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1
1.1

Onze visie op zorg
Ontwikkeling en interactie

Basisschool De Zonnewijzer biedt goed onderwijs aan leerlingen. We bieden de leerlingen een
rijke leeromgeving en een gevarieerd onderwijsaanbod. De leerlingen voelen zich betrokken bij de
school en nemen verantwoording voor hun eigen leerproces. Het leren op De Zonnewijzer is leuk
en uitdagend. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij begeleiden de
kinderen op een wijze die past bij het individuele kind.
Interconfessionele basisschool De Zonnewijzer biedt goed onderwijs door mensen, groot en klein,
met en van elkaar te laten leren binnen de ruimte die zij nodig hebben. Om deze reden hanteren
we de slogan
“Ruimte om te groeien”.
Daar willen we aan werken en daar staan we voor!
De school biedt kinderen optimale ontplooiingskansen
Leren is een ontdekkingsreis. Om te blijven ontdekken creëren we een uitdagende leeromgeving.
We bieden veelzijdige activiteiten die de belangstelling prikkelt en die de talenten van de kinderen
en medewerkers zichtbaar maakt en verder ontwikkelt. Het aanbieden van gedifferentieerde
leeractiviteiten biedt onderwijs passend bij de talenten van de kinderen.
We leren van elkaar door samen te werken en ervaringen uit te wisselen over het individuele en
gezamenlijke leerproces. Verschillende leerstijlen worden herkend en de leeractiviteiten worden
zoveel mogelijk aangepast aan de leerstijl van het betreffende kind.

1.2

Zorgen over de ontwikkeling

In het algemeen krijgen leerlingen extra zorg wanneer:
 Het kind behaald, herhaald (definitie: 2 keer achtereen) de doelen van het groepsoverzicht
niet.
 Wanneer het kind meer uitdaging nodig heeft.
 Wanneer de onderwijsbehoeften niet duidelijk zijn.
 Wanneer er vanuit de thuissituatie signalen komen dat het welbevinden van de leerling op
school onder druk staat.
Zorg kan gedefinieerd worden als pedagogische zorg en didactische zorg. We maken ons zorgen
over de ontwikkeling wanneer een kind herhaald de doelen van het groepsoverzicht niet haalt. We
streven hierbij zo lang mogelijk naar een preventieve inzet, dat wil zeggen dat we zo veel mogelijk
vooraf proberen in te schatten hoeveel begeleiding (zorg) een leerling nodig heeft om de
(minimum)doelen te halen.
We komen ook in actie als een kind laat zien dat het meer aankan, want ook deze kinderen hebben
specifieke onderwijsbehoeften.
Ten slotte hebben we zorg om een leerling wanneer de onderwijsbehoeften niet duidelijk zijn. Deze
leerling wordt dan besproken in de groepsbespreking om nader te bepalen wat de
onderwijsbehoeften zijn.
Zorg kan ook worden aangegeven door de ouders, wanneer het kind thuis signalen geeft waaruit
blijkt dat het niet goed gaat. Ouders zijn een onmisbare partner in het zorgproces rond de leerling.
Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Bovendien gedragen kinderen zich thuis vaak anders dan op
school.
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Een leerling is een zorg leerling wanneer:
 Er geen of een geringe vaardigheidsgroei zichtbaar is en de cognitieve ontwikkeling
stagneert.
 Er sprake is van dusdanige sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen, dat dit de
ontwikkeling van de leerling belemmert.
Geringe vaardigheidsgroei:
We spreken van een geringe vaardigheidsgroei wanneer de leerling op bloktoetsen herhaaldelijk
beneden de 60% scoort of wanneer er geen, een geringe (enkele punten) of zelfs achteruitgang in
de vaardigheidscore op de Cito/Parnassys-toetsen wordt gezien.
Toetsprotocol
Binnen de Zonnewijzer houden we ons aan het toetsprotocol zoals beschreven in de bijlage.
Sociaal-emotionele problemen:
we spreken van ernstig sociaal-emotionele problemen wanneer de leerling op de driegeleding van
Stevens (relatie, competentie en autonomie) geen relatie meer ervaart met zijn (school)omgeving,
geen competentiegevoel meer heeft en/of geen autonomie meer kent.
Gedragsproblemen:
We spreken van dusdanige gedragsproblemen wanneer het gedrag van de leerling de onderwijsleersetting ernstig verstoort waardoor hij/zij zelf en anderen niet meer tot leren komen.

1.3

Uitgangspunt: afstemming

Uitgangspunt van onze leerlingenzorg is het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijsaanbod
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken daarbij zo veel mogelijk
handelingsgericht, dat wil zeggen dat we ons zo veel mogelijk concentreren op het verzamelen van
die informatie over de leerling die bij kan dragen aan ons handelen.
Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling is cruciaal.
Diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op het verbeteren van deze afstemming: het
wegnemen (of afzwakken) van factoren die een “probleem” beïnvloeden, het versterken van de
positieve aspecten en het zoeken naar een aanpak die werkt. Deze activiteiten richten zich niet
zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te
bereiken en op welke aanpak een positief effect heeft.

1.3A In kaart brengen van onderwijsbehoefte door middel van de Executieve Functies
Het is van essentieel belang om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen zodat we daar rekening
mee kunnen houden met het onderwijsaanbod. Hierbij gaan we uit van de Executieve functies. Dit
zijn vaardigheden die helpen om te beslissen op welke activiteit of taken de aandacht gericht is en
welke taak uitgevoerd wordt. Ze maken het mogelijk om gedrag te organiseren en korte
termijnbehoeften opzij te schuiven, ten gunste van lange termijndoelen. Ze helpen gedrag te
reguleren. We herkennen de volgende functies: werkgeheugen, planning, organisatie,
timemanagement, metacognitie, respons-inhibitie, emotieregulatie, volgehouden aandacht,
taakinitiatie, flexibliteit en doelgericht gedrag Wanneer we door middel van observaties van de
leerkracht/ib-er/ouders de executieve functies in kaart hebben, kunnen we deze door middel van
aanpassingen en het oefenen met breinsleutels ze trainen en ontwikkelen. Dit proces beschrijven
we in het POP.
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1.4

Transactioneel denken

Handelingsgericht werken gaat uit van het transactioneel denken. We gaan er daarbij van uit dat
kind en omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden. Kinderen ontwikkelen zich niet in een isolement
maar in een context: de onderwijsleersituatie op school (leraar en medeleerlingen), de
opvoedingssituatie thuis (ouders, broertjes en zusjes, oma en opa, oppas) en in hun vrije tijd
(sportclub, buurthuis, naschoolse opvang, op straat). Soms is een instelling voor jeugdzorg of een
hulpverlener ook onderdeel van de context.
Om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen, moeten we ons bewust zijn van en rekening
houden met de context waar een kind deel van uitmaakt.

1.5

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle
leerlingen te verbeteren. Handelingsgericht werken maakt adaptief onderwijs en doeltreffende
leerling begeleiding concreet, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen
leerlingen. Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij
onderwijsprofessionals (leerkracht, interne begeleider en leidinggevende) de volgende zeven
uitgangspunten toepassen:
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een
bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, andere werkvormen,
extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk
ondersteunen?
2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in
wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze
leerkracht, op deze school en van deze ouders. Hoe goed is de omgeving afgestemd op
wat dit kind nodig heeft?
3. Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan
een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaalemotioneel functioneren. Met andere woorden: het is de leerkracht die het doet. Maar wat
heeft hij/zij hiervoor nodig, wat zijn of haar ondersteuningsbehoeften?
4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang.
Naast problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie te begrijpen, ambitieuze
doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren.
5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleider is
noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie
tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie
6. Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het leren, de
werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze
in een cyclus van planmatig handelen.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor de betrokkenen
duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet,
waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden
zijn open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven.
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1.6

Grenzen aan de zorg

De zorg die een leerling nodig heeft is vaak even specifiek en uniek als de leerling zelf. Daarom
hebben wij hiervoor geen vaste richtlijn, maar zal dit dus in elk individueel geval bepaald moeten
worden. Wel zijn er grenzen aan de zorg die wij als basisschool kunnen bieden. Criteria hierbij zijn
voor ons dat:
 De zorg niet ten koste van het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling zelf en/of de
andere kinderen mag gaan;
 De zorg niet ten koste mag gaan van de veiligheid van de andere kinderen in de groep;
 De zorg voor de leerling niet ten koste mag gaan van de zorg voor de andere kinderen in
de groep;
 De zorg die de leerling vraagt de draagkracht van het lerarenteam niet overschrijdt ;
 De leerling niet zoveel individuele begeleiding nodig heeft dat wij die uren niet uit onze
formatie kunnen bekostigen of de daarvoor beschikbaar gestelde extra formatie eenheden
(Arrangementen commissie / TLV) niet kunnen invullen omdat we daar geen leerkracht of
onderwijsassistent voor kunnen vinden.
Als aan één of meer van deze criteria niet wordt voldaan dan wordt in zorgvuldig overleg met de
ouders besproken wat het beste voor de leerling is. Dit kan leiden tot een horizontale
doorverwijzing (basisschool naar andere basisschool) of tot een TLV/BEA (Commissie van
Toelaatbaarheidsverklaringen/ Beraad Extra Aandacht )-procedure voor een eventuele SBObeschikking of tot plaatsing op een REC-school.
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2

De zorgstructuur

2.1 Het zorgoverzicht
Wij hebben onze zorgstructuur gebaseerd op de 1-zorgroute van WSNS+ in combinatie met de 3
zorgniveau’s van Sine Limite.
De 1- zorgroute van WSNS+ bestrijkt de interne zorg op groeps- en schoolniveau en de externe
zorg.
De externe zorg komt vanuit ons samenwerkingsverband Sine Limite te Deventer, De Ambelt
(REC), de GGD (schoolarts, jeugdverpleegkundige, logopedie en schoolmaatschappelijk werk) en
Jeugdzorg (Dimence).
De 1- zorgroute kent zes fasen:
Fase 1: cyclus handelingsgericht werken door de leraar
Fase 2: groepsbespreking, leerlingbespreking op schoolniveau
Fase 3: InterneHGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek),
Fase 4: Persoonlijk leerplan
Fase 5: extern handelen: Traject overleg
Fase 6: externe zorg: verwijzing naar een TLV
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Verwijzing

Fase 1: Cyclus handelingsgericht werken door de leraar
Op groepsniveau doorloopt de leraar drie keer per schooljaar ( bij zorgleerlingen vier keer per
schooljaar ) de cyclus handelingsgericht werken. Deze cyclus bevat de volgende zes fasen:
1. Evalueren van het groepsoverzicht, het lesprogramma en verzamelen van
leerlinggegevens. Op grond van deze gegevens wordt de leerlingkaart aangepast en wordt
er een nieuw groepsoverzicht en lesprogramma gemaakt.
2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Is er voldoende informatie om
deze onderwijsbehoeften te benoemen? Zo ja, wat zijn de pedagogisch-didactische
behoeften van de leerling? Zo nee, welke informatie is nodig om deze informatie vast te
kunnen stellen? Op basis van een duidelijke vraag verzamelt de leraar of IB’er (Intern
begeleider) deze informatie.
4. Leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften groeperen wij in drie subgroepen.
Subgroep 4 is een incidentele groep, waarin kinderen zitten met een tijdelijk individueel
handelingsplan of een eigen leerlijn.
5. Opstellen van een plan voor de hele groep en de drie subgroepen. Op basis van de doelen
die de leraar wil bereiken en de onderwijsbehoeften van de leerlingen ontwerpt hij
(eventueel samen met de IB’er) een onderwijsaanbod voor de hele groep bestaande uit 3
subgroepen. Het groepsoverzicht, leerlingkaart beschrijven hoe de leraar de komende
periode met de verschillen in de groep zal omgaan.
6. Uitvoeren van de plannen. De leraar voert de plannen uit en op basis van zijn dagelijkse
observaties en reflecties past hij de plannen zo nodig aan, eventueel na overleg met de
IB’er. Elke cyclus wordt afgerond met een groepsbespreking waarin de groepsleraar en de
IB’er de afgelopen periode bespreken; op groepsniveau en op leerlingniveau.
Betrokkenen:




Groepsleerkracht
Intern begeleider
Ouders (voor het eventueel verhelderen van onderwijsbehoeften)

Verantwoordelijkheden:
 De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het opstellen van het groepsoverzicht ,
leerlingkaart en het lesplan. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het lesgeven.
 De IB’er is verantwoordelijk voor het verhelderen van eventuele vragen m.b.t. de
onderwijsbehoeften van een leerling.
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Fase 2: Groepsbespreking en leerlingbespreking op schoolniveau
De groepsbespreking
In de groepsbespreking bespreken de leraar en de IB’er de volgende vragen:


Hebben de leerlingen geprofiteerd van de aanpak in het groepsoverzicht en het lesplan?
- Zo ja, zullen we deze aanpakken voortzetten?
- Zo nee, welke aanpassingen zijn nodig?
- Als een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het lesplan, dan kan men
besluiten de leerling aan te melden voor de leerlingbespreking op schoolniveau.
 Welke leerlingen zijn op basis van de gegevens in het lesplan/observaties gesignaleerd en
wat zijn hun pedagogisch-didactische behoeften? Als we onvoldoende weten om deze
onderwijsbehoeften te kunnen formuleren, dan verzamelt de leraar of IB’er op basis van
een duidelijke vraag en doelgericht meer informatie.
 Welke leerlingen hebben vergelijkbare onderwijsbehoeften en hoe zijn zij te groeperen in
het groepsoverzicht?
 Heeft de leraar begeleiding van de IB’er nodig bij het opstellen en/of uitvoeren van het
lesplan? Zo ja, dan formuleert men samen een duidelijke begeleidingsvraag.
Eventuele acties n.a.v. de groepsbespreking:




Als de onderwijsbehoeften van een leerling onduidelijk blijven (in een complexe situatie
bijvoorbeeld) of als een leerling onvoldoende profiteert van het lesplan, dan kan men
besluiten de leerling aan te melden voor de leerlingbespreking met ouders : Interne HGPD
(fase 3).
Voor dit gesprek vindt een gesprek met de ouders plaats. Hierin wordt besproken in
hoeverre ouders de signalen van de school herkennen, welke signalen zij in de
thuissituatie zien, wat thuis en op school goed gaat en welke vragen zij voor de bespreking
hebben. Een duidelijke vraag voor de leerlingbespreking wordt geformuleerd. Alle
informatie wordt vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Dit is de start van het
POP-formulier ( zie bijlage ) .

Betrokkenen:




Groepsleerkracht
Intern begeleider
Ouders

Verantwoordelijkheden:






De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het evalueren van de leerlingkaart , het
lesplan en het verzamelen van gegevens die van belang zijn voor het opstellen/bijstellen
van het groepsoverzicht en het lesplan en de uitvoering hiervan.
De IB’er is verantwoordelijk voor het verhelderen van eventuele vragen m.b.t. de
onderwijsbehoeften van een leerling. Op basis van een duidelijke vraag kan de IB’er
aanvullende informatie verzamelen m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling d.m.v. een
pedagogisch didactisch onderzoek, een observatie, etc.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Vanuit die
positie zijn zij ervaringsdeskundigen m.b.t. hun kind, onze leerling.
De ouders wordt gevraagd mee te denken in het verduidelijken van de onderwijsbehoeften
van het kind en zijn aanwezig bij het Interne HGDP gesprek.
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De leerlingbespreking op schoolniveau
Tijdens de groepsbespreking wordt ingezoomd op groepsniveau en leerling niveau
(leerlingbespreking) . Kinderen die twee maal achtereen onvoldoende hebben geprofiteerd van het
groepsoverzicht en lesplan worden altijd besproken in de leerlingbespreking. Ook kunnen de
leerlingen worden besproken via de incidentmethode tijdens de leerkrachtenkring.
Betrokkenen:




De groepsleerkracht
De overige collega’s uit het team
De IB’er

Verantwoordelijkheden:




De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het formuleren van de hulpvraag voor
leerlingbespreking.
De groepsleerkracht verzamelt en ordent de tips in een top 5 en legt dit vast in Parnassys.
De aanwezige collega’s zijn verantwoordelijk voor het stellen van verduidelijkingsvragen en
het geven van handreikingen.

Fase 3: Interne HGPD
De leerlingbespreking staat onder regie van de IB’er. Zij zorgt ervoor dat deze gestructureerd
verloopt. Bij dit gesprek zijn ouders, leerkracht en IB-er aanwezig. Het doel van de bespreking is
om geformuleerde vragen te beantwoorden, de onderwijsbehoeften van de leerling te verhelderen
en te bekijken hoe aan deze behoeften tegemoetgekomen kan worden. In deze bespreking kan
men tot de onderstaande vervolgstappen besluiten:
 Als de onderwijsbehoeften niet binnen het groepsoverzicht te realiseren zijn, dan kan men
een individueel handelingsplan opstellen (fase 4).
 Als de onderwijs behoeften onduidelijk blijven, ook na intern onderzoek door de leraar of
IB-er, dan kan men externe hulp inschakelen (IQ-onderzoek, gespecialiseerde uitvoerder )
aanvragen. Gezamenlijk formuleert men een of meerdere duidelijke consultatie- of
begeleidingsvragen.
 Interne HGPD kan ook nodig zijn voor vragen naar bepaalde diagnosen van kinderen of
een verwijzing naar de jeugdzorg. Samen formuleert men een of meer relevante
diagnostische vragen.
 Als de onderwijsbehoeften duidelijk zijn, maar de IB’er onvoldoende in staat is om de
leraar te begeleiden bij het tegemoetkomen aan deze behoeften, dan kan zij extern
begeleiding in de vorm van PAC.
Acties n.a.v. de Interne HGPD bespreking:



Acties op klasse niveau nadat de onderwijsbehoefte beschreven is. Er wordt hier vooral in
gegaan op de executieve functies.
Als herhaalde inspanningen ontoereikend zijn, dan kan men overwegen om een
trajectoverleg te plannen (fase 6). De interne HGPD is een belangrijk schakelmoment naar
de externe zorg; traject overleg waarbij de gezinscoach ( jeugdhulp ) en
trajectmedewerker van Sine Limite plaats tijdens het gesprek.

Betrokkenen:






Intern begeleider
Leerkracht
Ouders
Gespecialiseerde uitvoerder
PAC ( Pre Ambulante Consulent )
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Verantwoordelijkheden:




De leerkracht is verantwoordelijk voor het invullen van het POP ( interne HGPD) formulier
en het formuleren van een specifieke hulpvraag of hulpvragen.
De IB’er is verantwoordelijk voor de regie van het gesprek. Zij zorgt ervoor dat het gesprek
gestructureerd verloopt
De IB’er zorgt voor het dat iedereen vooraf schriftelijke informatie heeft gekregen om het
gesprek te kunnen voorbereiden en na het gesprek het POP formulier bij te werken en te
versturen naar de deelnemende personen.

Fase 4: Persoonlijk leerplan
Als de onderwijsbehoeften van de leerling niet binnen de subgroepen (basis, verlengde instructie
en verrijking) te realiseren zijn, dan kunnen we besluiten een Persoonlijk Leerplan op te stellen
(subgroep; Eigen leerlijn). In zo’n plan staat een doel aangegeven en hoe de komende periode
gewerkt zal worden om dit doel te bereiken. Ook staan de onderwijsbehoeften van de leerling
centraal: wat heeft deze leerling pedagogisch en didactisch nodig om het gestelde doel te
behalen?
Het Persoonlijk Leerplan is er in principe op gericht dat de leerling weer gaat profiteren van het
groepsoverzicht. Het bestrijkt dezelfde periode als de andere plannen en wordt in de
groepsbespreking geëvalueerd: zijn de doelen bereikt? Een PL is zo veel mogelijk een onderdeel
van – of bijlage bij – het groepsoverzicht.
Bij onvoldoende resultaat van een PL vindt opnieuw aanmelding bij de leerlingbespreking plaats.
Men gaat dan na of er een nieuw leerplan opgesteld zal worden of dat ‘externe stappen’ gezet
moeten worden (fase 5 of 6). Alle plannen worden vastgelegd in het POP.
Betrokkenen:






Intern begeleider
PAC ( Sine Limite )
Gespecialiseerde uitvoerder
Leerkracht
Ouders

Verantwoordelijkheden:




IB’er en leerkracht stellen samen het persoonlijk leerplan op in het POP
De IB’er zorgt voor het dat iedereen vooraf schriftelijke informatie heeft gekregen om het
gesprek te kunnen voorbereiden en na het gesprek het POP formulier bij te werken en te
versturen naar de deelnemende personen.
Leerkracht is verantwoordelijk voor communicatie met ouders
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Fase 5: extern handelen: trajectoverleg
Op basis van de besluiten in de Interne HPGD zijn de volgende stappen te zetten:
a. Diagnostiek. Wat zijn de diagnostische vragen van school en ouders? Wie kan deze
vragen het beste beantwoorden: Trajectmedewerker van Sine Limite (psycholoog,
orthopedagoog, schoolarts of schoolmaatschappelijk werk), het REC (Ambelt), een
instelling voor jeugdzorg of een particulier bureau of maatschap?
b. Consultatie of begeleiding. Wat zijn de consultatie- of begeleidingsvragen van school en
ouders? Wie kan deze vragen het beste beantwoorden: de gespecialiseerde uitvoerder,
een PAC-er van Sine Limite, of een deskundige uit de jeugdzorg (een ouderbegeleider of
autismespecialist bijvoorbeeld)?
Als deze doelen zijn bereikt dan wordt de traject beëindigd. Als de doelen nog niet zijn
bereikt dan worden vervolgstappen in de trajectoverleg besproken.
c. Eventueel het aanvragen van een arrangement via de TLC/BEA om te voorkomen dat
deze leerling naar het SBO of SO uitstroomt.
Betrokkenen:
 Intern begeleider
 PAC ( Sine Limite )
 Gespecialiseerde uitvoerder
 Leerkracht
 Ouders
Verantwoordelijkheden:
 IB’er en leerkracht houden alle ontwikkelingen bij in het POP
 De IB’er zorgt voor het dat iedereen vooraf schriftelijke informatie heeft gekregen om het
gesprek te kunnen voorbereiden en na het gesprek het POP formulier bij te werken en te
versturen naar de deelnemende personen.
 Leerkracht is verantwoordelijk voor communicatie met ouders

Fase 6: Externe zorg: verwijzing
Als de school niet in staat blijkt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan
wordt na overleg met – en toestemming van – de ouders een traject van verwijzing in gang gezet,
bijvoorbeeld naar:




Een andere basisschool
Een arrangement zodat de leerling met bovenschoolse voorzieningen intensieve hulp krijgt
Een school voor speciaal onderwijs (SBO); besluit door Commissie van
Toelaatbaarheidsverklaringen ( TLC ) en Beraad Extra Aandacht ( BEA )

Er vindt een gesprek plaats tussen ouders, IB’er, de leerkracht (en) en een afgevaardigde van Sine
Limite, de trajectmedewerker.
Betrokkenen:





Intern begeleider
Directie
Traject medewerker van Sine Limite
Ouders

Verantwoordelijkheden:




De directie heeft de regie tijdens het gesprek.
De IB’er vat samen welke stappen doorlopen zijn in de zorg
Leerkracht, ouders en IB’er bespreken samen welk schooltype en welke verwijzing het
meest in aanmerking komt.
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2.2

Piramide van ondersteuning

In het kader van Passend onderwijs is een samenwerkingsverband verplicht om de
ondersteuningsstructuur te beschrijven.
De ondersteuningsstructuur in ons samenwerkingsverband heeft zich gedurende deze planperiode
ontwikkeld van vijf niveaus van zorg (2001) naar vier ringen van zorg (2009). Vanaf 1 augustus
2014 sluiten we aan bij het Referentiekader Passend Onderwijs van de PO-Raad en ontwikkelen
1
we ons verder naar drie niveaus, te weten basisondersteuning, extra ondersteuning en intensieve
2
ondersteuning . Scholen beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) de basisondersteuning en extra ondersteuning.
De basisondersteuning (niveau 1: zie hoofdstuk 3.1) sluit aan op de basiskwaliteit van de school,
3
welke landelijk is vastgesteld. De indicatoren staan in het Toezichtkader van de Inspectie en de
Inspectie van onderwijs ziet toe op de kwaliteit. Binnen ons samenwerkingsverband hebben we de
kenmerken voor de basisondersteuning verder vastgelegd. Elke school zorgt ervoor dat hieraan
voldaan wordt, zoals omschreven in het SOP van de school.
Voor kinderen die zich, ondanks de geboden ondersteuning, onvoldoende ontwikkelen, biedt de
school in samenwerking met Sine Limite (en eventueel andere partners) extra ondersteuning
(niveau 2: zie hoofdstuk 3.2). Voor kinderen die intensieve ondersteuning (niveau 3: zie hoofdstuk
3.3) nodig hebben bieden sbo (Panta rhei), speciaal onderwijs (de Linde en de Ambelt) en
taalschool (TiNtaan) een onderwijsplek.
De optelsom van basisondersteuning, extra ondersteuning en intensieve ondersteuning, vormt het
dekkend ondersteuningscontinuüm van ons samenwerkingsverband. De basisondersteuning en
extra ondersteuning zijn communicerende vaten: naarmate de set van afspraken over de
basisondersteuning groter is, wordt de schaal waarbinnen arrangementen voor extra
ondersteuning geboden worden, als vanzelf kleiner. Hoe meer expertise en mogelijkheden binnen
de extra ondersteuning op de school aanwezig is, hoe minder kinderen intensieve ondersteuning
nodig hebben. Schematisch ziet de piramide van ondersteuning er op het niveau van het
samenwerkingsverband als volgt uit:

Figuur 1: Piramide van ondersteuning
In ons samenwerkingsverband is gekozen voor het zgn. schoolmodel. Dat betekent dat de
verdeling van de middelen zodanig geregeld is, dat zij voornamelijk op de scholen ingezet worden,
om te investeren in brede basisondersteuning. Dit betekent echter ook dat er beperkte
mogelijkheden zijn om een arrangement aan te vragen.
1

Extra ondersteuning: voorheen ring 3
Intensieve ondersteuning: voorheen ring 4
3
Zie website Onderwijsinspectie Basisondersteuning: voorheen ring 1 en 2
3
Extra ondersteuning: voorheen ring 3
2
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Basisondersteuning (niveau 1)
Vuistregel: Minimaal 95% van de leerlingen ontwikkelt zich optimaal binnen de basisondersteuning.
Maximaal 15% van deze kinderen heeft (tijdelijk) preventieve en lichte curatieve interventies nodig.
Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning
vaststelt in het ondersteuningsplan. In ons samenwerkingsverband onderschrijven we de definitie
van de PO-Raad:
“Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve
en lichte curatieve interventies die eenduidig geldt voor elke school en:
 plaatsvindt binnen de ondersteuningsstructuur van de school;
 onder regie en verantwoordelijkheid van de school valt;
 waar nodig met inzet van expertise van andere scholen gewerkt wordt;
 soms met inzet van ketenpartners gewerkt wordt;
 op het overeengekomen kwaliteitsniveau onderwijs gegeven wordt.”
Het niveau van basisondersteuning heeft een aantal functies. In de eerste plaats geeft het
antwoord op de vraag welke ondersteuning elke basisschool moet bieden, en welke ondersteuning
ouders dus van elke school mogen verwachten. Aan de hand van de basisondersteuning kan een
school in zijn algemeenheid aan ouders uitleggen wat zij wel of niet voor hun kind kan betekenen.
Ten tweede ondersteunt de basisondersteuning het professionaliseringsbeleid van scholen. De
school kent hiermee haar ontwikkelpunten. Bovendien helpt de basisondersteuning om de ambities
van de school in kaart te brengen als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden.
Binnen ons samenwerkingsverband werkten we al met een infrastructuur van basisondersteuning.
Dit was vastgelegd in DOL 2.0. De basisondersteuning is inmiddels geactualiseerd en opgenomen
in het instrument SOP, dat per school is opgesteld. De scholen ontwikkelen hun SOP de komende
vier jaar op duurzame wijze verder. Jaarlijks worden wijzigingen opgenomen in het SOP. Binnen de
basisondersteuning nemen lichte curatieve interventies een belangrijke plaats in. Ze zijn structureel
beschikbaar voor en/of binnen de school en ondersteunen de continuïteit in de schoolloopbaan van
leerlingen.
Interventies richten zich op:
 afstemming met voor- en vroegschoolse educatie;
 leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de huidige landelijke protocollen);
 leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
 fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en
de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit fysiek nodig hebben;
 (ortho)pedagogische en (ortho)didactische programma’s en methodieken die gericht zijn
op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;
 schoolveiligheid, waaronder medische zaken, waarbij voor alle Deventer scholen de map
4
Veiligheid het kader vormt;
 zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.
Voor de kenmerken van de basisondersteuning: zie Handboek IB, website www.sopdeventer.nl en
www.sinelimite.nl.

4

In juni 2012 is een convenant Veiligheid ondertekend door schoolbesturen, gemeente en politie. Met de
handtekeningen is de map Veiligheid vastgesteld. In deze map zijn verschillende protocollen opgenomen
zoals de veiligheid op school, omgaan met medische zaken maar ook de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling..
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Extra ondersteuning (niveau 2)
Vuistregel: Maximaal 5% van de leerlingen ontwikkelt zich optimaal met extra ondersteuning.
Binnen ons samenwerkingsverband kennen we al een infrastructuur van extra ondersteuning. We
ontwikkelen deze de komende vier jaar op duurzame wijze verder. Deze extra
onderwijsondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of
hulpverlening die de basis-ondersteuning overstijgt.
Extra ondersteuning kenmerkt zich door de ondersteuningsmogelijkheden die de school, in
samenwerking met Sine Limite en andere partners, zélf biedt.
De samenwerking is erop gericht dat kinderen en hun ouders tijdig passende en samenhangende
ondersteuning krijgen bij het leren, opvoeden en opgroeien. Waar mogelijk, wordt aangesloten bij
de gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdzorg en wordt er gewerkt met één
kind, één gezin, één plan. Afstemming over extra ondersteuning vindt plaats in het trajectoverleg.
In dit overleg komen onderwijs, ouders en hulpverlening samen.
Voor het realiseren van extra ondersteuning werken scholen samen binnen een wijk. Een
wijkgebonden aanpak sluit aan bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen met een
extra ondersteuningsbehoefte, het bieden van thuisnabij onderwijs én de mogelijkheid van het
clusteren van leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften.
Voor scholen die geografisch geïsoleerd liggen gaan school en Sine Limite op zoek naar creatieve
maatwerkoplossingen. Hierbij worden ook andere partners betrokken.
In de planperiode WSNS zijn pilots opgezet die inmiddels een structureel karakter hebben. Deze
zijn vaak tussen enkele scholen in dezelfde wijk opgezet. Elke school heeft sinds 1 augustus 2012
een gespecialiseerde uitvoerder (voorheen ambulant begeleider) die ingezet wordt in de extra
ondersteuning. Deze uitvoerder is op vaste momenten in de week aanwezig op de school en is
flexibel in te zetten. Ook kan de uitvoerder lichte curatieve interventies bieden.
Op schoolniveau ziet de piramide er als volgt uit:

Figuur 2: Piramide van ondersteuning

Intensieve ondersteuning (niveau 3)
In ons samenwerkingsverband bieden vier scholen onderwijs voor kinderen met een intensieve
ondersteuningsbehoefte waarvoor het basisonderwijs onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden
heeft.
Dat is een taalschool, een school voor speciaal basisonderwijs (sbo), een speciale school cluster 3
en een speciale school cluster 4. Hieronder vindt per school een korte toelichting plaats.
5

Taalschool de TiNtaan
De TiNtaan is een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die rechtstreeks uit het
buitenland komen of in Nederland wonen en nog onvoldoende Nederlands spreken.
De kinderen volgen een jaar onderwijs en stromen dan door naar het basisonderwijs en in
sommige gevallen naar het speciaal (basis)onderwijs. De Taalschool valt formeel onder de
stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer, maar is als project ondergebracht bij Sine Limite.
De TiNtaan valt onder de intensieve ondersteuning, maar er is een rechtstreekse aanmelding bij de
school, waar eigen criteria voor toelating gehanteerd worden.
5

TiNtaan betekent Tijdelijk Intensief Nederlands Taalonderwijs aan Nieuwkomers.
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Pantarhei, speciale school voor basisonderwijs
Pantarhei is de school voor speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband. Deze school is
in 2001 tot stand gekomen na een fusie tussen de katholieke en openbare sbo’s op verzoek van
het samenwerkingsverband WSNS. Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer vormt het
bevoegd gezag van Pantarhei. Deze stichting vormt een personele unie met het
samenwerkingsverband.
Op deze manier willen de schoolbesturen vorm geven aan hun verantwoordelijkheid voor een
dekkend ondersteuningscontinuüm waarvan bovenschoolse voorzieningen integraal onderdeel
uitmaken.
Om in aanmerking te komen voor het onderwijs op de Pantarhei, moet er een
toelaatbaarheidsverklaring
sbo
afgegeven
zijn
door
de
Commissie
van
Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).
Speciaal onderwijs
Binnen ons samenwerkingsverband zijn er twee scholen voor speciaal onderwijs: de Linde,
speciale school cluster 3 en de Panta-Rhei, speciale school cluster 4.
De Linde is gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige
beperking. De Linde valt onder het schoolbestuur Stichting De Onderwijsspecialisten.
De Panta-Rhei is gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen met psychiatrische en/of
gedragsproblemen.
Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs, moet er een toelaatbaarheidsverklaring
afgegeven zijn door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Er is sprake van een
6
toelaatbaarheidsverklaring categorie 1, 2 of 3 .
Doorlopende ondersteuningslijn (DOL)
De scholen in ons samenwerkingsverband streven ernaar dat ouders zich welkom voelen op
school. Er is regelmatig contact tussen school en ouders. Door elkaar regelmatig te spreken,
ontstaat een basis van vertrouwen. Ouders zijn belangrijk voor de school en deze belangrijke rol
neemt toe, als er sprake is van zorg over de ontwikkeling en functioneren van een kind. Als er
zorgen zijn over het functioneren van een kind, bespreken school en ouders dit met elkaar, ieder
vanuit zijn eigen rol. Een zorgsignaal kan afkomstig zijn van de ouders maar ook van de school.
Een school heeft alle leerlingen in beeld, door de groepsbesprekingen die frequent gehouden
worden. Als er zorgen zijn waarbij preventieve maatregelen niet geholpen hebben, starten
verschillende overleggen, waarbij gekeken wordt naar de wenselijke ondersteuning, zoals het
HGPD intern overleg, trajectoverleg, Beraad Extra Aandacht (BEA) en overleg van de Commissie
van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). De ondersteuningsoverleggen worden trapsgewijs
doorlopen, beginnend bij lichte ondersteuning en als dat niet werkt door naar zwaardere
ondersteuning. Soms kan het nodig zijn om snel door te schakelen en stappen versneld te
doorlopen.
In de volgende hoofdstukken worden de ondersteuningsoverleggen nader toegelicht. Per 1 januari
2014 is in Bathmen, Rivierenwijk en Keizerslanden een pilot gestart met traject overleggen en
HGPD-intern overleggen. School en ouders maken altijd deel uit van de overleggen. Op basis van
de ervaringen van de deelnemende scholen is DOL verder ontwikkeld.
In ons samenwerkingsverband wordt binnen de ondersteuningsoverleggen gewerkt met
Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD): een oplossingsgerichte gesprekstechniek.
Handelingsgerichte Proces-diagnostiek
 is een gezamenlijk cyclisch zoekproces;
 is gericht op verantwoord praktisch handelen;
 wordt gehouden vanuit een integrale visie.

6

Onder categorie 1 vallen ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) en LKZ (langdurig zieken), cluster 4 en epilepsie. Bij
categorie 2 is sprake van één of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken en van een zeer geringe
zelfredzaamheid. Bij categorie 3 is sprake van één of meerdere ernstige stoornissen die motorische en/of
verstandelijke beperkingen veroorzaken, die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen.
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Schema DOL op Passend onderwijs
Hieronder is DOL schematisch weergegeven.

Vraag rondom ontwikkeling leerling

Basisondersteuning

Interne HGPD
Sterkte- zwakte analyse

Basisondersteuning

Sterkte – zwakte analyse
Pac

onderzoek

Overige acties

Gespecialiseerd
uitvoerder: kort

Basisondersteuning /
Lichte curatieve interventies
Vragen blijven
Sterkte – zwakte analyse incompleet

Basisondersteuning /
extra ondersteuning
Trajectoverleg
1 kind/gezin, 1 plan

extra ondersteuning
onderzoek

Gesp:
middel

Aanvraag
arrangement of
SO, SBO

Traject
gezinscoach

Overige acties

extra ondersteuning / curatieve interventies
Commissie
TLV

BEA

bovenschoolse voorzieningen/
Intensieve hulpverlening
SO

SBO

Arrangement
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bovenschoolse voorzieningen/
Intensieve hulpverlening

Toelichting op het schema
Parallel aan het doorlopen van bovenstaande stappen, wordt er gebruik gemaakt van een
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) voor leerlingen. In het POP wordt de ontwikkeling van kinderen
in kaart gebracht, gepland en worden (resultaten) van acties en overleggen vastgelegd. Vanaf de
start van een traject kan gebruik gemaakt worden van een POP. Een traject wordt opgestart,
wanneer ouders of school signaleren dat ontwikkelingstaken van het kind in gevaar komen. Er kan
dan zowel aan de persoonlijke- als de didactische ontwikkeling gedacht worden. Wanneer een
leerling ingebracht wordt in een trajectoverleg, is het aanleveren van een POP voorafgaand aan de
bespreking, een vereiste. Verdere uitleg over het POP is te vinden in paragraaf 6.3. Een toelichting
op de verschillende acties, is te vinden in het handboek IB en op de site van Sine Limite:
www.sinelimite.nl.
NB: wanneer kinderen nog een ‘oude’ rugzak hebben, is gezamenlijk afgesproken, dat er voor hen
een POP gestart wordt vanaf het moment dat er een intern HGPD gesprek of trajectoverleg
plaatsvindt.
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3. Taken in de zorg
3.1 Taken van de directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Vanuit die verantwoordelijkheid vindt
regelmatig overleg met de IB’er plaats; Zorgoverleg. Hierin worden de lopende zaken t.a.v. de zorg
besproken. De IB’er en de directie bereiden om de beurt de bespreking voor en stellen de agenda
op.

3.2 Taken van de groepsleerkracht










3.3

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de
leerlingkaart, het groepsoverzicht en het lesplan. Hij/zij doet dit op basis van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
De leerkracht bekijkt de lesstof voor de komende weken i.v.m. de doelen en bepaald vanuit
dat perspectief wat zijn/haar leerlingen nodig hebben om die doelen te bereiken.
Op basis van de onderwijsbehoeften verdeeld de leerkracht de leerlingen over 3 ( 4 )
subgroepen.
De leerkracht voert regelmatig gesprekken met ouders ter verduidelijking van de
onderwijsbehoeften van zijn/haar leerlingen.
De leerkracht evalueert elke 8 weken het groepsoverzicht en het lesplan en legt dit
schriftelijk vast.
De leerkracht administreert de zorgdocumenten in Parnassys.
De leerkracht bereidt de groepsbespreking voor.
De leerkracht voert de leerling volgsysteem toetsen in en maakt een fouten analyse voor
de leerlingen die een D- of een E-score hebben behaald.
De leerkracht houdt de dossiers van zijn/haar leerlingen bij en archiveert ze.

Taken van de intern begeleider






3.4

De intern begeleider helpt de leerkracht bij het verduidelijken van de onderwijsbehoeften
van de leerling en kan daartoe eventueel een onderzoek afnemen of een observatie doen.
De intern begeleider plant vier keer per jaar de groepsbesprekingen.
De intern begeleider organiseert en regisseert de leerling-besprekingen.
De intern begeleider onderhoudt het contact met de gezinscoach, traject medewerker en
andere externe partners in de zorg.
De intern begeleider beheert het Leerlingvolgsysteem, maakt toetsanalyses en verzorgt
twee keer per jaar een opbrengsten rapportage.

Taken van externe professionals


De externe professionals handelen conform de afspraken die t.a.v. hun beroepsinzet zijn
gemaakt.
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4. Dossiervorming
Het dossier wordt vastgelegd in het digitale systeem Parnassys. Alle gesprekken,
logboekgegevens, toetsen en handelingsplannen zijn daar per leerling op te vragen. Het POP
formulier n.a.v. de Interne HGPD en Trajectoverleg staat op de m-schijf in het dossier van de
leerling.
Daarnaast wordt de leerlingkaart aangemaakt in groep 1 en groep 5 in parnassys.
Wanneer er onderzoeksverslag, gemaakt door externen, worden de documenten opgeslagen in
een individueel papieren dossier. Deze dossiers worden beheerd door de IB’er.
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5. De overlegstructuur
5.1

Teamvergadering

Ongeveer twee keer per maand vindt een teamvergadering plaats. De vergaderdata staan vermeld
in de jaarkalender.
Op de agenda staan vaste agendapunten en variabele agendapunten.
De variabele agendapunten bevatten organisatorische en inhoudelijke punten. De nadruk ligt op
het laatste. Tijdens de teamvergadering zijn de teamleden aanwezig die die dag hun werkdag
hebben, IB-er en directeur.

5.2

Leerkrachtenkring

Ongeveer 1 keer per maand vindt er een leerkrachtenkring plaats. De vergaderdata staan vermeld
in de jaarkalender.
De agenda wordt opgesteld door de team coördinator in samenwerking met de directeur. Er staan
variabele agendapunten op die vooral organisatorisch van aard zijn en de inhoudelijke punten zijn
vooral oriënterend van aard zodat er in de teamvergadering een besluit genomen kan worden.
Tijdens de leerkrachtenkring zijn de teamleden aanwezig die die dag hun werkdag hebben.
5.3

Studiedagen

Er zijn een paar studiedagen per jaar voor het gehele team. De data zijn aan het begin van het jaar
vastgelegd in de jaarkalender. Tijdens de studiedagen wordt dieper ingegaan op inhoudelijke
punten. Deze worden voorbereid in het MTO.

5.4

Management Team Overleg (MTO)

Het managementteam van de Zonnewijzer bestaat uit: de directeur, de bouwcoördinatoren en de
IB’er. Hierin worden onderwijskundige en beleidsmatige zaken besproken.

5.5

Zorgteamoverleg (ZTO)

Ongeveer twee keer per maand vindt er een zorgoverleg plaats tussen directie en IB’er.
Agendapunten zijn: leerlingen met extra onderwijsbehoeftes, evaluaties van Cito-resultaten en de
scores van de signaleringen van groep 3, eventueel andere resultaten binnen een bepaalde groep,
lopende zaken t.a.v. zorg binnen de school en het uitzetten van lijnen voor zorg voor de gehele
school.
De bijeenkomsten staan in de jaarplanning vermeld.
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6. De zorgcyclus op De Zonnewijzer
6.1

Overzicht groepsplannen op De Zonnewijzer

Periode

Activiteit

periode 1

Start groepsoverzicht 1
Bespreking individuele leerlingen, waar
specifieke onderwijsbehoeften zijn die nader
in beeld gebracht moeten worden.
Bespreking individuele leerlingen, waar
specifieke onderwijsbehoeften verder
uitgekristalliseerd moeten worden met
externen
Observatie uitvoering groepsoverzicht door
IB’er
Groepsbespreking; focus op groeps- en
individueel niveau
Evaluatie en bijstellen groepsoverzicht 1.

Oktober/november

Groepsoverzicht
Periode 2

Februari

Start groepsoverzicht 2
Eventueel bespreking individuele leerlingen
i.v.m. onderwijsbehoeften.
Bespreking individuele leerlingen, waar
specifieke onderwijsbehoeften verder
uitgekristalliseerd moeten worden met
externen
Kerstvakantie
Observatie uitvoering groepsoverzicht door
IB’er
Groepsbespreking; focus op groeps- en
individueel niveau
Bijstellen van de leerlingkaart, een check op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Bijstellen groepsoverzicht 2

Schoolkalender
( planning )

Extra
ondersteuning

Interne HGPD

IB

Traject overleg

IB

IB
Groepsbespreking en
feedback observatie

IB
IB

Interne HGPD

IB

Traject overleg

IB

IB
Groepsbespreking en
feedback observatie

IB
IB

Start groepsoverzicht 3
Groepsplan
Periode 3

Bespreking individuele leerlingen i.v.m.
onderwijsbehoeften.

Interne HGPD

IB

Traject overleg

IB

April

Bespreking individuele leerlingen, waar
specifieke onderwijsbehoeften verder
uitgekristalliseerd moeten worden met
externen
Observatie uitvoering groepsoverzicht door
IB’er
Groepsbespreking; focus op groeps- en
individueel niveau
Evaluatie en bijstellen groepsoverzicht 3
Start groepsoverzicht 4
Bespreking individuele leerlingen i.v.m.
onderwijsbehoeften.
( Facultatief; alleen bij zorg leerlingen )

Groepsplan
Periode 4

Bespreking individuele leerlingen i.v.m.
onderwijsbehoeften.
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IB
Groepsbespreking en
feedback observatie
IB

Leerling-bespreking

IB ( ZTO )

Interne HGPD

IB

Bespreking individuele leerlingen, waar
specifieke onderwijsbehoeften verder
uitgekristalliseerd moeten worden met
externen
Uitgebreide evaluatie Leerlingkaart
Evaluatie groepsoverzicht 4
Overdracht groepsoverzicht en de
leerlingkaarten aan nieuwe leerkracht.
Einde schooljaar
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Traject overleg

IB

Groepsbespreking

IB

6.2

Het stappenplan voor het maken van het groepsoverzicht

Stap 1. Het maken van een leerlingkaart
Op de leerlingkaart worden eerst de gegevens verzameld en geordend van de leerling. Daarna
wordt het groepsoverzicht gemaakt. Het groepsoverzicht wordt ingevuld van begrijpend lezen,
technisch lezen, rekenen en spellen. Een voorbeeld van een leerlingkaart en groepsoverzicht is te
zien in bijlage 1.
Stap 2. Het formeren van subgroepen van kinderen die met en van elkaar kunnen leren
Op De Zonnewijzer wordt klassikaal gewerkt en zijn de doelen globaal voor alle leerlingen van
toepassing. Er wordt zo min mogelijk gedifferentieerd naar doelen, maar wel naar wat de leerlingen
nodig hebben om de gestelde (klassikale) doelen te bereiken. Bepaalde leerlingen hebben naast of
in plaats van het basisaanbod extra instructie, extra leerstof, een andere aanpak, andere
werkvormen, andere middelen en materialen nodig om de doelen te bereiken. Bij het clusteren van
leerlingen in zo’n groep worden bij voorkeur activiteiten aan de hele groep aangeboden, met
differentiatie waar nodig.
De volgende subgroepen kunnen zo worden gevormd:
Basisgroep
Basisgroep
Kinderen die het normale
programma volgen

Subgroep 1
Subgroep 2
Subgroep 3
Korte instructie
Verlengde instructie
Individuele instructie
Kinderen die naast
Kinderen die veel
Kinderen met een eigen
de basisstof
herhaling, pre- en
leerlijn of een IHP*
verrijking en
reteaching nodig hebben
verdieping nodig
hebben
*= individueel handelingsplan (IHP), individuele handelingsplannen voor een enkele leerling die werkt met een
aparte leerlijn en/of tijdelijk intensieve extra hulp nodig heeft.

Te behalen resultaten per subgroep
Subgroep

Minimale score methode gebonden
Minimale score CITO januari
toetsen
Subgroep 1
100%
*A of A+
Subgroep 2
80%
A en B
Subgroep 3
60%-70%
C (D/E)
Subgroep 4
Individueel op te nemen in groepsplan (met
Individueel op te nemen in handelingsplan
IHP)
* Bij A leerlingen individueel bekijken of ze met basisgroep of verkorte instructie meedoen.

Wisselen van subgroep
Als een kind tweemaal op een methode gebonden toets de minimale score die bij zijn subgroep
behoort niet haalt, kan ervoor gekozen worden om het kind te verplaatsen naar een andere
subgroep. Ook als het kind de minimale Cito-score in januari niet haalt is dit het geval. Dit moet na
iedere periode worden geëvalueerd en aangepast worden. Andersom kan natuurlijk ook. Wanneer
een kind ruimschoots op het niveau van de basisgroep scoort, heeft het wellicht geen verlengde
instructie meer nodig.
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Stap 3. Het invullen van het groepsoverzicht
De leerkracht ontwerpt op basis van de onderwijsbehoeften van de kinderen (leerlingkaart) een
onderwijsaanbod voor de hele groep, de subgroepen en/of individuele kinderen.
Het groepsoverzicht en de weekplanning omvat het geheel van voor een bepaalde periode op
schrift gezette aanwijzingen voor het onderwijs aan een groep leerlingen, op basis van informatie
over de onderwijsbehoeften van de leerlingen waarmee de leerkracht beoogt bepaalde leer- en
opvoedingsdoelen binnen een afgesproken tijdsbestek te realiseren.
In het groepsoverzicht zijn alle vakgebieden ingevuld, omdat de onderwijsbehoeften van kinderen
vak gerelateerd kunnen zijn. Kinderen die verlengde instructie voor spelling nodig hebben
(subgroep 3), hebben voor rekenen misschien alleen basiszorg nodig (subgroep 2).
Het groepsoverzicht en weekplanning (zie bijlage 2) wordt ingevuld aan de hand van een vast
(digitaal) format dat alle leerkrachten op school gebruiken. Het format voor een groepsoverzicht
wordt voor school op maat gemaakt. Het weekplan en het groepsoverzicht worden samen een
integraal document.
Het groepsplan wordt SMART geformuleerd:
S

Specifiek

M

Meetbaar

A
R

Acceptabel
Reëel

T

tijdsgebonden

Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare
actie, gedrag of resultaat beschrijven. Straks is te zien dat…… Aan het
eind van deze periode kan…….
Hoe kunnen we dat meten? Er moet een systeem, methode en
procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald
moment bereikt is. Hiervoor kan bijvoorbeeld een 90% uitslag op de
methode gebonden toets worden genomen.
Is het in overeenstemming met het beleid en doelen van de school.
Is het doel haalbaar. Is het uitvoerbaar met aanvaardbare inspanningen
van zowel leerling als leerkracht
Wat is de periode waarin er aan het plan gewerkt wordt.

Kort samengevat voldoet een effectief groepsoverzicht aan de volgende criteria:
 Het is voor de leerkracht(en) en andere betrokkenen, duidelijk wat zij gaan doen, waarmee,
hoe en wanneer. Het groepsoverzicht bevat praktische en realiseerbare aanwijzingen.
 Het bevat meetbare doelen en evaluatiemomenten.
 Het geeft een integraal overzicht voor een bepaalde periode, voor het handelen in de
groep, subgroepen en/of individuele leerlingen.
 De leerkracht is in staat om een dag- of een weekplanning te maken die is afgeleid van het
groepsoverzicht.
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Stap 4 Het uitvoeren van de groepsoverzicht en lesplan
Vertalen naar dag- of weekplanning (lesplan)
Op basis van het groepsoverzicht stemt de leerkracht haar dag- en/of weekplanning (lesplan) af op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door te werken met een dag en/of weekplanning blijft het
groepsoverzicht onder de aandacht staan.
De weekplanningen worden bewaard in de
klassenmap.
Voortdurende tussentijdse observaties, informatieverzameling
Een actueel groepsoverzicht is als ‘werkdocument’ steeds beschikbaar in de klassenmap. Tijdens
de uitvoering van het groepsoverzicht observeert de leerkracht of de leerlingen baat hebben bij het
geplande aanbod. De leerkracht zal op basis van deze waarnemingen haar dagelijks handelen
voortdurend afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Bijstellingen of aanpassingen van het
groepsoverzicht worden in een logboek of klassenmap genoteerd.
Gegevens uit observaties, gesprekjes met leerlingen en analyse van werk worden tijdens de
uitvoering van het groepsoverzicht verzameld en gebruikt om de leerlingkaart voor de komende
periode in te vullen en het groepsoverzicht te evalueren. Logboek en weekplanning van het
lopende jaar worden bewaard in de groepsmap.

Stap 5: Evaluaties groepsplannen en bijstellen leerlingkaarten
Evaluatie en voorbereiding groepsbespreking
Bij de evaluatie kijkt de leerkracht niet alleen naar de vorderingen van de leerlingen maar vooral
ook naar de resultaten van het eigen aanbod de afgelopen periode. Op basis hiervan evalueert de
leerkracht of voor het nieuwe groepsoverzicht aanpassingen in het aanbod nodig zijn. Voor de
evaluatie kan de leerkracht bijgevoegd formulier gebruiken. Hiermee kan de leerkracht de
groepsbespreking voorbereiden. Voor een goede voorbereiding is van belang dat de leerkracht
deze voorafgaand aan de groepsbespreking schriftelijk voorbereidt (en deze gegevens ook voor de
groepsbespreking verstrekt aan de IB’er):







Het vorig groepsoverzicht voor zichzelf geëvalueerd heeft
De leerlingkaart aangepast heeft
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het overzicht heeft aangegeven
De onderwijsbehoeften van de leerlingen heeft benoemd.
Leerlingen met vergelijkbare behoeften in nieuwe groepjes heeft gedeeld.
Een eerste opzet gemaakt heeft voor het opstellen van het nieuwe groepsoverzicht.

Tijdens de groepsbespreking bespreken leerkracht, intern begeleider en de directeur
bovenstaande bevindingen en vindt verdere invulling en aanscherping plaats om het nieuwe
groepsoverzicht mee te voeden.
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Groepsbespreking
Tijdens de groepsbespreking komt het volgende aan bod:
 Evaluatie van het vorige groepsoverzicht. Wat is het rendement? Zijn er aanpassingen
nodig? Reflectie op aanbod en handelen van de leerkracht.
 Onderwijsbehoeften van de leerlingkaart. Mogelijke aanscherping. Bij onduidelijkheid kan
besproken worden welke acties de leerkracht kan uitvoeren om nadere informatie te
verkrijgen omtrent het goed in beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van de leerling
 Op welke manier kunnen het beste de subgroepen worden gevormd.
 Aanzet tot een nieuw groepsoverzicht voor komende periode. Wat is nog nodig?
 Afspraken m.b.t. coachen en begeleiden door de IB’er de komende periode. De
begeleidingsbehoefte van de leerkracht staat hierbij centraal.
 Aandachtspunten voor de hele groep: sfeer, werkklimaat, zelfstandig werken,
samenwerking, groepsvorming en de interacties onderling en met de leerkracht.
 Motivatie, zelfvertrouwen en competentie van de leerkracht ten aanzien van de uitvoering
van de groepsoverzicht en de weekplanning. Is er begeleiding nodig voor het opzetten van
klassenmanagement, of het vormgeven van de instructie (bv. DIM, directe instructie
model), etc.? Zo ja, wat en door wie?
 Het nabespreken van de groepsobservatie m.b.t. de hulpvragen van de leerkracht.
Het bespreken van aandachtspunten/werkpunten voor de komende weken en het
overleggen van de observatiepunten die daar uit voort kunnen komen voor het komende
groepsbezoek.
Tijdens de groepsbespreking kunnen ook complexere vragen betreffende een leerling naar voren
komen. In de groepsbespreking is er onvoldoende ruimte om uitgebreid op deze hulpvraag in te
gaan. Als blijkt dat een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het groepsoverzicht, het
onduidelijk is wat de onderwijsbehoeften zijn of er ernstige vermoedens zijn voor een ernstige
stoornis of problematiek, dan kan men het besluit nemen om tijdens de leerlingbespreking
uitgebreider aandacht te besteden aan deze leerling. Op de lijst “Spreekuur IB’er” worden dit soort
gesprekken gepland.
De groepsbesprekingen moeten na review met name een preventief karakter hebben. De directeur
is eindverantwoordelijk voor het onderwijskundig proces en heeft derhalve de belangrijke taak om
indien nodig samen met de IB’er te zorgen voor (bij-) sturing van de betreffende leerkracht.
Leerlingkaart
Per leerling worden op de leerlingkaart de onderwijsbehoeftes van de leerlingen bijgesteld, aan de
hand van de volgende punten:
 Pedagogische aanpak: hoe kun je het beste met deze leerling omgaan zodat de
persoonlijke relatie goed blijft en deze leerling de beste leerresultaten krijgt?
 Didactische aanpak:
o
Wat heeft deze leerling op instructiegebied nodig (bijv. verlengde instructie, veel
herhaling, aanbod in kleine stapjes, visuele ondersteuning, dyslexie protocol,
werkhoudingskaart enz.)
o
Wat heeft deze leerling voor verwerkingstaken nodig (bijv. meer of minder werk, meer
automatisering, remediëring, enz.)
Het is de bedoeling dat de leerkracht dit per leerling kort beredeneerd kan weergeven.
Deze kaart wordt aangemaakt voor de periode van groep 1-5 en groep 6-8 in parnassys. Deze
geldt ook voor de overdracht naar de volgende jaargroep.
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Groepsoverzicht
Deze evaluatie wordt gemaakt op 4 momenten per jaar. Dit overzicht wordt ingevuld nadat er per
leerling is geëvalueerd op de domeinen; taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en
rekenen. Evaluatie voor leerlingen afzonderlijk waar een specifieke onderwijsbehoefte was (extra
zorg) staat onderaan en bij onderwijsbehoefte per subgroep, per vak.. We gebruiken hiervoor de
toetsresulaten (in parnassys) en de aantekeningen in de weekplanning.

Evaluatie per subgroep/ leerling
In principe evalueer je het proces en het product (net zoals met de individuele HP’s).
Per subgroep omschrijf je hoe het is gegaan in de klas (procesevaluatie in de weekplanning). Je
kunt hierbij denken aan de volgende dingen: wat ging goed/minder goed, hoe beviel de inzet van
materialen, hoe reageerde de subgroep op je uitleg, wat zou je anders willen doen en waarom, had
je de leerlingen in de juiste subgroep zitten, zou je voor een subgroep een andere aanpak willen
kiezen en waarom, wat lukte goed/minder goed en hoe denk je dat dit kwam, hoe ervaar je je eigen
handelen in de groep, wat heb je geobserveerd enz.
Je kunt namen van kinderen gebruiken, dit document is voor jezelf en het document in de
groepsmap doen. Je stopt dit dus niet in dossiers van kinderen.
Per subgroep omschrijf je wat de resultaten (productevaluatie in de weekplanning/ leerlingkaart)
waren wat betreft de methode gebonden toetsen en de Cito-toetsen. Je kunt namen van kinderen
erin zetten (deze leerlingen scoorden C en deze een D, zoveel leerlingen scoorden 80% bij
rekenen). Ook dit bewaar je in de groepsmap en parnassys.
Deze bovenstaande evaluatie wordt genoteerd in de weekplanning (onder ‘evaluatie’).
Evaluatie bij afzonderlijke leerlingen die een onderwijsbehoefte hadden
Dit geldt in ieder geval voor de leerlingen met een D/E-niveau. De kinderen die 80% of hoger
scoren en/of een A-, B- of C-niveau hebben, hoeven in principe niet apart geëvalueerd te worden.
Kinderen van subgroep 1 kun je apart bekijken. Wanneer deze kinderen goed gedijen op het plusaanbod kun je het bij een evaluatie op de leerlingkaart. Deze zijn te vinden bij de Plannen in
Parnassys. Als je met een kind specifieke dingen hebt gedaan, of nog zoekende bent naar de
gewenste aanpak, moet je wel individueel evalueren.
Wanneer je een leerling evalueert dan zet je alleen in de evaluatie wat van belang is voor het
betreffende kind. Daarbij zet je ook of de leerling het doel behaald heeft: heeft de leerling de 70%-,
80%- of100%-score gehaald?
Bedenk hierbij dat deze evaluatie erg belangrijk is:





Voor jezelf om te bepalen hoe je gaat handelen in de toekomst
Voor de volgende leerkracht om dezelfde reden
In de contacten naar ouders toe (bedenk dat ouders altijd dossier inzage hebben)
In informatieverstrekking naar derden (bijvoorbeeld als we een dyslexieverklaring willen
aanvragen)

Uiteindelijk maak je de evaluaties om te bepalen wat je gaat doen tijdens het komende periode.
Het is dus de bedoeling dat beide documenten op elkaar aansluiten. De evaluatie is dus de
beginsituatie voor je komende periode. Dit overzicht is een logisch vervolg op de evaluatie.
☼ Probeer zo veel mogelijk vanuit het positieve van de leerling te kijken. Wat gaat wel goed en
neem dat als uitgangspunt van je handelen.
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7. Het leerlingvolgsysteem
7.1

Opbrengsten volgen op De Zonnewijzer

In onderstaand overzicht is te zien welke gegevens uit Parnassys gebruikt worden om de leer
opbrengsten te kunnen volgen, analyseren en interpreteren. Daartoe maken we tweemaal per jaar
een opbrengstenrapportage om de uitkomsten in het team te bespreken en op basis daarvan
verbeterpunten te formuleren en successen te vieren.
Bij succes analyseren we ook wat daar aan ten grondslag ligt, zodat we dit succes kunnen
continueren. Bij de waardering van de tussenopbrengsten gaan we uit van de normering
(gemiddelde vaardigheidsscore) die door de inspectie wordt gehanteerd.
Naast het analyseren van de tussenopbrengsten bekijken we ook de gegevens van de Citoeindtoets.
Welke grafieken
gebruiken we van het
leerlingvolgsysteem in
Parnassys

Schoolniveau
Trendanalyse
groep

Groepsniveau
Groepsanalyse

Leerlingniveau
Groepsoverzicht toets

120

100

80

60

40

20

0

Groepsoverzicht toets
Leerlingrapport

Dwarsdoorsnede

Analyse van de toets
voor leerlingen die D of
E scoren

Wie maakt de analyses
Bespreking van de
resultaten

IB’er
2 keer per jaar in
teamvergadering en
zorgoverleg (directie-IB’er):
juni en januari

IB’er / Leerkracht
4 keer per jaar een
groepsbespreking.
in oktober, januari, april
en juni.
Groepsoverdracht in
juni/juli
lB/leerkracht

Leerkracht
4 keer per jaar in
leerlingbespreking
in oktober, januari, april
en juni.
Groepsoverdracht in
juni/juli
IB’er/leerkracht

Verslaglegging door:

IB’er

Archivering

Uiteindelijk verslag bij
directie en IB’er. Afschrift
naar inspectie en bestuur

Verslaglegging
formulier
groepsbespreking,
groepsoverzicht en
weekplanning van het
desbetreffende
schooljaar.

Directie/IB’er

IB’er/leerkracht

Verslagen leerling
besprekingop de
leerlingkaart.
Groeps- en
handelingsplannen van
leerlingen met
specifieke
onderwijsbehoeften per
leerlingop de
leerlingkaart.
Leerkracht

Informatie en beleid
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8. Partners in de Zorg
8.1

Ouders

Gedurende het schooljaar zijn er een aantal vaste contact momenten met ouders, zoals 10minutengesprekken, informatieavonden en ouderavonden.
Naast deze vaste contactmomenten worden ouders in onze zorgstructuur intensief betrokken bij
het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van hun kind. Zij zijn ervaringsdeskundigen wat
hun kind betreft en kunnen vanuit die positie een belangrijke bijdrage leveren aan dit proces.
Daarnaast worden zij steeds nauw betrokken bij de uitkomsten van de zorg.

8.2

Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen ( TLC )

Soms blijkt dat het kind (tijdelijk) intensieve begeleiding nodig heeft. Dan kan het trajectoverleg het
nodig vinden dat een kind onderwijs gaat volgen in het speciaal (basis) onderwijs. De school vraagt
een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen
(Commissie TLV). De Commissie toetst of de aanvraag binnen de kaders valt, toetst of de route op
de juiste wijze is doorlopen en of er overeenstemming is tussen school, ouders en
trajectmedewerker. Ook de aanvragen van arrangementen verloopt via de commissie van TLV. De
commissie bestaat uit een orthopedagoog en GZ-psycholoog van Sine Limite en een jeugdarts van
de GGD. Hiernaast zijn er een aantal ‘lege stoelen’ in deze commissie: op initiatief van de
commissie, kunnen andere deskundigen ingezet worden.
8.3

Beraad Extra Aandacht ( BEA )

Als intensieve begeleiding nodig is in de thuissituatie wordt (waar nodig parallel aan de aanvraag
bij de Commissie TLV) het kind ingebracht in het Beraad Extra Aandacht (BEA). Het Beraad Extra
Aandacht is een lokaal multidisciplinair overleg waar verschillende partijen onderdeel van
uitmaken. Ouders nemen ook deel aan het BEA. In veel gevallen zal ook de gezinscoach
aanschuiven in het overleg. De GGD zorgt, waar nodig, voor de verbinding tussen BEA en
commissie TLV.
Ook als een kind op de basisschool onderwijs blijft volgen, kan voor intensievere opvoedhulp het
BEA geraadpleegd worden. Het BEA verwijst naar (gespecialiseerde) jeugdzorg. Het BEA wordt
vormgegeven vanaf het moment dat de Transitie Jeugdzorg ook vorm krijgt (1 januari 2015). De
kaders hiervoor worden gesteld vanuit de gemeente en zijn per 01-08-2014 nog niet volledig
uitgekristalliseerd.

8.4

Sine Limite

De hoofdtaken die Sine Limite verricht op De Zonnewijzer zijn:
 Verrichten van (handelingsgerichte) onderzoeken van individuele leerlingen met leer- of
ontwikkingsproblemen zoals psychologisch onderzoek, dyslexieonderzoek, intelligentie
onderzoek.
 Collegiale consultatie voor intern begeleider en leerkrachten (Preventief Ambulante
Consulent PAC)
 Begeleiding voor het uitzoeken en invoeren van methodes
 Ondersteuning in beleidszaken
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8.5

IB-netwerk

Vijf keer per jaar is er een intervisiebijeenkomst van intern begeleiders die onder Sine Limite vallen.
Hoofddoelen zijn het uitwisselen van informatie en kennis, verdieping van vakkennis, het
stroomlijnen van zorg voor leerlingen en het bijhouden van ontwikkelingen binnen het onderwijs in
Nederland. Er worden ervaringen uitgewisseld en een enkele keer is er een gastspreker om een
bepaald onderwerp uit te diepen.

8.6

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg tracht een continuüm van zorg te realiseren voor kinderen en jeugdigen
van 0 tot 19 jaar. Het kind wordt in de ontwikkeling wat betreft gezondheid gevolgd.
De contacten met De Zonnewijzer behelzen::
 De schoolverpleegkundige doet een Periodiek Gezondheidsonderzoek voor de groepen 2
en 7 (PGO 2 en PGO 7)
 Op verzoek van de school kan een extra onderzoek voor een betreffende leerling
uitgevoerd worden, altijd in overleg met ouders;
 Uitwisselen van gegevens over het kind in een Multi Disciplinair Overleg. Het betreft dan
het belichten van de sociaal-medische kant van de problematiek van de leerling en het
toelichten van eventuele dossiergegevens, die vanaf de geboorte van het kind worden
bijgehouden;
 Advisering en eventueel ondersteuning aan leerkrachten en ouders met betrekking tot
infectieziektes, schokkende gebeurtenissen en/of vermeende kindermishandeling
 Preventieve acties: voorlichting over voeding, opvoeding, luizenpreventies enz.

8.7

Bureau Jeugd en Gezin

De school kan, in overleg met ouders, een leerling bespreken met Bureau Jeugd en Gezin. Ook
ouders kunnen zelf in contact treden met bureau. De meeste verwijzingen lopen via de
huisarts/schoolarts.

8.8

Logopedist

Vanuit de Gemeente gesubsidieerde logopediste die de leerkrachten ondersteunt bij het signaleren
van logopedische problemen bij kinderen. Dit kan uitmonden in een verwijzing naar een particuliere
logopedist ter behandeling. Daarnaast verstrekt de logopediste informatie aan intern begeleider en
team.

8.9

Veilig Thuis

De school kan de hulp en advisering van Veilig Thuis (voorheen AMK) inschakelen als er
vermoedens zijn van kindermishandeling. In een enkel geval zal de school, met medeweten van
ouders, een melding doen van kindermishandeling.

8.10 De leerplichtambtenaar
De Zonnewijzer schakelt de leerplichtambtenaar in bij veelvuldig of ongeoorloofd verzuim van
leerlingen. De leerplichtambtenaar kan ouders waarschuwen, oproepen, een proces-verbaal
geven, beboeten of als alternatieve straf aan een cursus deel laten nemen. Anderzijds kan de
leerplichtambtenaar een ondersteunende, begeleidende of verwijzende rol spelen voor ouders en
leerlingen om verzuim of dreigend verzuim terug te dringen.
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8.11 De wijkagent
Soms is het nodig contact te hebben met de wijkagent. Dit contact loopt op De Zonnewijzer het
meest in de sfeer van preventie. Wanneer de school zich zorgen maakt om een leerling of het
gezin kan de directie contact opnemen met de wijkagent en advies vragen.

8.12

Peuterspeelzalen en BSO

De samenwerking met peuterspeelzalen en BSO is nog in ontwikkeling.

8.13 Voortgezet Onderwijs (VO)
De school heeft contacten met alle VO-scholen die aangesloten zijn bij het Etty Hillesum:
 Alle VMBO/HAVO/VWO-scholen
 Praktijkonderwijs
Doel hierbij is een goede overdracht van leerlingen naar het VO.
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Bijlage 1: Leerlingkaart + gesprekkencyclus 1 t/m 8
Startdatum

17-11-2016

Plancategorie

Leerlingkaart individueel groep 1-8

Betrokkenen

Groep:
Periode:
Schooljaar:
Leerkracht:

Einddatum
Status
Onderwijsbehoeften

Doel

Lopend



Stimulerende factoren:



Belemmerende factoren:



Pedagogisch / didactisch:

Cito onderdelen






Aanpak

Rekenen:
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Taal/woordenschat

Keuze uit:
B= basis
Sub 1 = verrijking
Sub 2 = verlengde instructie
Sub 3 = Eigen leerlijn
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Rekenen:
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Taal/woordenschat
Voor groep 5 t/m 8

Verslag uitvoering

Evaluatieverslag





WWSpelling
Taal/woordenschat:
Studievaardigheden:






Arrangement:
Dyslexieverklaring:
Medisch/Diagnose:
Specifieke aanpak:





Pop: - Interne HGPD / - Trajectoverleg
Gespecialiseerde leerkracht:
SOVA training:

Veranderingen in de onderwijsbehoefte hier evalueren en daarna aanpassen in het plan:
Groep: 1/2/3/4/5/6/7/8
Periode: 1
Schooljaar:
Leerkracht:
Verandering in de onderwijsbehoefte:

Groep: 1/2/3/4/5/6/7/8
Periode: 2
Schooljaar:
Leerkracht:
Verandering in de onderwijsbehoefte:
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Gesprekkencyclus 1 t/m 5
Datum

17-11-2016

Onderwerp

dol

Categorie

Gesprekkencyclus 1 t/m 5

Gemaakt door

Judith Hendrickx

Laatste bewerker

Judith Hendrickx

Bewerkt op

17-11-2016 09:41

Inhoud

Groep:
1e groepsbespreking: ( september/oktober )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
Startgesprek:
2e groepsbespreking: januari/februari ( nav de cito )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
1e Rapportgesprek:
3e groepsbespreking: mei ( alleen bij uitval/opval )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
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4e groepsbespreking: juni ( nav de cito )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
2e Rapportgesprek ( facultatief ):

Gesprekkencyclus 6/7
Datum

17-11-2016

Onderwerp

dol

Categorie

Gesprekkencyclus 6/7

Gemaakt door

Judith Hendrickx

Laatste bewerker

Judith Hendrickx

Bewerkt op

17-11-2016 09:41

Inhoud

Groep:
1e groepsbespreking: ( september/oktober )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
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Startgesprek ( ouder en kind ):
2e groepsbespreking: januari/februari ( nav de cito )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
1e Rapportgesprek:
3e groepsbespreking: mei ( alleen bij uitval/opval )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
4e groepsbespreking: juni ( nav de cito )




Sociaal emotioneel
Cognitieve ontwikkeling

Afspraken:
2e Rapportgesprek ( facultatief ):
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VO gesprekken
Datum

17-11-2016

Onderwerp

dol

Categorie

VO gesprekken

Gemaakt door

Judith Hendrickx

Laatste bewerker

Judith Hendrickx

Bewerkt op

17-11-2016 09:42

Inhoud



September

Startgesprek ( leerkracht-kind)

1.

Ga je graag naar school? Waarom wel/niet?
2. Hoe vind je het in de klas?
3. Met wie kun je goed opschieten? Samenwerken?
4. Welk schoolvak doe je het liefst? Waarom? En als je moest kiezen tussen rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen of
de zaakvakken?
5. Jouw inzet, motivatie, werkhouding, concentratie; hoe zie je dit?
6. Wat wil je dit schooljaar (vooral) nog leren/bereiken?
7. Weet je al naar welke school je volgend jaar wil? Wat weet je al van die school? Heb je er al eens gekeken?
8. Weet je al wat je in de toekomst wil worden?
9. Welk niveau voor het VO zou je graag willen doen? Gaat dat lukken denk je? Wat is er voor nodig denk je?
10. Heb je er hulp of extra werk voor nodig? In de klas? Huiswerk?
11. Wat verwacht je van mij? Hoe en waarmee kan ik je helpen? Heb je nog goede ideeën voor mij; tips?



Oktober

Groepsbespreking:
Zijn er speciale onderwijsbehoeften waar het VO rekening mee moet houden? (beschrijf dit hieronder:)
Inbreng in TLV (kindkans VO) commissie? JA/NEE (haal weg wat niet van toepassing is)
Voorlopig Advies school:
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November

Voorlopig Advies gesprek VO ( leerkracht-ouder en kind )
( aanvullingen tav de vragenlijst van september )
Wens ouders:
Voorlopig Advies school:



Januari

Groepsbespreking:
Definitief advies school:
Eventuele onderbouwing van het definitieve advies:



Februari

Definitief Adviesgesprek VO ( leerkracht-ouder en kind )
Wens ouders:
Advies school:
Aanvullende opmerkingen:



Mei

Heroverwegingsgesprek ( indien van toepassing )
( Indien nodig zal de Ib-er of directeur aanschuiven bij het gesprek )
Voorgaande wens ouders:
Voorgaand advies school:
Vernieuwde wens ouders:
Vernieuwd advies school:
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Toelichting Leerlingkaart
a.

De Leerlingkaart wordt aangemaakt in groep 1 en gaat mee tot en met groep 5. Daarna zal er een nieuwe kaart worden aangemaakt voor
de periode van groep 6 tot en met 8. Alle tapbladen moeten 2 keer per jaar zo nodig worden aangepast. Wanneer er veranderingen
worden aangepast blijft de vorige notitie staan met de jaargroep er bij zodat het een volgend document wordt. De kaart zit in parnassys bij
de handelingsplannen.

b.

Stimulerende/belemmerende factoren; kernachtig de positieve aspecten van het kind en wat stimulerend werkt bij het kind, daarbij ook aangeven wat belemmerend i
Dit zijn dingen die je hebt ervaren na observatie en/of gesprekken met het kind en ouders. Om aan het begin van het schooljaar in beeld te hebben wat werkt en
leerling is de overdracht van de leerkracht van het voorgaande jaar cruciaal. Vandaar ook dat deze leerkracht betrokken is bij het maken van het groepsplan v
schooljaar

c.

Methode gebonden toetsen en vaardigheden welke patronen zie je in de analyses van de gemaakte toetsen en welke didactische
vaardigheden heeft het kind wel en nog niet.

d.

PARNASSYS toets; Vermeld wordt welke toets het laatst is afgenomen en wat daar de score was. (ABCDE). In geval van een score D of E
is het van belang te weten wat een leerling wel beheerst en wat niet (analyseren). Op De Zonnewijzer wordt het niveau van de leerlingen
aangegeven in het groepsoverzicht.

e.

Onderwijsbehoeften; hier schrijf je zo beknopt en concreet mogelijk op wat het kind nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken.
Allereerst moet de leerkracht weten wat zij de komende periode met de kinderen wil bereiken om te kunnen bepalen of er kinderen zijn met
een specifieke ondersteuningsbehoefte.
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1. Verken in de lesmethode wat de klassikale doelen van de leerlijn voor de komende periode zijn

2. Ga na of er kinderen zijn
-

die hun handen overvol hebben aan deze klassikale doelen;
Dit zijn kinderen die meer en andere instructie en begeleiding, gebruik van andere of extra ondersteunende materialen,
schema’s e.d. meer werk- en oefentijd, meer of andere leerstof en werkvormen nodig hebben om de ‘klassikale’ doelen te
bereiken

-

die meer uitdaging nodig hebben dan de klassikale doelen
Dit zijn kinderen die minder en andere instructie, verbreding en verdieping, andere materialen, leerstof, werkvormen en
tijdsbesteding nodig hebben.

-

Ga na of er kinderen zijn met een individueel handelingsplan of individuele leerlijn die losgekoppeld zijn van de klassikale
doelen.
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3.

Benoem de onderwijsbehoeften. Van belang is dat zo concreet mogelijk benoemd wordt wat nodig is. De volgende zinnen
kunnen gebruikt worden als aanzetten tot het formuleren van de onderwijsbehoeften:
Dit kind heeft een leerkracht nodig die………
Dit kind heeft groepsgenoten nodig die…….
Dit kind heeft een omgeving nodig die……..
Dit kind heeft activiteiten en opdrachten nodig die……..
Dit kind heeft materialen nodig die……….
Dit kind heeft een instructie nodig die………
Dit kind heeft ondersteuning nodig die………,bij…………

f.

S. Verwerk de leerkaart in je groepsoverzicht en weekplanning (lesplan).
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Bijlage 2: Groepsoverzicht
Groepsoverzicht interventieperiode:
Niveau

Vak

Eigen leerlijn
Eigen leerlijn:

Rekenen

Taal / woordenschat

Verlengde instructie

Verrijking

Basis

Kind specifieke ondersteuning

Routeboekje + Rekentijgers:

Extra aandacht tijdens hulprondes
Aparte instructie voor

Afhankelijk van de les

Gele en rode opdrachten: Rode opdrachten
(3ster

Sprint: Toetsen en lessen op de computer

Estafetteloper:
Groep 3:

Aangepast lezen:

Bakles ster en ruit:

Bakles en toetsen op de computer

Rode opdrachten (3ster)

Extra ondersteuning van gespecialiseerde
uitvoerder

Bakles rondje:

Spelling

Eigen leerlijn:

Bijzonder-heden










(rugzak, dyslexieverklaring, medicatie,
specifieke aanpak, …)

Schooljaar 2015-2016

F-lijn:

Technisch lezen
Begrijpend
lezen

Groep:

Arrangement:
Dyslexieverklaring:
Medisch/Diagnose:
Specifieke aanpak:
Pop: Interne HGPD
Trajectoverleg
Gespecialiseerde leerkracht:
SOVA training:
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Toelichting op het formulier groepsoverzicht
a.

Doelstelling

Handzame samenvatting van de onderwijsbehoefte van de leerlingen verzamelt vanaf de leerlingkaart. De kinderen
worden hier in de verschillende subgroepen geplaatst.

b.

Inhoud

Hoe wordt concreet voor elk subgroepje het doel gerealiseerd. Wat wordt er aangeboden? Bijvoorbeeld welke
verdiepings- en verrijkingsstof, extra programma’s, leermiddelen, software, enz.
Het is dus belangrijk dat de leerkracht zicht heeft op de beschikbare leerstof en alternatieve leerstof en leermiddelen.

c.

Bijzonderheden

Bij deze kolom wordt alleen benoemd welke diagnoses er zijn, welke leerling in een traject zit en nog andere
bijzonderheden. Dit is een samenvatting van de leerlingkaart. Op de leerlingkaart wordt het gedetailleerde verwoord.
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Bijlage 3: Weekplanning
Rooster
Tijd
8.30

Vak
Lezen

Activiteit
Schoolbreed lezen (ralfi, duo, stil)

Extra begeleiding (wie & wat)
Ralfi:

9.00

Rekenen

Blok 10 Les 5

Verlengde instructie:
Routeboekje + Rekentijgers:
F-lijn gr.5:

9.45

Taal

Thema 7 Week 3 Les 12
Instructie

10.15

Pauze

10.30

OJW

10.45

Spelling

Thema 7 Week 3 Les 9
Instructie

11.15

Informatieverwerki
ng

Werkstuk 2 of 3

12.00

Trefwoord

12.15

Pauze

12.45

Lezen

Stillezen (biebboek)

13.00

Engels

Unit 5 Lesson 1 (deel 2)

Verlengde instructie: afhankelijk v/d les
3 ster:

Verlengde instructie:
3 ster + eigen verrijking:
Eigen leerlijn (gr 5):
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13.30

Begrijpend lezen

Blok 5 Les 4
NUDN?

14.30

Klassikale les
of
Bakles rondje: T
Basis: ster
Ruit:

Naar huis

Bijzonderheden
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Tijd
8.30

Vak
Lezen

Evaluatie

Eventuele vervolg acties

9.00

Rekenen

Goed / voldoende / onvoldoende
Wie vond het lastig:

Wat ga je doen:

Wat vonden ze lastig:

Extra verdieping:

Goed / voldoende / onvoldoende
Wie vond het lastig:

Wat ga je doen:

Wat vonden ze lastig:

Extra verdieping:

Goed / voldoende / onvoldoende
Wie vond het lastig:

Wat ga je doen:

Wat vonden ze lastig:

Extra verdieping:

9.45

10.15
10.30
10.45

11.15

Taal

Pauze
OJW
Spelling

Informatieverwerki
ng
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12.00

Trefwoord

12.15
12.45

Pauze
Lezen

13.00

Engels

13.30

Begrijpend lezen

14.30

Naar huis
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Toelichting op het formulier weekplanning
a.

Doelstelling

Welke doelen worden er in de afgesproken periode nagestreefd. Dit
veronderstelt kennis en zicht op de leerlijn van een vakgebied. Leerlijnen zijn
stappen die je voor het leren van bepaalde kennis of een bepaalde
vaardigheid hanteert.

b.

Inhoud

Hoe wordt concreet voor elke subgroep het doel gerealiseerd. Wat wordt er
aangeboden? Bijvoorbeeld welke verdiepings- en verrijkingsstof, extra
programma’s, leermiddelen, software, enz.
Het is dus belangrijk dat de leerkracht zicht heeft op de beschikbare leerstof en
alternatieve leerstof en leermiddelen.

c.

Aanpak/Methodiek

Beschrijf kort voor elke subgroep volgens welke methode of methode leerlijn
er gewerkt wordt. Hoe wordt de leerstof aangeboden en hoe vinden de
beschreven interventies plaats. Bijvoorbeeld wordt er extra instructie
gegeven? Worden er activerende werkvormen beschreven, wordt er visuele
ondersteuning gebruikt.
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d.

Organisatie

De leerkracht beschrijft kort voor elke subgroep de organisatie. Wie doe wat,
wanneer en hoe. Met name de combinatie van de subgroepen maakt dat er goed
moet worden nagedacht wat er tegelijkertijd naast elkaar gebeurt. Opgenomen
wordt:
Wanneer:
Frequentie en bestede tijd, op welke dagen, welke tijden, duur.
Voor wie:
Hele groep of alleen de subgroep.
Hoe:
Welke
maatregelen
neemt
de
leerkracht
qua
klassenmanagement, weektaken, dagtaken, keuze taken,
zelfstandig werken.
Wie:
Soms ontkomt men er niet aan om toch met 4 subgroepen te
moeten werken. In dat geval kan er voor gekozen worden
iemand erbij te trekken indien dit mogelijk is.
In de weekplanning worden onder organisatie de grote lijnen aangegeven. Veel
leerkrachten willen graag ruimte hebben voor een flexibelere organisatie en werken
in de weekplanning de organisatie nauwkeuriger uit.

e.

Evaluatie

Kort en bondig wordt aangegeven hoe en wanneer geëvalueerd wordt of de
gestelde doelen bereikt zijn. Hierbij kan verwezen worden naar methode
onafhankelijke en methode gebonden toetsen. Ook evalueert de leerkracht de
effectiviteit van haar eigen handelen. Tijdens de groepsbesprekingen komen de
evaluaties aan de orde.
De intern begeleider speelt een belangrijke rol bij het tussentijds monitoren van
de voortgang van het groepsplan en van de gemaakte afspraken. In de planning
van De Zonnewijzer is ruimte ingepland voor 4 tussentijdse evaluaties. Bij deze
evaluatie is de belangrijkste vraag of het plan loopt. Op het moment dat er
aspecten zijn die niet voldoen, moet worden aangegeven wat en welke
interventies leerkrachten gaan plegen. Deze worden toegevoegd aan het
groepsoverzicht. Mocht er binnen de periode gewerkt worden met een individueel
handelingsplan dan moet dit individuele plan ook geëvalueerd worden
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Bijlage 4: Checklist didactische onderwijsbehoeften
Bij het beschrijven van de didactische onderwijsbehoeften kunnen vier regiegebieden benut worden:
Klimaat en Omgeving

Vaardigheden

-

Welke aanpassingen in de leeromgeving en
welke (ondersteunende) materialen zijn nodig?

-

-

Op welke wijze kan jij ervoor zorgen dat het kind
zich veilig voelt en openstaat en gemotiveerd is
om te leren en ontwikkelen?

-

-

Op welke wijze zorg je ervoor dat de relatie
tussen het kind en jou versterkt wordt, zodat een
open prettig contact mogelijk is?

-

-

Op welke wijze zorg je ervoor dat de relatie
tussen het kind en de andere kinderen versterkt
wordt, zodat dit kind met en van andere kinderen
kan leren?

Welk soort instructie heeft een kind nodig tijden
de activiteiten? Bv. Procesgerichte feedback,
begeleide instructie, directe instructie, voor
instructie, enz.
Welke begeleiding is nodig om te kunnen
onthouden (oefenen, compenseren), te
begrijpen (toepassing oplossingsstrategieën,
ezelsbruggetjes, deelvaardigheden)
Welke begeleiding is nodig bij de ontwikkeling
van taakgerichtheid, zelfregulering zodat het
kind zijn taken zelfstandig kan plannen en
uitvoeren met aandacht voor het werk.

Betekenisvolle samenwerking

Reflectie

-

Welke (sub)groepssamenstelling werkt
stimulerend en ondersteunend voor dit kind?
Welke opdrachten, soort vragen en begeleiding
zorgt er voor dat dit kind ook met en van andere
kinderen leert?

-

Op welke wijze zou je samenwerkend leren willen
benutten? Welke effecten verwacht je hiervan en
waarom?

-

-

-
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-

Op welke wijze zou dit kind kunnen reflecteren
zodat het zich competent blijft voelen?
Op welke wijze zou dit kind kunnen reflecteren
op zijn werk, zijn werkhouding en/of gedrag,
zodat het daarvan leert?
Hoe zorg je ervoor dat het kind de opgedane
leerervaringen vasthoudt en bij volgende
situaties kan gebruiken?
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Bijlage 5: Checklist groepsbespreking
Terugkijken op en evalueren van de vorige werkperiode;
Zijn de geplande activiteiten (voor hele groep, subgroepen en/of individuele leerlingen) afgerond? Zo nee, wat is
hiervan de oorzaak?
Zijn de gestelde doelen bereikt? Zo nee, wat is hiervan (in relatie met het eigen onderwijsaanbod) de oorzaak?
Schoot het aanbod tekort? Waren doelen te hoog (of te laag) gegrepen?
Hebben de leerlingen geprofiteerd van het aanbod/aanpak? Zo ja, wordt deze voortgezet? Zo nee, welke
aanpassingen zij de komende periode in het aanbod/aanpak nodig?
Voor welke kinderen is het nodig om hun onderwijsbehoeften nader te bespreken om ze nog beter te begrijpen
en concreet te kunnen benoemen.
Wat is precies de vraag van dit kind?
Bij welke kinderen denken we aan nader onderzoeken van bepaalde zaken, hoe?
Bij welke kinderen besluiten we tot een leerlingbespreking? Welke voorbereiding treffen we?
Wanneer en met wie houden we deze leerlingbespreking?
Het werken met subgroepen op bepaalde momenten
Wanneer, bij welke lessituaties is voor welke clustering gekozen?
Leren zo de kinderen optimaal van en met elkaar?
Is dit haalbaar qua klassenmanagement voor de leerkracht?
Het opstellen van het groepsplan
Zijn de doelen voor de hele groep, subgroepen of indien nodig voor een individuele leerling concreet en haalbaar
geformuleerd?
Is het voor de leerkracht en andere betrokkenen duidelijk wat, hoe en waarmee het onderwijsaanbod gerealiseerd
gaat worden voor de hele groep, de subgroepen of voor een individuele leerling?
Is duidelijk wanneer, hoe en door wie geëvalueerd wordt?
Krijg je door deze evaluatie voldoende zicht op de mate waarin de doelen wel of niet bereikt zijn?
Het realiseren van het groepsplan
Kan de leerkracht een praktijkschets geven hoe de uitvoering van dit groepsplan er in de praktijk uit ziet?
Welke relatie ziet de leerkracht met de week- en dagplanning?
In hoeverre zijn anderen betrokkenen goed op de hoogte en kunnen/willen zij een bijdrage leveren aan de
uitvoering van dit groepsplan?
In hoeverre heeft de leerkracht ondersteuning en/of begeleiding nodig bij de uitvoering van dit groepsplan?
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Bijlage 6: POP formulier

PERSOONLIJK ONTWIKKEL PLAN (POP)
Naam van het kind

Geboortedatum
BSN
School

De Zonnewijzer

Groep
Groepsverloop
Adresgegevens
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Ontwikkelingsdeel
Aanleiding (korte omschrijving)

Vraagstelling van de leerkracht

Datum:

Ingevuld door:
Functie:

Vraagstelling van de ouders
Idem
Datum

Ingevuld door:
Functie:

Vraagstelling van het kind
Om de vraagstelling van het kind helder te krijgen worden voorafgaand aan de HGPD-intern de volgende
vragen gesteld aan het kind:
Wat gaat goed op school?
Wat gaat er minder goed?
Wat zou je graag willen leren
of veranderen?
Wat zouden wij kunnen
doen om jou hierbij te
helpen?
Wat kan je zelf doen?

Reeds ondernomen interventies in eerdere jaren en relevante informatie uit voorgeschiedenis
Groep Interventie
Resultaat
Kies
groep
Kies
groep
Kies
groep
Overzicht niet-methode gebonden toetsen ParnasSys toevoegen als bijlage of hier invoegen (printscreen)
Zie bijlage
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Welbevinden
Belemmerende factoren

Beschermende factoren

Lichamelijk
Gedrag
Sociaal functioneren
Emotioneel
functioneren
Gezin
Vrije tijd
Hulpverlening
Executieve functies:
Welke
executieve
functie?
Wat zie je bij deze
executieve functie?
( werkgeheugen, Emotie-regulatie, volgehouden aandacht, taak-iniatief, planning, timemanagement,
organisatie, doelgericht, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, meta-cognitie )

Leren
Belemmerende factoren

Beschermende factoren

Leren
Werkhouding
Taakgedrag
Executieve functies:
Welke
executieve
functie?
Wat zie je bij deze
executieve functie?
( werkgeheugen, Emotie-regulatie, volgehouden aandacht, taak-iniatief, planning, timemanagement,
organisatie, doelgericht, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, meta-cognitie )

School
Belemmerende factoren

Beschermende factoren

Leerkracht
Groep
School

Dol op De Zonnewijzer 2017/2019

57

Observatie door de intern begeleider in de groep
Bevindingen
Aandachtspunten
Datum:

Ingevuld door:
Functie:

Planningsdeel na eerste HGPD intern
HGPD intern
Aanwezig

Datum

Belangrijkste punten uit de HGPD intern

Doelen (korte/lange termijn) naar aanleiding van HGPD intern

Concrete doelen voor het lopende schooljaar
Doelen en aanpak omschrijven

Response-inhibitie
Werkgeheugen
Emotieregulatie
Volgehouden aandacht
Taakinitiatief
Planning
Organisatie
Time management
Doelgericht gedrag
Flexibiliteit
Metacognitie
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Onderwijsbehoeften
Deze onderwijsbehoeften zijn in kaart gebracht :
Voorbeelden weghalen en aanvullen wat van toepassing is.
Moeite met veranderingen
Psycho- educatie en sova training
Perfectionisme
Afname toetsen
Lezen
Leren
Werkhouding
Oog voor detail
Gym
Koptelefoon
Waken voor welbevinden
Sociaal emotioneel
Buitenspel
Uitgestelde aandacht
Kan de school de extra zorg nog
bieden?
















In bovengenoemd overleg is het POP besproken en zijn de volgende afspraken gemaakt:
Afspraak
Actie door
Datum

Toelichting/evaluatie, indien van toepassing (bv. inzet gesp-er of observatie PAC-er)

Het POP is besproken met ouders tijdens HGPD intern op d.d.
(datum invullen)

Volgend HGPD intern
HGPD intern
Aanwezig

Datum

Belangrijkste punten uit de HGPD-intern
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Doelen (korte/lange termijn) naar aanleiding van HGPD-intern

Onderwijsbehoeften

In bovengenoemd overleg is het POP besproken en zijn de volgende afspraken gemaakt:
Afspraak
Actie door
Datum

Wijzigingen ontwikkelingsdeel

Toelichting/evaluatie indien van toepassing (bv. inzet gesp-er of observatie PAC-er)

Het POP is besproken met ouders tijdens HGPD-intern op d.d.
(datum invullen)

Trajectoverleg
Indien HGPD intern minder dan zes weken geleden gevoerd is, kan er bij de vraagstelling van de
leerkracht,
ouders en leerling verwezen worden naar laatste HGPD intern. Als dit langer dan zes weken geleden
is wordt de vraagstelling opnieuw vastgesteld en ingevuld.
Vraagstelling van de leerkracht

Datum:

Ingevuld door:

Vraagstelling van de ouders

Datum:
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Vraagstelling van het kind
Om de vraagstelling van het kind helder te krijgen worden vooraf aan het trajectoverleg de volgende
vragen gesteld aan het kind
Wat gaat goed op school?
Wat gaat er minder goed?
Wat zou je graag willen leren
of veranderen?
Wat zouden wij kunnen
doen om jou hierbij te
helpen?
Wat kan je zelf doen?
Datum:

Ingevuld door:
Functie:

Observatie door de intern begeleider in de groep
Bevindingen
Aandachtspunten
Datum:

Ingevuld door:
Functie:

Evt. observatie door externe in de groep (denk aan gesp-er, PAC-er, RT-er, orthopedagoog)
Bevindingen
Aandachtspunten
Datum:

Ingevuld door:
Functie:

Planningsdeel na eerste trajectoverleg
Trajectoverleg
Aanwezig

Datum

Belangrijkste punten uit het trajectoverleg

Doelen (korte/lange termijn) naar aanleiding van het trajectoverleg

Concrete doelen voor het lopende schooljaar
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Doelen en aanpak omschrijven

Response-inhibitie
Werkgeheugen
Emotieregulatie
Volgehouden aandacht
Taakinitiatief
Planning
Organisatie
Time management
Doelgericht gedrag
Flexibiliteit
Metacognitie

Onderwijsbehoeften en afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma

In bovengenoemd overleg is het POP besproken en zijn de volgende afspraken gemaakt:
Afspraak
Actie door
Datum

Wijzigingen ontwikkelingsdeel

Toelichting/evaluatie, indien van toepassing (bv. inzet gesp-er of observatie PAC-er)

Het POP is besproken met ouders tijdens het trajectoverleg op d.d.
(datum invullen)

Volgend trajectoverleg
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Trajectoverleg
Aanwezig

Datum

Belangrijkste punten uit het trajectoverleg

Doelen (korte/lange termijn) naar aanleiding van het trajectoverleg

Onderwijsbehoeften en afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma

In bovengenoemd overleg is het POP besproken en zijn de volgende afspraken gemaakt:
Afspraak
Actie door
Datum

Wijzigingen ontwikkelingsdeel

Toelichting/evaluatie, indien van toepassing (inzet gesp-er of observatie PAC-er)

Het POP is besproken met ouders tijdens het trajectoverleg op d.d.
(datum invullen)

Ontwikkelingsperspectief
Wanneer dit gedeelte wordt ingevuld betekent dit dat de leerling niet alleen een POP heeft maar ook
een Ontwikkelingsperspectief (OPP) . Dit onderdeel moet altijd ingevuld worden voor leerlingen die
het eindniveau groep 8 niet behalen en voor leerlingen met extra ondersteuning op het gebied van
gedragsproblemen. Aan het eind van het deel Ontwikkelingsperspectief aanvinken of ouders wel/niet
akkoord gaan met het POP en of er wel/niet overeenstemming is over de aanpassing van het
uitstroomniveau.
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Let op: in de leerlingenadministratie (o.a. ParnasSys) aanvinken dat de leerling een OPP heeft. Dit is
vereist vanuit het ministerie.

Alleen de onderdelen invullen die van toepassing zijn, onderdelen die niet van toepassing zijn
weghalen.
Bij aanpak denk aan methode/materialen, welke toetsen, werkvorm, instructie, RT, hulpmiddelen,
enz.
Onderbouwing ontwikkelingsperspectief
Iq
Uitval
achterstand

Start ontwikkelingsperspectiefniveau per vakgebied
Toets
DLE
VHS
Vakgebied

Leerroute bepalen op basis van %

LR %

Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde
Technisch lezen
Spelling
Woordenschat

Doel en Evaluatie niveau per vakgebied ( periode juni 2015 – januari 2016 )
DLE
VHS
Evaluatie
Vakgebied
LR %

Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde
Technisch lezen
DMT
AVI beheersing
Spelling
Woordenschat
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()

Ontwikkelingsgrafieken Parnassys: Resultaten juni 2015
Begrijpend lezen: 100%
Rekenen: 100%

Technisch lezen: 100%

Spelling: 100%

Concrete (didactisch) doelen voor het lopende schooljaar
Schooljaar:
Aanpak Taal/Woordenschat: (hiervoor is geen toets afgenomen)
Methode/instructie:
Hulpmiddelen:
Toetsen:
(Leerroute 2 – 75% VMBO BB)

Per leerlijn: bereikt/niet bereikt/evaluatie

Aanpak Spelling:
Werkwijze/instructie:
RT
Hulpmiddelen: Toetsen:
Per
leerlijn:
bereikt/evaluatie

Aanpak Technisch lezen:
Werkwijze/instructie:
RT:
Hulpmiddelen:
Toetsen:
(Leerroute 3 – 50% PRO)

Per leerlijn: bereikt/niet
bereikt/evaluatie

Aanpak Begrijpend lezen: (
Werkwijze/instructie:
RT:
Hulpmiddelen:
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bereikt/niet

Toetsen:
Per leerlijn: bereikt/niet
bereikt/evaluatie

(Leerroute 2 – 75% - VMBO BB)

Aanpak Rekenen
Werkwijze/instructie:
Hulpmiddelen;
Toetsen
(Leerroute 2 – 75% VMBO BB)

Per leerlijn: bereikt/niet bereikt/evaluatie

Uitstroomniveau en uitstroombestemming
Eventueel overzicht ontwikkelingsperspectief (grafieken) uit ParnasSys invoegen.
Gepland uitstroomniveau per vakgebied
Vakgebied
VHS
Technisch lezen

DLE

Uitstroomniveau

Begrijpend lezen
Rekenen en wiskunde
Spelling
Woordenschat

Verwachte uitstroombestemming
Kopieer de uitstroombestemming welke van toepassing is voor de leerling (normering vanuit het VO)
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Ouders gaan akkoord met
☐ het POP (inclusief planningsdeel na trajectoverleg)
School en ouders hebben overeenstemming over het verwachte uitstroomniveau
☐ Niet van toepassing want er vindt geen aanpassing van het uitstroomniveau plaats
☐ Ja
☐ Nee, op dit moment zijn de ouders niet akkoord. Er vindt een vervolggesprek plaats. Ondertussen
geven school en ouders uitvoering aan de doelen en afspraken in het POP.

Aanvraag voor de TLV
Als in het trajectoverleg besloten wordt om een vraag voor een toelaatbaarheidsverklaring,
arrangement of advies aan de TLV te stellen, maak dan een keuze uit een tekstblok uit het
zogenaamde Kopieerformulier TLV en plak betreffend tekstblok hieronder.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Maak een hulpvraag aan in Kindkans en voeg het POP, het Aanvraagformulier TLV en andere
relevante stukken toe in de bijlagen.
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Bijlage 7: Toetsprotocol de Zonnewijzer

Protocol voor het afnemen en invoeren van Cito-toetsen
Om een goed beeld te krijgen van je eigen school is het op juiste wijze invoeren van de scores
cruciaal. Als alle scholen op eenzelfde wijze hun gegevens invoeren ontstaat een stevige database
van de gegevens waarop onderlinge vergelijking zowel intern als extern heel effectief kan zijn
(monitoring). Groepen en scholen kunnen de gegevens uitwisselen om van en met elkaar te leren
vanuit de resultaten (interne en bovenschoolse intervisie). De gegevens dienen tegelijkertijd als check
of de school voldoet aan de eisen van de inspectie. Om objectief vergelijken mogelijk te maken is dit
protocol opgesteld voor het afnemen en invoeren van de Cito-toetsen.

1.

Centrale richtlijnen

Bewust plannen en handleiding volgen: Belangrijk is om de adviesdata van cito precies op te volgen.
Volg de handleiding van de toetsen. De leerkracht is verantwoordelijk voor correctie en (snelle) invoer
van de gegevens. Voorlezen en/of begeleiden van de toets is alleen per uitzondering in bepaalde
gevallen met dyslectische leerlingen of LGF-leerlingen toegestaan.
Groepstoetsen zijn leidend: Voor monitoring op groeps-, school- en bestuursniveau worden alleen
de groepstoetsen gebruikt. In principe moet in groepsmetingen voor alle leerlingen een score
opgenomen zijn in dezelfde kolom (zie onder voor OPP-uitzondering). Daarom moeten later
ingehaalde toetsen, bijv. bij ziekte, toch in de registratie van een groepstoets worden opgenomen.
Individuele toetsen in uitzonderlijke gevallen: In de volgende gevallen, en alleen dan, moet bewust
worden gekozen voor opname van scores als individuele toets i.p.v. bij de groepstoets in
ParnasSys (deze toetsen dan ook nooit laten ‘meetellen voor inspectie’!):
 doortoetsen bij o.a. uitval (bijv. de groepstoets is DMT kaart 3, uitvallers worden verder
getoetst met DMT kaart 1 en 2, dan de scores van kaart 1 en 2 als individuele score invoeren);
hierbij moet echter altijd een score (bijv. voor DMT kaart 3) in de groepsmeting zijn
opgenomen;
 een extra toets als een leerling op een ander niveau werkt (maar zonder aangepast OPP),
waarbij echter ook een (via de vaardigheidsscore van de individuele toets berekende) score in
de groepsmeting moet zijn opgenomen (met een opmerking);
 bij een leerling met een individueel leertraject (ILT), waar wie een ontwikkelingsperspectief
(OPP) is opgesteld; hierbij worden de scores alleen individueel ingevoerd voor de vakken
waarop dit OPP betrekking heeft; de overige scores horen in de groepsmeting;
 de school ervoor heeft gekozen om alle (zij)instromende leerlingen één jaar lang niet mee te
tellen bij de groepsscores; en hetzelfde voor leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland
verblijven én om die reden het Nederlands onvoldoende beheersen; dit schoolbeleid moet
gedocumenteerd zijn. Dit geldt alleen voor leerlingen die vanaf groep 7 instromen.
Alleen in de laatste gevallen (ILT met OPP, kort op school, kort in Nederland met taalachterstand)
mag het invoerveld van een leerling bij een groepsmeting leeg blijven. Neem dan wel een
opmerking op met de redenen.

Deze richtlijnen worden in dit protocol nader beschreven en uitgelegd.
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2.

Richtlijnen voor afname en invoer van Cito-toetsen

2.1

Keuze, planning en tijdstip









2.2









8

Iedere school is vrij om zelf het pakket van toetsen samen te stellen. Voorwaarde hierbij is
dat minimaal een rapportage van de vier hoofdvakgebieden (technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling en rekenen) vanuit het toetspakket te maken is.
De afnamemomenten van de LVS-toetsen worden volgens het rooster van cito ingepland in
het jaarrooster. Wanneer men buiten de aangegeven maand toetst kan dit namelijk effect
hebben op de normering.
Toets afnames gebeuren op het moment dat de leerlingen uitgerust zijn en concentratie zo
veel mogelijk gewaarborgd is.
Per dag worden niet meer dan twee toetsmomenten uitgevoerd van 30-45 minuten
(uitzondering hierbij zijn de entree- en eindtoets). Deze momenten worden zodanig
gepland dat tussentijds altijd minimaal een pauze van 15 minuten wordt geboden.
Vooraf mag m.b.v. oude of eerdere toetsen de interpretatie van vraagstellingen en het
omgaan met meerkeuzeantwoorden geoefend worden. De inhoud van toetsen (bijv.
specifieke sommen of woorden) mag in de periode voor de toets niet besproken worden.

Richtlijnen voor de afname


7

7

De wijze van afname is altijd strikt volgens de richtlijnen die in de handleiding zijn vermeld,
uitzonderingen worden hieronder beschreven.
Bij voorkeur neemt de eigen leerkracht van de leerling/groep de toets af.
De eigen leerkracht is ook verantwoordelijk voor de juistheid van het nakijken van de
toets.
Klassikaal voorlezen van de toetsen is niet toegestaan, behalve wanneer dit uitdrukkelijk in
de handleiding is aangegeven.
Ook aan individuele leerlingen of aan kleine groepjes wordt niet voorgelezen, met
uitzonderingen van a. leerlingen met de diagnose dyslexie of b. bij een vermoeden van
ernstige dyslexie. Dan mag de toets begrijpend lezen en de woordenschat toets worden
voorgelezen (evt. ook eerst zelf lezen en daarna voorgelezen). Een vermoeden moet in een
aparte notitie conform het protocol dyslexie gedocumenteerd en gestaafd zijn (meer dan
een jaar achterstand op DMT en/of AVI en/of spelling terwijl andere vakken op niveau zijn).
Op grond van de problematiek van de leerling kan de school verdergaande keuzes maken,
bijv. voorlezen van zeer talige rekentoetsen. Voor leerlingen die in het bezit zijn van een
dyslexieverklaring staat in de dyslexieverklaring vermeld van welke voorzieningen en
hulpmiddelen zij gebruik mogen maken.8
Leerlingen met een specifieke indicatie m.b.t. het toetsen (gedocumenteerd) mogen de
toets afgezonderd van de groep maken en/of voorgelezen krijgen.
Bij een afnamemoment van een groepstoets worden in principe van alle leerlingen van de
groep scores ingevoerd. Er zijn slechts beperkte uitzonderingen, zie hieronder.

De term cito-toetsen wordt hier voor het gemak gehanteerd. In enkele gevallen zullen hier ook andere niet-methodegebonden
toetsen onder vallen.
Sine Limite wijkt hier bewust af van de handleiding van cito waarin als enig alternatief het afnemen van de toets ‘begrijpend
luisteren’ wordt voorgesteld. Wat betreft de eindtoets moeten wel de daarvoor door cito opgestelde regels worden gevolgd
met de daarbij geboden (digitale) alternatieven.
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2. 3.

Richtlijnen voor invoering in ParnasSys

 De gegevens van de afname worden bij voorkeur door de leerkracht ingevoerd. De leerkracht is op
de hoogte van de afspraken in dit protocol. Als de school voor deze taak een aparte medewerker
heeft, dan dient deze medewerker zeer goed op de hoogte te zijn van de afspraken over invoer van
de gegevens en van de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkracht blijft altijd
verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens.
 Zieke leerlingen worden zodra ze weer op school zijn binnen één week getoetst en deze gegevens
worden bij de groepsafname ingevoerd (dus NIET als individuele meting of als tweede
9
groepsmeting).
 Wanneer slechts een deel van de groep op een onderdeel wordt getoetst, (bijv. DMT1 en 2 in
groep 6 bij uitvallers of AVI) dan worden deze gegevens als individuele toets bij de betreffende
leerling ingevoerd. Dit in verband met onterechte beïnvloeding van de groepsscores (anders
10
zouden mindere lezers dubbel of driedubbel worden geteld).
 Bij bijzonderheden zoals voorlezen (zie boven) wordt bij de groepsmeting naast de score de
opmerking ingevuld met “voorgelezen i.v.m. (vermoeden) dyslexie” of “toetsbegeleiding
rugzakleerling”.
 Een leerling hoeft aan een groepstoets niet deel te nemen als de leerling korter dan één jaar aan
de school verbonden is (dit moet dan voor alle instromende leerlingen zo zijn).
 Hetzelfde geldt voor een leerling die korter dan vier jaar in Nederland verblijft én om die reden het
11
Nederlands onvoldoende beheerst.
 Verder mag van het invullen van groepstoetsen alleen worden afgezien in het geval van leerlingen
met een individueel leertraject met aangepast ontwikkelingsperspectief, z.o.

3.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Onder leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verstaat het samenwerkingsverband Sine Limite
in dit verband de leerlingen, die op een heel hoog niveau werken (> 15 dle voorsprong), en leerlingen
die op een zeer laag niveau werken (> 40% of 10 -15 dle achterstand). Sine Limite stelt in “de
doorlopende onderwijslijn” dat dan pas kan worden overgaan tot een individueel leertraject (ILT), voor
één of meer vakgebieden.

3.1.

Leerlingen met aangepast ontwikkelingsperspectief

Het beschikken over een ILT alleen is (volgens de inspectie) niet voldoende om de scores van een
leerling buiten de groepsscores te houden. Men mag een leerling score pas buiten de groepsscore
12
houden wanneer er een ILT met ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgesteld. De voorwaarden
waaraan hiervoor voldaan moeten worden zijn:
13
 extern onderzoek heeft plaatsgevonden,
14
 concrete jaardoelen zijn gesteld en gedocumenteerd,
9

In ParnasSys kunnen eerder afgenomen en ingevoerde groepstoetsgegevens na klikken op het potloodje gewijzigd,
aangevuld of (bij betreffende rechten) verwijderd worden.
10
Het is niet de bedoeling om alle DMT-uitvallers als aparte groepsmeting op te nemen. De scores worden stuk voor stuk bij de
individuele leerlingen ingevoerd. Groepsmetingen met slechts enkele leerlingen zijn sowieso fout. En AVI-toetsen alleen als
groepsmeting opnemen als er voor alle leerlingen een waarde is.
Het afnemen van Kaart 1+2+3 heeft de voorkeur van CITO en is altijd mogelijk. En de inspectie normeert hierop in de groep 3
en 4. Dus in groep 4 en lager neem je sowieso Kaart 1+2+3 af (behalve bij M3, dan Kaart 1+2). Vanaf groep 5 kun je als school
uitsluitend Kaart 3 afnemen. Voor de monitoring staat centraal: voor de hele groep dezelfde keuze maken en dus één kolom
invullen (Kaart 3 OF Kaart 1+2+3).
11
Zie voor de precieze bepalingen de actuele versie van “Analyse en waarderingen opbrengsten, primair onderwijs” van de
inspectie van het onderwijs op www.onderwijsinspectie.nl. NB: Ingelezen gegevens (per DOD) van overgestapte leerlingen
worden per definitie in Parnassys als individuele toetsen weggeschreven.
12
Voor handreikingen over ILT (in ‘ring 2’) en ILT met ontwikkelingsperspectief (in ‘ring 3’) zie het document ‘Doorlopende
onderwijslijn (DOL)’ van het samenwerkingsverband Sine Limite.
13
Bij Sine Limite is een IQ-test niet verplicht voor een ILT met OPP, ander extern onderzoek kan ook voldoende zijn. Afwijkend
t.o.v. de inspectie vindt Sine Limite het gerechtvaardigd om de betreffende resultaten van een leerling met een ILT met OP
met een ander extern onderzoek dan een IQ-test niet mee te rekenen bij de groepsscores.
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 een externe deskundige heeft over de aanpak geadviseerd.
In het geval van een naar beneden bijgesteld OPP (ofwel afwijken van de 100% resp. 60 dle als
einddoel) moet duidelijk worden dat deze leerling zal gaan uitstromen op een niveau ruim onder dat
van eind groep 7. Het toetsniveau wordt aangepast aan het ontwikkelingsperspectief en voor de
vakken waarop de ILT van toepassing is wordt de score van de toets ingevoerd als individuele meting
via de leerling map. Voor de onderdelen van de scores waarbij het OPP hoger is dan M7/E7 wordt de
15
score wel ingevoerd bij de groepsscores.
In enkele gevallen, bijv. bij (Z)MLK leerlingen, wordt al eerder dan in groep 5/6 een ILT ingesteld. Ook
in dat geval dient het opstellen van een voorlopig OPP als voorwaarde voor het al dan niet invoeren
als individuele score.

3.2

Leerlingen met alleen een individueel leertraject (ILT)

Zolang een leerling (nog) niet over een aangepast ontwikkelingsperspectief beschikt (OPP, zie boven)
worden ook de scores van die leerling met sterk afwijkende prestaties bij de groepstoets ingevoerd.
Deze leerlingen, waarvoor voor één of meer vakgebieden een ILT is opgesteld, vallen in een ‘grijs
gebied’, tot een OPP wordt opgesteld of de prestaties weer binnen de standaardmarges vallen. Deze
leerlingen zijn voor de monitoring onderdeel van de groep! Om een juist groepsgemiddelde te
verkrijgen is het van belang dat ook van deze leerlingen een score wordt ingevoerd. Dit kan op de
volgende manieren:
 De vaardigheidsscore van de toets die op een ander niveau gemaakt is, wordt omgezet naar het
niveau van de groepsscore (zie handleiding van de citotoets, bijlage vaardigheidsscores). Dit heeft
de voorkeur.
 De school kiest ervoor om deze leerlingen met de groepstoets mee te laten doen en vult deze
score in. Daarnaast maken de leerlingen dan een toets op hun eigen niveau, waarvan de score
individueel ingevoerd wordt via de leerling kaart.
 De school kan een fictieve hoogste (A), respectievelijk laagste score (E) invoeren. Dat kan als de
desbetreffende leerling een A- resp. E-score scoort in de toets van een half jaar hoger/lager of een
A/B- resp. D/E-score in de toets van een jaar hoger/lager. Het is van belang bij het invullen van
deze fictieve score de opmerking “ingevuld n.a.v. score lagere/ hogere toets” toe te voegen. Deze
leerlingen maken ook een toets op hun eigen niveau.
Bij alle individuele score is een opmerking zinvol over de aanleiding (bijv. ‘i.v.m. ILT’).

4.

Cito-toetsen en doublure

De didactische leeftijd (dl) wordt in ParnasSys automatisch teruggezet als een leerling doubleert.
Wanneer scholen werken volgens een leerstofjaarklassensysteem krijgt de leerling een herhaling van
de lesstof en kan de vergelijking met leerlingen op groepsniveau een reëel beeld geven van de
vorderingen van de leerling. Bij overdracht naar VO of bij rapportage aan derden over het onderwijs
aan deze leerling moet doublure altijd wel worden vermeld. Voor de hoofdvakgebieden waar een
leerling toch duidelijk vooruitloopt op de nieuwe groep, kan in uitzonderlijke gevallen de didactische
16
leeftijd handmatig worden verhoogd voor een reëler ijkpunt van de toetsen.
Uiterlijk 2 weken na verwerking in het LVS en met behulp van de informatie uit het LVS, is er voor
leerlingen met opvallende resultaten een foutenanalyse gemaakt. Hiervoor wordt tijdens de
werkmiddag / vergadering tijd voor gereserveerd. De resultaten van de analyse worden verwerkt in het
groepsoverzicht , in het groepsoverzicht worden de onderwijsbehoeften aangescherpt en de
leerdoelen voor de volgende groepsplan periode worden verwerkt in de groepsplannen.
14

In ParnasSys moet het ontwikkelingsperspectief per betreffend vak en jaar aangepast worden (onder
toetsen/ontwikkelingsprognose). Dit alleen is echter onvoldoende. Om aan de eisen van de inspectie te voldoen, is het
belangrijk om het OPP conform het format in DOL vast te stellen en in Parnassys op te nemen.
15
In ParnasSys kan het verwachte uitstroomniveau van de leerling worden vastgesteld via de grafiek ontwikkelingsperspectief
(niet-methodegebonden toetsen leerling). Rechts onderaan zie je het verwachte uitstroomniveau per vakgebied.
16
De didactische leeftijd kan (in maanden) voor de hoofdvakgebieden in ParnasSys worden aangepast onder toetsen /
didactische leeftijd. Het is wel aan te bevelen om een aantekening te maken om deze aanpassing elk half jaar te herzien en zo
nodig weer terug te brengen.
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Op De Zonnewijzer doen we dit voor de C en D kinderen, omdat hier echt zaken uit te halen zijn (hard
criterium). De E kinderen (zacht criterium) worden indien wenselijk geanalyseerd. Dit alles wordt ook
besproken in de groepsbespreking.

Toetskalender De Zonnewijzer schooljaar 2014-2015

sept

okt

1 nov

dec

jan

1 feb

maart

15
april

mei

15
Juni

Rekenen voor kleuters

M1-M2

E1-E2

Taal voor kleuters

M1-M2

E1-E2

LOVS Rekenen-Wiskunde

M3-M7

E3-E7
M8 of
E8

Drie-Minuten-Toets

4-8*

M3M8

3-8*

E3-E8

Avi-toetsen

4-8*

M3M8

3-8*

E3-E8

LOVS Begrijpend lezen

M4-M7

E4-E6

LOVS woordenschat

M3-M7

E3-E7

LOVS Studievaardigheden

M6-M8

LOVS Spelling

E6-E7
E3-E7
M8 of
E8

M3-M7

Kanjerobservatielijst

1-8

1-8

Eindtoets Basisonderwijs

8

* 1 november – 15 april AVI/DMT meting: alleen de D en E kinderen.

Protocol leesproblemen / dyslexie groep 3 en 4 / signalering vanuit Lijn 3 ( groep 3 )
Toets
Audant
Audisynt
Grafemen
Fonemen
DMT
krt 1a+2a
krt 1b-2b
krt 1c-2c-3c
AVI (nieuw)

Sep

Okt
3
3
3
3

Nov

Dec

Jan
3
3
3
3

Feb

Mrt
3
3
3
3

April

Mei

Juni
3
3
3

3
3
4

4
4-8*

3-8

* Alleen D+E kinderen
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3-8*

3
3-8

