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Inleiding  
 

 

Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

In dit profiel leggen we vast welke ondersteuning de school biedt in de basisondersteuning en de 
ondersteuning die daar buiten valt. Het is voor ons een groei- en ontwikkeldocument. Zoals de 
kwaliteit staat ook de zorg niet stil en daarom willen we deze ontwikkelingen steeds toevoegen als 
update in dit document. 
Leerkrachten en schoolleiding stellen samen het profiel op. Leerkrachten en ouders hebben 
adviesrecht via de medezeggenschapsraad (MR. Wanneer er wezenlijke zaken veranderen 
waardoor de basis van onze zorg verandert leggen we het document opnieuw voor aan het team 
en de MR. 

Waarom een schoolondersteuningsprofiel? 

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat 
onze school zien welke (extra) ondersteuning we kunnen bieden. Op basis van het profiel bekijken 
we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting 
van) onze leerkrachten. 

Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor: 

• Ouders: Het biedt informatie – wat kunnen ouders verwachten van de school? 
• De school: We zetten de beleidslijn schoolondersteuning uit – wat is onze ambitie? 

• De inspectie: We leggen verantwoording af. 

• Collega-scholen in ons werkgebied: We stemmen met elkaar af. 
• Het samenwerkingsverband: Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen 

samen een dekkend netwerk? 
• Het bestuur/directeurennetwerk: hierin trekken we samen op om de kwaliteit van alle 

Cadans Primair scholen op orde te houden. 

 

Passend onderwijs in het algemeen 

Wat is passend onderwijs? Op 1 augustus 2014 trad de wetswijziging passend onderwijs in werking. 
Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past 
bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. 

Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

• Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. 
• In principe een kind naar een reguliere school gaat en als dat niet kan, naar het speciaal 

onderwijs. 
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• Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. 
• De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen. 

• Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 



School ondersteuningsprofiel dr. Landmanschool 

5 

 

 

 

 

Zorg intern  
 
 

Zorgteam op de Landman. 
Om dit passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, hebben wij op de Landmanschool een 
zorgteam. Dit team bestaat uit de directeur, de zorg- coördinator, de leerling begeleider en een 
data-expert. Zij hebben als taak de zorg binnen de Landman zo goed mogelijk vorm te geven en te 
onderhouden. 
Leerkrachten raadplegen het zorgteam wanneer zij zorg hebben omtrent een leerling. Binnen het 
zorgteam wordt dit besproken en bekeken hoe we hierop kunnen anticiperen. Het contact met 
organisaties als de ondersteuningseenheid (ofwel het samenwerkingsverband), de GGD (bureau 
jeugd en gezin), het schoolmaatschappelijk werk en eventuele andere zorginstanties verloopt ook via 
het zorgteam. 
De zorgcoördinator houdt daarnaast de ontwikkeling van alle leerlingen scherp in de gaten. Dit 
gebeurt door met de leerkracht twee keer per jaar een groepsvoortgangsgesprek te houden en twee 
jaarlijks een leerlingbespreking waar individuele leerlingen besproken worden. Elke leerkracht vult 
daarvoor het document ‘groepsbespreking’ (zie bijlage 3) of ‘leerlingbespreking’ (zie bijlage 4) in. 
Dit vormt de rode draad van het gesprek. 
Welk lid van het zorgteam waarvoor verantwoordelijk of aanspreekbaar is, is te zien in het 
overzicht in bijlage 2, zorgstructuur Landman, het zorgteam. 

 

Leerlingbegeleider 
De Landmanschool heeft intern een leerlingbegeleider die zorg draagt voor de afgegeven zorg-
arrangementen. Deze leerkracht is gedragsspecialist. Zij heeft geen klas en richt zich met name op 
de zorg voor de leerlingen met een arrangement. 
Deze leerkracht zit tevens in het zorgteam en wordt van daaruit ingezet voor observaties, hulp en 
begeleiding waar nodig. Zij heeft contact met het samenwerkingsverband en zorgt samen met hen, 
de leerkracht en ouders voor een gedegen plan van aanpak, met ambitieuze maar haalbare doelen. 
Ze is uiteraard betrokken bij gesprekken met ouders, leerkracht en samenwerkingsverband. 
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Zorg extern  
 

Het samenwerkingsverband 
Om het passend onderwijs goed vorm te kunnen geven, werken alle scholen in De Meierij samen 
binnen drie werkgebieden, noord, midden en zuid, de zogenoemde ondersteuningseenheden. De 
Landmanschool valt onder ondersteuningseenheid ‘Zuid’, ook wel het samenwerkingsverband 
genoemd. De werkgebieden maken onderling afspraken over onderwijsondersteuning en worden 
daarbij begeleid door ondersteuningsmanagers. Ook zij staan u graag te woord als u vragen heeft. 
https://www.demeierij-po.nl/ 

 

Lichte middelen 

Vanuit dit samenwerkingsverband ontvangt de school zogenoemde ‘lichte 
middelen’. Dit is een geldbedrag dat ingezet kan worden door de school om 
passend onderwijs op een goede manier te kunnen realiseren. Onze school gebruikt deze lichte 
middelen voor verschillende doeleinden. Zoals het streven naar kleine 
klassen, extra begeleiding voor (zorg)leerlingen, een rots en water training, codeskills (robot 
bouwen/ programmeren). In de toekomst willen we dit graag uitbreiden met 

een ‘klusklas’. 

 

Consultatie en advies 
Naast de lichte middelen, die bedoeld zijn voor de hele school, kunnen we als school ook hulp 
vragen voor individuele leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvragen van een consultatie en 
advies (C&A). Dat houdt in dat er vanuit school een hulpvraag wordt ingediend bij het 
samenwerkingsverband. De bestaande handelingsplannen die de leerkracht heeft gemaakt en 
gehanteerd en eventuele andere acties worden (uiteraard met inachtneming van de privacy wet) 
overgelegd. Bij een consultatie en advies komt er vanuit het samenwerkingsverband een begeleider 
die kennis heeft omtrent de gestelde hulpvraag en zal overleg hebben met de leerkracht. Hier 
worden tips en adviezen gegeven waar de leerkracht mee aan de slag kan. Eventueel kan de 
ambulant begeleider hieraan voorafgaand een observatie doen. 
Ouders zullen hiervan altijd op de hoogte worden gebracht en deze aanvraag kan alleen 
plaatsvinden met hun toestemming. 

Voortraject en zorg-arrangement 
Wanneer dit consult niet voldoende is, of wanneer we als school meteen (zonder eerst een C&A 
aanvraag) al van mening zijn dat er meer nodig is, kunnen we overgaan tot aanvraag van een 
arrangement. Dat houdt in dat de hulpvraag nogmaals wordt uitgezet bij het 
samenwerkingsverband, maar nu als arrangementsaanvraag. Daarbij vragen we als school tijd voor 
extra begeleiding van de leerling. Wanneer er een arrangement wordt aangevraagd, levert school 
een ontwikkelingsperspectief aan (OPP). Hierin wordt de leerling en zijn/ haar onderwijsbehoeften 
beschreven, samen met de hulpvraag en de doelen. Van hieruit 

https://www.demeierij-po.nl/
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bekijkt het samenwerkingsverband wat er voor de leerling nodig is. Zij kunnen dan overgaan tot het 
afgeven van een voortraject. Dat betekent dat er 12 weken lang extra tijd voor begeleiding gegeven 
wordt voor deze leerling. Het samenwerkingsverband bepaalt in overleg met de school hoeveel tijd 
er wordt gegeven. Na deze 12 weken wordt gekeken of de extra tijd helpend was. Ook wordt dan 
besloten of het voortraject afdoende was of dat er een arrangement nodig is. 
Wanneer er overgegaan wordt tot een arrangement, wil dat zeggen dat de leerling extra tijd 
ontvangt voor een heel jaar. Hierbij wordt ook weer in overleg besloten hoeveel tijd de leerling 
nodig heeft en krijgt. Het samenwerkingsverband blijft betrokken en er zijn gedurende een jaar 
verschillende gesprekken met ouders, leerkracht, begeleider en zorg-coördinator waar het 
samenwerkingsverband bij aansluit. Na een jaar wordt het traject geëvalueerd en wanneer nodig 
verlengd. 
Bij dit traject worden ouders actief meegenomen. Een arrangement aanvragen is alleen mogelijk 
met toestemming van ouders. Ook gedurende het traject zijn ouders nauw betrokken. 

Dyslexieteam samenwerkingsverband 
Het dyslexieteam is een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband. Wanneer school een 
vermoeden heeft van dyslexie, én de toetsgegevens ook reden tot zorg zijn, kunnen we een leerling 
aanmelden bij het dyslexieteam. Dit team behandelt de aanmelding en kijkt of er een 
dyslexieonderzoek nodig is. Zij zorgen waar nodig voor een toestemming voor onderzoek waarmee 
ouders naar de gemeente kunnen gaan. Wanneer vanuit de gemeente ook een goedkeuring gegeven 
wordt, kunnen ouders op zoek naar een onderzoeksbureau. 

 

Zorg advies team 
Naast het samenwerkingsverband kan de school zich ook wenden tot het zorg advies team (ZAT). Dit 
is afhankelijk van de hulpvraag omtrent de leerling. Het zorg advies team bestaat uit: de 
zorgcoördinator van de Landman, (waar nodig) de leerkracht, de schoolmaatschappelijk werkster, de 
GGD jeugd verpleegkundige en de ouders. In het ZAT wordt vervolgens bekeken wat er nodig is voor 
de leerling en hoe daarin voorzien kan worden. Dat zou bijvoorbeeld externe hulp kunnen zijn(denk 
aan psycholoog, kindercoach e.d.)of een onderzoek. Er wordt echter enkel tot een onderzoek 
overgegaan als we verwachten dat dat ons iets (extra) gaat brengen, en ouders hier uiteraard achter 
staan. 

 

Overige samenwerking 
Ten slotte werken we als school natuurlijk nauw samen met verschillende instanties. In de eerste 
plaats is er na een eventueel onderzoek contact met het betreffende onderzoeksbureau. Deze 
bureaus geven vaak tips en handreikingen voor school. 
Naast deze onderzoeksbureaus hebben we als school geregeld contact met andere instanties en/ of 
professionals. Niet alleen wanneer een leerling daar bekend is, maar eventueel ook om gebruik te 
maken van hun expertise. 

Te denken valt aan: 

• Koninklijke Kentalis 
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• Logopedist 

• Fysio therapeut 

• Pedagogisch bureau 

• Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
Daarnaast hebben we uiteraard waar nodig of wenselijk contact met eventuele andere 
organisaties die betrokken zijn bij onze leerlingen. 
Hierbij is ten alle tijden het doel ervoor te zorgen dat we samen handelen in het belang van 
het kind. Er is uiteraard alleen contact met deze instanties met goedkeuren van ouders. 

 

Zorgniveaus op bs. Dr. Landman 

 
Op de Landman kennen we de volgende zorgniveaus: 

Niveau 1 Algemene zorg door de groepsleerkracht. 

Niveau 2 Extra zorg in de groep. 

Niveau 3 Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen. 

Niveau 4 Het raadplegen van externe deskundigen. 

Niveau 5 Verwijzing/Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

Deze zorgniveaus zijn duidelijk in kaart gebracht in onze ‘zorgroute’ (zie bijlage 1). 
 

In welke mate zorg in en buiten de klas geboden wordt op deze zorgniveau ’s, leggen we 
in dit ondersteuningsprofiel uit aan de hand van 3 essentiële ontwikkelingsgebieden van het 
onderwijs. Namelijk: 

1. De cognitieve ontwikkeling (vakgebieden als rekenen, taal e.d.) 

2. De ontwikkeling van de executieve functies 

3. De sociaal- emotionele ontwikkeling 

 
1. De cognitieve ontwikkeling 

Zorgniveau 1: 
 

Zorgoverzicht 
We maken gebruik van zorgoverzichten waarin we het gedifferentieerd onderwijsaanbod 
beschrijven voor de gehele groep. De zorg-coördinator volgt de ontwikkeling van de groepen en 
maakt samen met de data-expert trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren 
en te sturen. Deze analyses worden in algemene zin in een teamoverleg besproken. Daarnaast 
voeren de directeur en de zorg-coördinator twee keer per jaar in augustus/september en in 
februari groepsvoortgangsgesprekken met de groepsleerkrachten. Daarbij worden 
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deze toetsgegevens en het zorgoverzicht (formulier groepsbespreking zie bijlage 3) besproken. 
 

Instructie 
We ambiëren zoveel mogelijk les te geven volgens het directe instructiemodel. Een duidelijk 
lesverloop, met een lesdoel, korte instructie en begeleide toepassing waarbij tijd is voor een 
verlengde instructie voor welke leerlingen dit nodig hebben. In het zorgoverzicht is te zien welke 
leerlingen voldoende hebben aan een korte instructie, welke leerlingen de basisinstructie volgen 
en welke leerlingen verlengde instructie nodig hebben. Binnen verschillende, door ons gebruikte, 
lesmethodes wordt ook de leerstof op deze drie niveaus aangeboden. Daarnaast verzorgt de 
leerkracht waar nodig (extra) aanbod op maat. 
Het zorgoverzicht wordt regelmatig aangepast, dit gebeurt aan de hand van recente toets-gegevens 
en observaties door de leerkracht. Op deze manier worden alle kinderen meerdere keren per jaar in 
kaart gebracht. Eventuele uitval wordt op zo vroegtijdig gesignaleerd. 

 

Zwerkbrief 
Daarnaast werken we op de Landman met zogenaamde ‘zwerkbrieven’ 
(zwerk=zelfstandig werk). Dit zijn weektaken waarop staat welk werk de leerlingen die week 
zelfstandig moeten maken. Hierop kan de leerkracht ook differentiëren. 
De computerprogramma’s waar op school tijdens de zwerktijd mee gewerkt worden zijn veelal 
aangepast aan het niveau van de individuele leerling. 

Zorgniveau 2: 
Leerlingen die structureel extra instructie en aangepaste lesstof nodig hebben komen in zorgniveau 
2. Dit houdt in dat zij na de normale instructie, instructie krijgen in een kleine groep en onder 
begeleiding van de leerkracht de (aangepaste) verwerking maken. 
Ook leerlingen die structureel verrijking nodig hebben en/ of verdiepende leerstof vallen binnen 
dit zorgniveau. 
Wanneer kinderen niet voldoende hebben aan de verdiepende of verrijkende stof die de methode 
biedt, kan de leerkracht ervoor kiezen deze leerlingen extra leerstof aan te bieden. Denk daarbij aan 
extra werkbladen, computer oefeningen, andersoortige leesteksten e.d. 
Wat betreft leesonderwijs wordt er naar aanleiding van een zwakke cito score extra gelezen met 
leerlingen. Dit houdt in dat de leerkracht elke week een uur extra leest met (een groepje) zorg lezers. 
De leerlingen binnen dit zorgniveau blijven wel altijd de lesstof van de methode van de jaargroep 
volgen. 
De leerkracht beschrijft voor deze leerlingen onderwijsdoelen in het groepsplan. Ook wordt hierin 
beschreven hoe deze bereikt gaan worden. Deze plannen worden besproken met de leerling en met 
de ouders in het ouder-kind gesprek. 
Er wordt bij ons op school gewerkt met de methode IPC. Binnen deze methode wordt door 
leerkrachten gedifferentieerd. Er wordt gekeken naar de betrokkenheid 
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en kennis van de leerlingen. De opdrachten worden daarop waar nodig naar boven of naar onder 
bijgesteld. 

 
Zorgniveau 3: 
Als een kind meer zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht zelf kan bieden, meldt de 
groepsleerkracht het kind aan bij het zorgteam. Deze leerling wordt vervolgens binnen het zorgteam 
besproken. Indien nodig kan er gekozen worden om extra te toetsen zodat het niveau van de leerling 
zorgvuldig vastgesteld kan worden. Dat kan inhouden dat er terug getoetst wordt, dan wel vooruit 
getoetst. Op basis van die resultaten wordt er vervolgens samen met de leerkracht een 
handelingsplan opgesteld waarin nauwkeurig staat beschreven wat de onderwijsdoelen voor het kind 
zijn en welke stappen en maatregelen er worden genomen om deze doelen te bereiken. Ook een 
klassenobservatie kan worden ingezet of er kan advies gevraagd worden  aan specialisten op een 
ontwikkelingsvlak (te denken valt aan taalspecialist, rekenspecialist etc.). 
Het kan zijn dat een kind op een ander niveau gaat werken maar dit kan alleen in afstemming met 
het zorgteam en op basis van een goede onderbouwing/onderzoek. Uiteraard gaat dit in nauw 
overleg met de ouders van het kind. Zo kan het zijn dat leerlingen soms een groep lager gaan werken 
op het gebied waarop ze structureel uitvallen. Dit wordt altijd onderbouwd met een doelgericht 
handelingsplan. Dit plan is er altijd op gericht om kinderen zoveel mogelijk de kans te geven weer 
aan te kunnen haken bij het niveau van de groep, Ook kan het zijn dat een leerling naast de 
standaard methode, of soms los van deze methode, leerstof geboden krijgt. Bijvoorbeeld vanuit een 
andere methode of d.m.v. op niveau samengestelde leerstof vanuit verschillende methodes. 
Daarnaast valt ook de extra leesbegeleiding die geboden wordt op onze school onder zorgniveau 3. 
Deze leesbegeleiding wordt gegeven aan leerlingen die wellicht in aanmerking komen voor een 
dyslexie onderzoek. Dit houdt in dat er elke week een half uur door een extra leerkracht of 
onderwijsassistent met leerlingen gelezen wordt. 
De extra leesbegeleiding wordt evenals de leesbegeleiding in de groep gemonitord door het 
kwaliteitsteam taal dat bestaat uit meerdere leerkrachten, waaronder een taalspecialist. 
Bovenbouw leerlingen die het lastig vinden om theoretisch te leren willen we de mogelijkheid 
bieden om deel te gaan nemen aan de zogenaamde ‘klusklas’. Hier worden andere 
vaardigheden aangesproken en krijgen kinderen meer de kans praktisch bezig te zijn. Dit gaat 
binnenkort opgezet worden. 
Ook is er voor leerlingen die uitdaging nodig hebben en/ of een sterke affiniteit hebben met 
robotica en programmeren een groepje dat begeleid wordt in code skills. Hierin worden kinderen 
uitgedaagd om planmatig en analogisch te denken en dit in combinatie met hele praktische 
opdrachten. Kennisdelen staat hierbij ook centraal. Na het afronden van het traject krijgen kinderen 
de ruimte en verantwoordelijkheid om hun kennis in de groep te delen of in te zetten. 
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Zorgniveau 4 
Soms blijkt na een zorgoverleg dat het nodig is externe deskundigen te raadplegen. Op het gebied van 
cognitie is dat nogal eens het geval als er een vermoeden is van dyslexie of dyscalculie. 
Bij een vermoeden van dyslexie wordt het bestaande dyslexieprotocol gevolgd. Wanneer het nodig 
blijkt een dyslexie of dyscalculie onderzoek aan te vragen zullen we daar de nodige stappen voor 
nemen. Als we alle informatie verzameld hebben, en voldoen aan alle geldende eisen, kunnen we 
hiervoor een aanvraag doen bij het dyslexieteam van het samenwerkingsverband. Als zij goedkeuring 
geven voor een dyslexieonderzoek, kunnen ouders de aanvraag doorzetten naar de gemeente. 
Daarnaast kan er bij het samenwerkingsverband advies gevraagd worden. Dat kan bijvoorbeeld 
wanneer een leerling meer verdieping nodig heeft. Bij het samenwerkingsverband zijn verschillende 
begeleiders die expertise hebben op het gebied van (hoog)begaafdheid. Ook kan een leerling in 
samenspraak met het samenwerkingsverband deelnemen aan een programma voor 
(hoog)begaafde leerlingen buiten school. 

 

Zorgniveau 5 
Met de invoer van het passend onderwijs, worden er steeds minder leerlingen verwezen naar het 
speciaal onderwijs. De toelatingsnormen zijn hiervoor ook strenger geworden. Enkel op een 
cognitieve achterstand worden nog nauwelijks leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs. 
Wanneer een leerling over dermate zwakke cognitieve mogelijkheden beschikt, dat het op geen 
enkele manier op onze school kan functioneren, zijn wij uiteraard verplicht om samen met alle 
betrokkenen na te denken over een andere vorm van onderwijs. Ook hierbij speelt het 
samenwerkingsverband een grote rol. 
In enkele gevallen kan er wel eens besloten worden om de basisschool-looptijd met een jaar te 
verkorten. Dan stroomt een leerling na groep 7 uit naar een passende school voor middelbaar 
onderwijs. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met alle betrokkenen: ouders, leerkracht, zorgteam, 
samenwerkingsverband primair onderwijs én samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en 
eventuele andere betrokkenen. 
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Samengevat in een overzicht 

 

Cognitieve ontwikkeling 
Zorgniveau Wordt gedaan Ambitie 
Niveau 1 Maken van zorgoverzichten In elke klas is een duidelijk 

lesverloop volgens het 
effectieve directe 
instructiemodel 

Groepsbesprekingen 

Trendanalyses 

Software op niveau Meer adaptieve software 

Niveau 2 Verlengde instructie  

Aangepast lesmateriaal 

Extra lezen 

Doelen in het groepsplan 

Extra differentiatie binnen 
IPC 

Niveau 3 Aanmelden en bespreken in 
zorgteam 

Maken van een passend 
handelingsplan. 

Observatie intern Handelingsplannen 
structureel evalueren. 

Advies interne specialist Klusklas 

leesbegeleiding Uitbreiding robotica lessen 
Na goede afstemming ander 
niveau, aangepaste leerstof 

Zorgcoördinator blijft 
betrokken 

Meer gebruik maken van 
elkaars kennis en 
professionaliteit 

Niveau 4 Passende expertise SWV 
vragen 

Ruimere mogelijkheden 
creëren om zorgniveau 4 
beter te ondersteunen in de 
eigen school. Hierbij meer 
van extern naar intern gaan. 

Dyslexie aanvraag bij SWV 

Programma begaafdheid 
buiten school 

Externe deskundigheid 
raadplegen 

Niveau 5 Samen, in overleg kijken 
naar een meer passende 
vorm van onderwijs 

 

Basisschool loopbaan met 
een jaar verkorten 
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2. De ontwikkeling van de executieve functies 

Zorgniveau 1 
Leerlingen leren op school niet alleen taal, rekenen en andere zaak vakken maar ook veel 
vaardigheden die nodig zijn om taken (en doelen) tot een goed einde te brengen, de zogenoemde 
executieve functies. 
In elke groep is er zoveel mogelijk een voorspelbaar karakter. Er wordt gewerkt met 
dagritmekaartjes, de lessen verlopen veelal op dezelfde manier en er is op gezette momenten tijd 
voor zelfstandig werk. 
De lessen verlopen zoveel mogelijk steeds op dezelfde manier. Er is een (kort) instructiemoment, 
een zelfstandige verwerking waarbij de leerkracht waar nodig verlengde instructie geeft en geregeld 
vaste rondes loopt door de klas. Aan het einde van de les volgt er een reflectie. De leerlingen leren 
welke stappen ze moeten ondernemen wanneer de leerkracht korte tijd niet beschikbaar is. 
De kinderen worden op onze school ondersteund in het leren plannen en organiseren. Dit gebeurt 
met name met de zwerkbrief. Deze kent een opbouwend karakter. In de onderbouw worden de 
taken nog veelal gepland voor de leerlingen. In de kleuterklas wordt vanaf groep 2 al gewerkt met 
een zwerkbrief. Daarop wordt met plaatjes aangegeven welke taken de kinderen die week moeten 
maken. In groep 3 komt er bij de plaatjes ook tekst en worden de taken uitgebreid. 
In de middenbouw plannen de leerlingen veelal onder begeleiding hun taken en in de bovenbouw 
wordt verwacht dat de leerlingen grotendeels zelf hun taken kunnen plannen. Hier begeleid de 
leerkracht uiteraard de leerlingen die hier moeite mee hebben. 
Elke week wordt er een persoonlijk doel door de leerling opgesteld en met hulp van de leerkracht 
wordt getracht dit doel te behalen. Aan het einde van de week wordt er in de meeste klassen samen 
gereflecteerd op het werk en het werkproces van de leerlingen en wordt er gekeken in welke mate 
het doel behaald is. 

Zorgniveau 2 
Leerlingen die niet genoeg baat hebben bij de bovenstaande gang van zaken, krijgen extra 
ondersteuning. 
Dat houdt bijvoorbeeld in dat leerlingen waar nodig extra begeleid worden bij het zelfstandig 
werken. Zij worden begeleid in het opstarten van hun taken, het houden van overzicht, het streven 
naar een geconcentreerde werkhouding. Er wordt daarbij waar nodig gebruik gemaakt van een 
stappenplannen afgeleid van het ‘beertjes plan’ van Meichenbaum. 
Ook is er bij deze leerlingen een hogere mate van controle. Er wordt door de leerkracht met 
regelmaat gekeken of de leerling de gevraagde taken heeft gemaakt en gecontroleerd. 
Planningen worden waar nodig aangepast. 
De leerkracht begeleidt hierin geregeld individuele leerlingen of kleine groepen. Leerlingen 
worden begeleid in het stapsgewijs uitvoeren van taken. 
Met deze leerlingen wordt specifiek gereflecteerd op het werkproces en worden hieruit 
gezamenlijk nieuwe doelen opgesteld. 
Voor leerlingen die moeite hebben met geconcentreerd werken, zijn er binnen de groep 
verschillende hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden. Te denken valt dan aan een koptelefoon, 
een study budy, een aparte zitplek. 



School ondersteuningsprofiel dr. Landmanschool 

14 

 

 

 

 

Zoals eerder benoemd, vindt er twee keer per jaar een groepsbespreking plaats, en twee jaarlijks 
een leerlingbespreking. Hier komen uiteraard ook de leerlingen ter sprake die moeite hebben met 
het executief functioneren. Op deze manier kan de zorg coördinator de leerlingen goed monitoren. 

Zorgniveau 3 
Wanneer de extra geboden zorg onvoldoende blijkt, geeft de leerkracht dit aan bij het zorgteam. 
Het zorgteam bekijkt samen wat nodig is. Vanuit het zorgteam zal iemand in de klas observeren. Met 
name gelet op de hulpvraag vanuit de leerkracht. Binnen het team zijn meerdere gedragsspecialisten 
en is er de nodige expertise op het gebied van executieve functies. Deze zal worden aangesproken. 
Aan de hand van een gedegen observatie zullen tips en handreikingen gegeven worden die de 
leerkracht in de klas kan uitvoeren. De leerkracht maakt hier een handelingsplan voor, stelt daarin 
haalbare doelen, legt vast hoe waar aan gewerkt wordt en evalueert deze elke 6-8 weken. De zorg 
coördinator blijft betrokken en volgt het proces. 

 

Zorgniveau 4 
Wanneer bovenstaande niet afdoende blijkt, kan overgegaan worden tot het inschakelen van 
externe kennis. Dat kan bij het samenwerkingsverband, door een consultatie en advies of het 
aanvragen van een arrangement. Ook kan dat door een leerling aan te melden bij het ZAT. Van 
hieruit zou eventueel overwogen kunnen worden om een onderzoek te laten doen. Dit adviseren we 
enkel wanneer we menen dat de uitkomst meerwaarde zal hebben voor de leerling en de 
leerkracht/ ouders. 
Wanneer een leerling een arrangement krijgt vanuit het samenwerkingsverband, zal de 
leerlingbegeleider aan de slag gaan met deze leerling. Dat gebeurt door allereerst de 
onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen, door gesprekken en observaties. Daarna 
wordt er door de leerlingbegeleider, in samenspraak met de leerkracht een handelingsplan 
opgesteld met ambitieuze maar haalbare doelen. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en besproken in 
overleg met ouders, leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider en de ambulant begeleider 
vanuit het samenwerkingsverband. Soms zelf waar nodig met de leerling zelf. 

 

Zorgniveau 5 
Enkel op zwakke executieve functies worden leerlingen niet gauw verwezen naar een andere vorm 
van onderwijs. Echter, wanneer een leerling over dermate zwakke executieve functies beschikt, dat 
het op geen enkele manier op onze school kan functioneren, zijn wij uiteraard verplicht om samen 
met alle betrokkenen na te denken over een andere, meer geschikte vorm van onderwijs. 
Dit gebeurt uiteraard altijd in nauw overleg met alle betrokkenen: ouders, leerkracht, zorgteam, 
samenwerkingsverband. 
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Samengevat in een overzicht 
 

Ontwikkeling executieve functies 
Zorgniveau Wordt gedaan Ambitie 
Niveau 1 Veel structuur in de dag In elke klas is een duidelijk 

lesverloop volgens het 
directe instructiemodel 

Dagritmekaartjes 

Leren plannen en 
organiseren. 

Zwerktaken In elke klas wordt het 
persoonlijke doel 
gereflecteerd. 

Opstellen persoonlijk doel 

Niveau 2 Extra begeleiding en 
ondersteuning bij 
zelfstandig werk 

Meer kennis bij team wat 
betreft executieve functies, 
werking van de hersenen bij 
leren. Aanbieden stappenplan 

Meer controle 
Hulpmiddelen 

Leerling bespreken in 
groepsbespreking 

Niveau 3 Aanmelden en bespreken in 
zorgteam 

Maken van een passend 
handelingsplan. 

Observatie intern Handelingsplannen 
structureel evalueren. 

Zorgcoördinator blijft 
betrokken 

Meer gebruik maken van 
elkaars kennis en 
professionaliteit 

Niveau 4 Aanmelden SWV Persoonlijke begeleiding 
meer laten plaatsvinden 
binnen de groep 

Aanmelden ZAT 

Begeleiding van leerling 
door begeleider, buiten én 
in de groep 

Handelingsplan door 
leerlingbegeleider 

Leerling meer meenemen in 
opstellen van doelen 

Groot overleg Meer overleg en 
samenspraak 
tussenleerkracht en 
begeleider. 

Niveau 5 Samen, in overleg kijken 
naar een meer passende 
vorm van onderwijs 
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3. De sociaal- emotionele ontwikkeling 

Zorgniveau 1 
De sociaal- emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van leerlingen. 
Daar zijn we ons als school bewust van. We hebben er als school daarom voor gekozen een 
‘kanjerschool’ te zijn. Dat betekent dat we werken met, en handelen naar de 
kanjertraining methode. De leerkrachten hebben allen een certificaat gehaald om met deze 
methode te kunnen werken. 
In de gehele school wordt dan ook de ‘taal’ van deze methode gesproken. Deze beperkt 
zich niet enkel tot de kanjerlessen. Ook tijdens alle andere lessen en pauze momenten worden 
kinderen op hun gedrag aangesproken met de taal die deze methode kenmerkt. 
In alle klassen vinden lessen van de kanjertraining plaats. Deze worden standaard twee keer per 
week gegeven. Daarnaast worden er (stukken van) lessen en spelvormen ingezet wanneer nodig. 
In de klas, mede door deze lessen, wordt veel ingezet op het respectvol met elkaar omgaan. Op 
school worden duidelijke regels en afspraken gehanteerd. Leerlingen worden geacht zich hieraan 
te houden. 

Zorgniveau 2 
In de methode kanjertraining zijn vragenlijsten opgenomen voor de leerkracht en voor de 
leerlingen (vanaf groep 5). Deze worden twee keer per jaar ingevuld. Op deze manier wordt het 
sociaal welbevinden van de leerlingen in beeld gebracht. Wanneer een leerling opvallend uit deze 
vragenlijst(en) komt, wordt dit besproken met de leerling en waar nodig met ouders. Ook worden 
deze leerlingen besproken in de groepsbespreking en/ of de leerlingbespreking. Van daaruit wordt 
bekeken welke vervolgacties nodig zijn. Binnen zorgniveau 2 kan het zijn dat er tijdens kanjerlessen 
extra aandacht is voor deze leerlingen. De leerkracht heeft vaker individueel een gesprekje met 
deze leerling(en). Deze leerlingen worden besproken in groepsvoortgangsgesprek en in de 
leerlingbespreking. Waar nodig maakt de leerkracht een passend handelingsplan met doelen voor 
de leerling. 

 

Zorgniveau 3 
Wanneer een leerkracht problemen signaleert waarbij de geboden hulp op zorgniveau 2 niet 
toereikend is, zal dit worden doorgegeven aan het zorgteam. Binnen het zorgteam zal dit 
worden besproken en wordt bekeken welke hulp passend is voor deze leerling. Tevens zal er 
een oudergesprek plaatsvinden om ouders in te lichten en met hen samen tot een plan van 
aanpak te komen. 
De leerlingbegeleider binnen de schoolorganisatie is gedragsspecialist. Zij kan worden ingezet 
om in de groep te observeren en de leerkracht tips en handreikingen te geven. Ook kan zij in 
een kleine setting met deze leerling(en) enkele sociale vaardigheden oefenen wanneer nodig. 
De leerkracht zal op zorgniveau 3, samen met de zorgcoördinator en/ of de gedragsspecialist een 
handelingsplan opstellen met doelen om de sociaal- emotionele ontwikkeling te stimuleren. Dit 
plan zal meerdere keren per jaar worden geëvalueerd en besproken. 
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Zorgniveau 4 
Wanneer alle bovengenoemde hulp niet toereikend blijkt, kan er externe hulp worden 
ingeschakeld. 
Dat kan bij het samenwerkingsverband, door een consultatie en advies of het aanvragen van een 
arrangement. Binnen het samenwerkingsverband zijn gespecialiseerde mensen die hulp kunnen 
bieden op sociaal- emotioneel gebied. Ook kan een leerling worden aangemeld bij het ZAT. Van 
hieruit zou eventueel overwogen kunnen worden om een onderzoek te laten doen. Dit adviseren we 
enkel wanneer we menen dat de uitkomst meerwaarde zal hebben voor de leerling en de 
leerkracht/ ouders. 
Wanneer een leerling een arrangement krijgt vanuit het samenwerkingsverband, zal de 
leerlingbegeleider aan de slag gaan met deze leerling. Dat gebeurt door allereerst de 
onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen, door gesprekken en observaties. Daarna 
wordt er door de leerlingbegeleider, in samenspraak met de leerkracht een handelingsplan 
opgesteld met ambitieuze maar haalbare doelen. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en besproken in 
overleg met ouders, leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider en de ambulant begeleider 
vanuit het samenwerkingsverband. Soms zelf waar nodig met de leerling zelf. Op het gebied van 
sociaal- emotionele ontwikkeling is de begeleiding bij voorkeur in kleine groepen. Dat houdt in dat er 
geregeld andere kinderen zullen aansluiten bij de begeleiding van de betreffende leerling. Ook zal de 
begeleiding op bepaalde momenten in de groep plaatsvinden. De sociale omgang met andere 
leerlingen is namelijk van belang in deze. 
Waar de leerlingbegeleider aan werkt in kleine groepen, wordt door de leerkracht verder 
opgepakt in de groep. 

Zorgniveau 5 
Wanneer alle bovenstaande acties niet de beoogde resultaten opleveren, kan uiteindelijk worden 
besloten dat de leerling een beter toekomstperspectief heeft op een andere vorm van onderwijs. 
Wanneer hiertoe overgegaan wordt, wordt er samen met ouders, zorgteam, leerkracht en 
samenwerkingsverband bekeken welke vorm van onderwijs het best passend zal zijn. 

 
Grensoverschrijdend gedrag 
Ondanks dat er in de groepen hard gewerkt wordt aan het respectvol omgaan met elkaar, komt het 
voor dat leerlingen grensoverschrijdend gedrag vertonen. 
Wanneer leerlingen grensoverschrijdend gedrag vertonen, treed het veiligheidsplan (document 
grensoverschrijdend gedrag zie bijlage 5) in werking. Dit plan wordt, zonder uitzondering strikt 
gehanteerd. Wanneer het nodig is stappen uit dit plan te ondernemen, zullen ouders altijd worden 
ingelicht en meegenomen in het proces. 
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Samengevat in een overzicht 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Zorgniveau Wordt gedaan Ambitie 
Niveau 1 Kanjertraining  

Regels en afspraken 

In kaart brengen 
onderwijsbehoeften 

Niveau 2 Invullen canvas Meer dossiervorming 
Extra kanjerlessen kleine 
groepen/ individuen. 

Bespreken leerling in 
groepsbespreking 

Niveau 3 Aanmelden zorgteam Maken van een passend 
handelingsplan. 

Samen met zorgteam maken 
en evalueren van een 
passend handelingsplan. 

Handelingsplannen 
structureel evalueren. 

Niveau 4 Aanmelden SWV  

Aanmelden ZAT 

Begeleiding van leerling 
door begeleider, buiten én 
in de groep 

Handelingsplan door 
leerlingbegeleider 

 

  

Niveau 5 Samen, in overleg kijken 
naar een meer passende 
vorm van onderwijs 
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Bijlage 1: Zorgroute Landman 
 

Bepaal het zorgniveau van de 
leerling: 1,2,3 of 4    

 
 
 

Zorgniveau 1 Zorgniveau 2 Zorgniveau 4 Zorgniveau 5 
TLV S(B)O 

 

 
Je hebt alle kinderen 
in beeld en geplaatst 
in het format voor de 
groepsbespreking en 
het groepsplan. 

 

  
 

Evaluatie vindt plaats 
op het gebied van 
welbevinden, maar ook 
zeker op de resultaten. 
Dit is een combi van 
methode-toetsen en 
vaardigheidsgroei 
(CITO) 
Je evalueert de 
gestelde doelen in de 
groepsplannen. In de 
groepsbespreking 
wordt hiernaar 
gekeken. 

 

  

 
Je hebt specifieke 
kinderen in beeld en 
geplaatst in het 
format voor de 
groepsbespreking en 
het groepsplan. 
Daarnaast heb je ze 
geplaatst in de extra 
instructiegroepjes in je 
klas. 

 

  
 

Ondersteuning nodig? 
Vraag Floor 

(zorg en kwaliteit) 

 
 

Evaluatie vindt plaats 
op het gebied van 
welbevinden, maar ook 
zeker op de resultaten. 
Dit is een combi van 
methode-toetsen en 
vaardigheidsgroei 
(CITO) 
Je evalueert de 
gestelde doelen in de 
groepsplannen. In de 
groepsbespreking 
wordt hiernaar 
gekeken. 

 
Je hebt hier contact 
gehad met het 
zorgteam om te kijken 
of een onderzoek naar 
afstemming op niveau. 
Zonder een 
onderbouwing is dit 
niet mogelijk. 
Samen met het 
zorgteam wordt 
een kind 
besproken. 

 
Het zorgteam 
bekijkt wat een 
goede afstemming 
is en waar meer 
onderzoek nodig is. 
Dit in overeen- 
stemming met 
leerkracht en ouder. 

 

  
 

Leerkracht maakt 
een handelingsplan 
waarin de doelen 
centraal staan en 
waarin ruimte ligt 
voor periodieke 
evaluatie (zie 
format 
handelingsplan) 

 
In overleg met het 
zorgteam wordt 
contact opgenomen 
met het SWV. Dit 
contact wordt gelegd 
door het zorgteam. De 
leerkracht neemt 
contact op met 
ouders. Het dossier 
moet op orde zijn. 

 
 

  
 

Leerkracht vult 
het OPP in (zie 
format). Dit kan 
met 
ondersteuning van 
Eefke of Floor. 

 

  

 
In overleg met het 
zorgteam wordt 
contact opgenomen 
met het SWV. Dit kan 
alleen als het kind al 
bekend is bij het SWV 
en het dossier op orde 
is. 

 

Extra check: zijn 
de gegevens 

op orde? 

 
Het zorgteam 
neemt alle 
vervolgstappen 
over onder leiding 
van Maikel. De 
leerkracht blijft 
betrokken maar de 
regie ligt bij 
Maikel. 

 
Ondersteuning nodig? 

Vraag Maikel 
(Directeur) 

 

 
Afstemming naar 
boven: monitor 
welbevinden en 

vaardigheidsgroei 

 
Bij afstemming naar 
beneden: Beschrijf in 
het plan de doelen en 
ook hoe het weer bij 
het niveau van de 
groep kan komen. 

Ondersteuning nodig? 
Vraag Floor of Eefke 

(zorg en kwaliteit) 

Het groep 
wordt geë en 
besprok 
groepsbes 

splan 
valueerd 
en in de 
preking. 

Onderst 
nodig bij 
Vraag M 
(data- en to 

euning 
analyse: 
arieke S 
etsanalyse) 

Een afstemming kan 
zijn: compacten en/of 
verrijken (geen 
aanpassing op 
didactisch nivea 

 

 

 

 
u) 

Leerkra 
contac 
ouders. 
gesprek 
Floor of 
aansluit 

cht legt t 
met Bij 
het kan 
Eefke en 

 
zij 

Extra check: 
n de gegevens op 

orde? 

On dersteuning nodig? 

Vraag Eefke 
(leerling begeleiding) 

 

veau 3 
 

Zorgni 

Bij afstemming is 
contact met ouders 
noodzakelijk 



 

 

 
 
 
 

Bijlage 2: Zorgstructuur Landman 
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Bijlage 3: groepsbespreking formulier  
 

Groep  

Schooljaar  

Periode 1  

Periode 2  

Aanwezig  

 

Start 
Beschrijf in een paar zinnen je groep. Hoe is de sfeer? Waar liggen kansen? Heb je zorgen? Geef n.a.v. de voorgaande resultaten aan waar je de 
komende periode de focus op wil leggen. 

Periode 1 
 
 

Periode 2 

 
21 

Groepsbespreking 
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Rekenen periode 1 
Ambitieniveau rekenen 

(groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toetsen  

Interventies rekenen Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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School ondersteuningsprofiel dr. Landmanschool 

24 

 

 

 
 
 

 

Rekenen periode 2 
Ambitieniveau rekenen 

(groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toetsen  

Interventies rekenen Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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Spelling periode 1 
Ambitieniveau spelling 

(groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toetsen  

Interventies spelling Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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Spelling periode 2 
Ambitieniveau spelling 

(groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toetsen  

Interventies spelling Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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WW spelling periode 1 
Ambitieniveau spelling 

(groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toetsen  

Interventies spelling Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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WW spelling periode 2 
Ambitieniveau spelling 

(groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toetsen  

Interventies spelling Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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Begrijpend lezen periode 1 
Ambitieniveau 

begrijpend lezen (groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toeten  

Interventies begrijpend 

lezen 

Wat ga je er met je groep aan doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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Begrijpend lezen periode 2 
Ambitieniveau 

begrijpend lezen (groep) 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Individuele toeten  

Interventies begrijpend 

lezen 

Wat ga je er met je groep aan doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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Technisch lezen periode 1 
Ambitieniveau technisch 

lezen 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Interventies technisch 

lezen 

Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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Technisch lezen periode 2 
Ambitieniveau technisch 

lezen 

NIVEAU I/II (40%) III (20%) IV/ V (40%) 

BEHAALDE PERCENTAGE 
 

   

Wat is het ambitieniveau met de groep? Kies uit I t/m V. 

Interventies technisch 

lezen 

Wat ga je met je groep doen om dit te bereiken? 

Evaluatie Is de groei conform de verwachting en je ambitieniveau bereikt? 

Ligt de vaardigheidsgroei van je groep nabij, boven of onder het landelijk gemiddelde? 
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ABC schema 
Groep 8b 
Oktober 2020 

Instructie afhankelijk 
(C) 

Instructie gevoelig 
(B) 

Instructie onafhankelijk 
(A) 

Rekenen    

 

Spelling    

Spelling ww. 
Grammatica 

   

Technisch lezen    

Begrijpend lezen    
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Aangepaste toets afspraken 
 
 

Algemeen Zwakke concentratie: 

Faalangstig/onzeker: 

NT2: 

Rekenen wiskunde  

 
Vergroot: (niet nodig als er digitaal getoetst wordt) 

 
Digitaal/voorgelezen: 

 
Andere versie / individueel afnemen: 

Begrijpend lezen Invullen in het boekje 

Vergroot: 

Digitaal: 

 
Andere versie: 
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Spelling  

Avi / DMT Kinderen met dyslexie: 

 
Zwak met lezen: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Zorgniveau 2 & 3 (individuele leerlingen) 
Leerling Vakgebied/ doelen voor de 

komende periode 
(Verwijzen mag) 

Plan van aanpak/ interventies 
(Verwijzen mag) 

Evaluatie 

REKENEN 
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SPELLING 

    

    

TECHNISCH LEZEN 

    

    

BEGRIJPEND LEZEN 
    

    

SOCIAAL EMOTIONEEL 
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TAAK/WERKHOUDING 

    

    

 
 

 

Zorgniveau 4 
Leerling Betrokken persoon SWV Plan van aanpak/ interventies 

(Verwijzen mag) 
Evaluatie 
(Verwijzen mag) 
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Notities 
 
 

Notities van het gesprek: 

Groepsbespreking 1 
 
 
 
 
Groepsbespreking 2 



 

 

Bijlage 4 leerlingbespreking formulier 

 
 

Groep  

Schooljaar  

Datum  

Aanwezig  

 

 
Kind Situatie Actie Eigenaar Tijd 
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Leerlingbespreking 
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Bijlage 5: richtlijnen grensoverschrijdend gedrag  
 

Grensoverschrijdend gedrag op de Landman  
 
 

Wat is grensoverschrijdend? 
Middels een gezamenlijk team moment hebben we proberen te omschrijven wat voor ons 
grensoverschrijdend gedrag is. Hier bij zijn we tot de volgende conclusie gekomen: 

 

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waar de intentie niet goed is en als gevolg heeft dat een kind: 
slaat, schopt, scheldt, spuugt brutaal is, pest, wegloopt of op enige wijze agressief gedrag vertoont 
richting zijn of haar omgeving. Dit met de uitwerking dat zijn of haar omgeving een gevoel van 
onveiligheid krijgt. 

 
Met name de intentie is belangrijk. Hierdoor kan ook een nuance aangebracht worden bij 
bijvoorbeeld kleuters, stoeigedrag, of te fanatiek spelgedrag. 

 
Richtlijnen 
Richtlijnen grensoverschrijdend gedrag is geschreven om inzichtelijk te maken wat de stappen zijn 
die genomen kunnen worden. Hierbij is uitgegaan van een situatie waarin de veiligheid van 
omstanders niet in het geding is, maar het gaat om een machtsstrijd. De stappen helpen om als 
leerkracht vanuit vertrouwen te communiceren en het kind. Dit document geldt dan ook als een 
handvat voor de leerkracht in specifieke situaties waarin grensoverschrijdend gedrag zich voordoet. 
Hiermee zorgen we ervoor dat we dezelfde taal spreken en als school consequent zijn in ons 
handelen. We zijn er ons van bewust dat elke situatie anders is en dat dit document als richtlijn dient. 
Mocht een leerkracht vanuit zijn professionele autonomie anders handelen kan dit, maar wordt dit 
naderhand wel toegelicht. 

 

In gesprek met ouders 
Bij grensoverschrijdend gedrag waarin het kind aangeeft dat het de bedoeling is om zo te doen, kan 
na schooltijd nogmaals gevraagd worden naar de bedoeling. Als het kind daarop aangeeft dat het 
niet zijn bedoeling was kan de groene kant van het stappenplan gevolgd worden. Wanneer het kind 
zegt dat het wel zijn bedoeling was mag dit herhaald worden waar de ouders bij zijn. Als ouders 
daarop aangeven dat ze het gedrag afkeuren is er steun om verdere stappen te ondernemen. Ouders 
kunnen echter ook reageren vanuit ja, maar waarin er een opsomming van redenen voor het gedrag 
komt. Er is geen enkel excuus voor wangedrag! Dit mag ook duidelijk gemaakt worden en 
daaropvolgend kan verwezen worden naar de Smileyposter, met de vraag of het de bedoeling is dat 
hun kind andere kinderen lastigvalt. Tenslotte kunnen ouders het gedrag ook goedkeuren, hierbij kan 
worden terugverwezen naar de schoolregels waarmee de ouders akkoord gingen toen ze hun kind 
inschreven. 
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