;
neemt besluiten m.b.t. de zorg;
initieert veranderingen en ontwikkelingen, zo mogelijk samen met de voor de zorg
verantwoordelijke personen;
heeft overleg met de IB-er en andere voor de zorg verantwoordelijke personen
binnen de school;
stimuleert nascholing op het gebied van specifieke leerlingenzorg;
onderhandelt en sluit contracten met externe zorginstanties;
bewaakt het ontwikkelingsproces van de school, rekening houdend met het
schoolconcept en het schoolplan;
houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinnovaties;
Taken van de taal-leescoördinator
opstellen van het leesbeleidsplan;
in samenspraak met de IB-ers sterkte- en zwakteanalyses uitvoeren;
in samenspraak met IB-ers monitoren en analyseren van resultaten/leeropbrengsten;
signaleren van hiaten in het curriculum;
bevorderen van een doorgaande leeslijn;
coachen en enthousiasmeren van collega-leerkrachten;
initiëren en begeleiden van kleinschalige scholingsactiviteiten;
coördinatie en samenwerking met de schoolleiding.
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7

Protocollen

7.1
(Hoog-)begaafdheid
Als we kinderen signaleren die meer aankunnen dan de andere kinderen kan er sprake zijn
van begaafdheid of hoogbegaafdheid. In het beleidsplan meer- en hoogbegaafde leerlingen
wordt het signaleren en diagnosticeren uitvoerig beschreven.
7.2
Dyslexie
Onze school beschikt over een lees- en dyslexieprotocol. We hebben in mei 2016 ons
dyslexiebeleid (opnieuw) en het beleid t.a.v. het gebruik van Kurzweil vastgesteld in een
protocol. De zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie valt per 1 januari 2015
onder de Jeugdwet. De gemeente Barneveld vergoedt deze dyslexiezorg.
Door ons dyslexiebeleid willen we ouders en andere belanghebbenden informeren over onze
professionele aanpak van (ernstige) lees- en spellingmoeilijkheden (LSM) en dyslexie.
Dit doen wij door de factoren als:
 optimaal lees- en spellingonderwijs voor alle leerlingen;
 adequate signalering van LSM/dyslexie in een vroeg stadium;
 adequate handelingsplanning voor de individuele leerling in aanvulling op of als
alternatief voor de reguliere lees- en spellingprogramma’s;
 adequaat verder onderzoek door/binnen de school, gericht op de verklarende en
handelingsgerichte diagnose;
 zorgen voor het opstellen van een dyslexieverklaring (tijdens de basisschoolperiode
ter verkrijging van bepaalde voorzieningen, bij schoolverlaten ten behoeve van de
overgang naar het vervolgonderwijs);
 inzet van Kurzweil in de groepen 6 t/m 8;
 zorgen voor een goede overgang PO-VO;
 adaptief, sociaal ondersteunend onderwijs door de leerkrachten om
onderwijsbelemmeringen van dyslectische leerlingen te compenseren.
7.3
Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie
Het protocol van onze school is gebaseerd op het Protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Van Groenesteijn, M., Borghouts, C. & Janssen, C., 2011).
Het protocol ERWD biedt handvatten om het rekenwiskunde-onderwijs zo goed mogelijk te
kunnen afstemmen op de ontwikkeling van elke leerling en zoveel mogelijk problemen te
voorkomen. Daar waar rekenwiskunde problemen ontstaan, biedt het protocol handvatten
voor optimale afstemming van het rekenwiskunde-onderwijs op de ontwikkeling van de
leerling. Door middel van ons schoolprotocol ERWD willen we ouders en andere
belanghebbenden informeren over onze professionele aanpak van (ernstige) rekenwiskunde
problemen en dyscalculie.
Onze aanpak bestaat uit:
 optimaal rekenwiskunde-onderwijs voor alle leerlingen;
 adequate signalering van rekenwiskunde problemen in een vroeg stadium;
 adequate handelingsplanning voor de individuele leerling in aanvulling op of als
alternatief voor de reguliere reken-wiskunde methoden;
 adequaat verder onderzoek binnen de school, gericht op de verklarende en
handelingsgerichte diagnose;
 zorgen voor het opstellen van een dyscalculieverklaring (tijdens de
basisschoolperiode ter verkrijging van bepaalde voorzieningen, bij schoolverlaten ten
behoeve van de overgang naar het vervolgonderwijs);
 zorgen voor een goede overgang PO-VO.
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7.4
Scheidingsprotocol
Het aantal kinderen dat te maken krijgt met echtscheiding neemt toe op onze school. Omdat
wij als school een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van een kind dat met scheiding
te maken heeft, hebben we het scheidingprotocol ‘Rondom het kind’ opgesteld.
Het scheidingsprotocol is bedoeld om aanwijzingen te geven voor de omgang met kinderen
die de scheiding van hun ouders meemaken. In het protocol wordt ook beschreven welke
afspraken we met de biologische ouders maken.
7.5 Protocol Meldcode; huiselijk geweld en kindermishandeling
Het protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft handvatten hoe
gehandeld kan worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het
doel van dit protocol is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de
signalen doorgeven aan de verantwoordelijke instanties. In het protocol Meldcode wordt
beschreven welke vormen van kindermishandeling er zijn en welke stappen leerkrachten
moeten nemen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
7.6
Pestprotocol
Het pestprotocol heeft als doel: “Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig
voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen” In het pestprotocol maken we regels en
afspraken zichtbaar zodat kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties
voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. In dit protocol gaat het over het
pesten op school.
We hebben ook een protocol voor digitaal pesten/cyberpesten. Vaak gebeurt het
cyberpesten buiten de school. De gevolgen zijn op school merkbaar. Er ontstaat een onveilig
klimaat. In dit protocol besteden we aandacht aan preventie, de effecten van cyberpesten en
beschrijven we het stappenplan bij signalen van digitaal pesten. Beide pestprotocollen staan
op de site van school: www.kbskootwijkerbroek.nl
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8

Sociaal emotionele ontwikkeling

8.1
Visie
Sociale competentie is van belang voor de kinderen. Leerlingen moeten worden voorbereid
op deelname aan de maatschappij. Het is van belang dat ze inzicht krijgen in de sociale
structuren van de maatschappij. Alleen dan kunnen ze later een goede positie in de
maatschappij verwerven. Sociale competentie is het vermogen om op een adequate manier
sociaal en emotioneel te functioneren. Adequaat wil zeggen dat een leerling rekening houdt
met zijn eigen belangen én met de belangen van een ander en dat hij rekening houdt met de
waarden en normen die in zijn samenleving gelden.
Als school willen we graag een bijdrage leveren aan de sociale participatie van onze
leerlingen. De leerling moet de wereld om hem heen begrijpen op zijn eigen niveau en de
emoties, die al of niet getoond worden, moeten passen bij de leeftijd. Hierdoor kunnen de
leerlingen gemakkelijker met zichzelf, met anderen en hun omgeving omgaan.
Het bevorderen van sociaal competent gedrag vormt daarom een wezenlijk doel van ons
onderwijs. Sociale competentie wordt in alle groepen als vak gegeven met de methode
Kwink. Het rapport geeft waarderingen voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de sociaal
emotionele ontwikkeling komt aan bod tijdens de leerlingenbespreking.
8.2 Gebruikte aanpakken gericht op sociaal competente gedragingen
We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het
leerlingvolgsysteem ZIEN! ZIEN! hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters, welbevinden
en betrokkenheid, die een signaalfunctie hebben en vijf vaardigheidsdimensies die relevante
informatie geven over de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied.
Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is
om te profiteren van het onderwijsaanbod. Betrokkenheid en welbevinden zijn twee
kwaliteitsdimensies die op alle leeftijden te observeren zijn op individueel en groepsniveau.
Ze hebben een waardevolle signaalfunctie voor:
- motivatie;
- zelfvertrouwen;
- innerlijke gemoedstoestand;
- cognitief functioneren.
Lijkt een leerling of een groep minder betrokken of signaleert de leerkracht een lager
welbevinden, dan maakt ZIEN! gebruik van doorvragen. Zo helpen we de leerkracht om zicht
te krijgen op mogelijke oorzaken van deze lagere score. Door het gedrag van een kind te
begrijpen, kun je komen tot adequate ondersteuning. De volgende vaardigheden zijn nodig
om op een adequate manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen:
1. Sociaal initiatief;
2. Sociale flexibiliteit;
3. Sociale autonomie;
4. Impulsbeheersing;
5. Inlevingsvermogen.
De categorieën helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een
lagere betrokkenheid en/of welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele
ontwikkelbehoeften van een kind of groep. Dit stelt leerkrachten beter in staat om leerlingen
adequaat te kunnen ondersteunen. Een belangrijk voordeel van de vijf
vaardigheidscategorieën is dat het hier gaat om direct te beïnvloeden leerlingkenmerken.
De gedragsvragenlijsten van ZIEN! worden in november afgenomen. Gedragsspecialist en
IB-er analyseren de uitkomsten op leerlingniveau en op groepsniveau in samenspraak met
de groepsleerkracht(en). Indien nodig worden er individuele- of groepsbehandelplannen
opgesteld. Als de formatie het toelaat, begeleidt de gedragsspecialist de leerlingen met
zorgelijke scores. Als er na twee periodes van intensieve extra begeleiding geen vooruitgang
wordt geboekt, schakelen we een externe deskundige in. De ‘ZIEN-Analyse’ is een
onderdeel van de ‘Opbrengsten Analyse’ en ligt bij de IB-er ter inzage.
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9

Zorgplicht, aanmelding en grenzen aan de zorg

9.1. Zorgplicht
Met de komst van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Hoe die
zorgplicht wordt uitgevoerd binnen ons samenwerkingsverband staat beschreven op de site
https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/schema_zorgplicht_def.pdf
9.2 Grenzen aan de zorg
Voordat een leerling wordt ingeschreven op onze school hebben we een gesprek met de
ouder(s). Als een leerling van een andere reguliere basisschool komt, nemen wij, na
toestemming van de ouder(s), contact op met de aanleverende school. Zie bijlage 15 voor
het stappenplan aanmelding nieuwe leerlingen.
Er zijn grenzen aan onze zorgverbreding. Deze grenzen moeten dynamisch worden opgevat.
Dat betekent dat ze moeten kunnen veranderen als ons samenwerkingsverband ons daartoe
verplicht. Gebrek aan opnamecapaciteit: onze school staat welwillend tegenover de
integratie van leerlingen met een handicap op de school in de buurt. Een belangrijk punt bij
de besluitvorming vormt de samenstelling van de groep waarin het kind met een handicap
geplaatst zal worden. Wij vinden dat iedere situatie op zichzelf staat en als zodanig moet
worden beoordeeld. Als er verschillende kinderen met problemen zijn binnen de groep, moet
er voldoende ruimte zijn voor de te bieden zorg.
 De intellectuele capaciteiten moeten toereikend zijn om de leerstof tot het niveau van
groep 5 te kunnen beheersen.
 Leerlingen van een andere basisschool, voor wie een toelaatbaarheidsverklaring voor het
SBO is afgegeven, worden in principe niet op onze school toegelaten.
 Leerlingen van een andere basisschool, die van de leden van het Ondersteuningsteam op
de school van herkomst het advies S(B)O gekregen hebben, worden in principe niet op
onze school toegelaten;
 Voor leerlingen die afkomstig zijn van Dolfijn+, een Medisch Kinderdagverblijf of een
observatiegroep van kinderen tot 5 jaar; is het belangrijk om de onderwijsbehoefte in
beeld te krijgen en samen te kijken naar de meest optimale vorm van onderwijs. Daarbij
lettend op de specifiek onderwijsbehoefte van deze leerling en de mogelijkheden binnen
onze zorgverbreding. Wanneer blijkt dat onze school niet de zorg kan geven die het kind
nodig heeft zoeken, zoeken we samen met de ouders naar een school die passend
onderwijs kan geven.
 Deviant gedrag wordt grensoverschrijdend als andere leerlingen hierdoor structureel
worden gedupeerd.
 Gebrek aan opnamecapaciteit: onze school staat welwillend tegenover de integratie van
leerlingen met een handicap op de school in de buurt. Een belangrijk punt bij de
besluitvorming vormt de samenstelling van de groep waarin het kind met een handicap
geplaatst zal worden. Wij vinden dat iedere situatie op zichzelf staat en als zodanig moet
worden beoordeeld.
 Kinderen met het syndroom van Down worden in de kleutergroepen toegelaten omdat we
het belangrijk vinden dat de leerling met het syndroom van Down kinderen leert kennen in
de eigen buurt. Er worden een aantal criteria opgesteld waaraan de leerling met het
syndroom van Down moet voldoen. Ieder half jaar wordt er een handelingsplan opgesteld
waarin duidelijk wordt geformuleerd welke doelen bereikt moeten worden. In groep 2
zoeken we samen met de ouders een school voor Speciaal Basisonderwijs waar de
leerling start in groep 3.
 Als blijkt dat plaatsing van een aangemelde leerling een onevenredige belasting is voor de
school, nemen we contact op met de Steunpuntcoördinator van ons
Samenwerkingsverband.
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10

Voorschoolse periode

10.1
Peuterspeelzaal
Onze school krijgt doorgaans leerlingen van Peuterspeelzaal BijdeHandjes in
Kootwijkerbroek. De leidsters van de peuterspeelzaal werken samen met de leerkrachten
van groep 1 en de intern begeleider en of coördinator onderbouw, om zo een ‘geruisloze’
overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool plaats te laten vinden. Gegevens die
door de peuterleidster over een peuter verzameld worden, worden besproken met de ouders
en de leerkrachten van de basisschool. Als de ouders toestemming geven, worden deze
gegevens doorgegeven aan de basisschool.
10.2 Peuters met een extra ondersteuningsbehoefte
De voorschool (peuterspeelzaal) heeft zorgen over de ontwikkeling van het kind en voorziet
extra onderwijsondersteuningsbehoeften in het onderwijs. Onderstaand stappenplan wordt
gevolgd:
1. Gesprek voorschool en ouders aan de hand van het Cito kindvolgsysteem.
2. Voorschool neemt contact op met de intern begeleider van de Koningin
Beatrixschool. De intern begeleider observeert de leerling en brengt de
ondersteuningsbehoefte in kaart.
3. Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft vanuit het Samenwerkingsverband
nemen IB-er en/of voorschool contact op met de Contactpersoon Jonge Kind van het
Samenwerkingsverband. Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft vanuit
cluster 2 wordt er een preventieve consultatie aangevraagd bij Auris.
4. Contactpersoon Jonge Kind of de Ambulant Dienstverlener van Auris, observeert de
leerling. In een gezamenlijk overleg met ouders, voorschool, regulier basisonderwijs
en contactpersoon Jonge Kind of Ambulant Dienstverlener worden de
onderwijsbehoeften besproken en wordt bepaald of een leerling start op het reguliere
basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs. In de gemeente Barneveld bestaat de
mogelijkheid dat de leerling een aantal dagdelen naar de observatiegroep van Dolfijn
plus gaat en deels start op het reguliere basisonderwijs.
Zie https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/Stappenplan_Jonge_Kind_4.pdf voor het
uitgebreide Stappenplan Jonge Kind van Voorschool naar Basisschool.
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