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Voorwoord  

Dit is het ondersteuningsplan van basisschool Roald Dahl. In dit plan zijn alle taken, 

verantwoordelijkheden, procedures en protocollen opgenomen die betrekking hebben op de 

ondersteuningsstructuur van onze school.  

Wij beschouwen dit ondersteuningsplan als een groeidocument, waarin te allen tijde aanpassingen 

kunnen plaatsvinden.  

Het plan zal jaarlijks door het team worden geëvalueerd.  

Een * betekent dat dit onderdeel in ontwikkeling is. Sint-Michielsgestel, 

juni 2017.  
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1. Inleiding  
  

1.1  Het ondersteuningsplan Basisschool Roald Dahl  

In dit plan wordt op het niveau van de inhoud, verantwoordelijkheid, communicatielijnen en 

verslaglegging uitgewerkt hoe de zorgstructuur er binnen de school uitziet. Daarbij gelden de volgende 

uitganspunten:  

 De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding in de groep.  

 De zorgcoördinator ondersteunt de leerkracht bij de ontwikkeling van de groep en bij 

leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.  

 Zorgcoördinator is vraagbaak van de leerkracht.  

 Er wordt handelingsgericht en cyclisch gewerkt door middel van vaste overlegstructuren 

(onder meer groeps- en leerlingbesprekingen).  

 Er zijn vaste procedures voor extern onderzoek en begeleiding overeenkomstig de afspraken 

binnen ondersteuningseenheid Vught, onderdeel van het nieuwe samenwerkingsverband PO 

De Meierij 30.05.  

  

Vanuit de behoefte om de afspraken en routines vast te leggen is deze eerste versie van het plan 

ontstaan. Voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en veranderingen betreffende 

de eisen van de omgeving, hebben geleid tot behoefte aan een duidelijkere beschrijving van de structuur 

inzake taken, verantwoordelijkheden en procedures. In 2011 is hiertoe gestart met de invoering van de 

1-zorgroute en handelingsgericht werken, met behulp van groepsplannen en groepsoverzichten.   

  

De leerkracht is en blijft degene die verantwoordelijk is voor het onderwijs aan alle leerlingen in de groep. 

We werken met gedifferentieerd onderwijs om tegemoet te komen aan de verschillende 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt gewerkt met (groepsoverzichten en) groepsplannen 

rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Er wordt uitgegaan van een basisaanbod, een 

verrijkingsaanbod en een minimumaanbod, Het maken van deze plannen en het werken ermee behoeft 

blijvende aandacht.  

Door in groep 1-2 in te zetten op de kennis van de doelen en de rijke leeromgeving en groep 3 tot en 

met 8 op de instructie en differentiatie door de leerkrachten wordt verdere verdieping gegeven aan het 

afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.   

  

  

1.2  Visie en uitgangspunten  

VISIE VAN DE SCHOOL  

Elke school heeft de volgende opdracht:  

Het onderwijs moet zodanig ingericht worden, dat er een ononderbroken ontwikkelingsproces moet 

ontstaan, dat is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van een kind. Hierbij moet het 

onderwijs zich richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkelingen, het ontwikkelen van sociale, 

culturele en lichamelijke vaardigheden. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven, dat kinderen 

opgroeien in een multiculturele samenleving.  

Om bovenstaande opdracht uit te kunnen voeren zijn uitgangspunten geformuleerd:  

  

ONZE UITGANGSPUNTEN  

  

Op Basisschool Roald Dahl hebben we een uitgesproken visie op het onderwijs.  

Vanuit het motto “Leren met plezier” geven we ons onderwijs vorm:  
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- Basisschool Roald Dahl is een school waar iedereen welkom is, waar kinderen zich thuis voelen 

en een school met een lage drempel voor ouders en kinderen.  

- Basisschool Roald Dahl is een school die zich kenmerkt door een open sfeer waar aandacht is 

voor een stimulerend, ordelijk en rustig schoolklimaat.  

- Basisschool Roald Dahl is een school waarbij wordt uitgegaan van de drie basisbehoeften: relatie, 

competentie en autonomie. We hebben positieve en optimale verwachtingen van onze leerlingen, 

uitgaande van hun sterke en minder sterke kanten.  

- Basisschool Roald Dahl is een school waar de kinderen zo effectief mogelijk de 

basisvaardigheden wordt aangeleerd; kwalificatie.  

- Naast kwalificatie, is ons onderwijs ook altijd een proces van socialisatie. Hier gaat het om de 

wijze waarop, middels het onderwijs, kinderen en jongeren deel worden van tradities en praktijken.   

- Naast kwalificatie en socialisatie werkt onderwijs ook altijd in op de persoon, dat wil zeggen, op 

menselijke individualiteit.  

- Basisschool Roald Dahl is een school waar ruimte is voor talentontwikkeling, Er is niet alleen 

aandacht voor leerprestaties, maar ook voor samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit en sociale 

vaardigheden.  

  

Deze uitgangspunten vormen de basis voor ons (zie ook schoolgids en schoolplan):  

- pedagogisch handelen  

- onze onderwijskundige taak  

- ons onderwijsconcept  

- ons didactisch handelen  

- onze leerlingenzorg  

  

1.3 Grenzen aan ondersteuning  

Wij werken samen met de ondersteuningseenheid Zuid met als ondersteuningsmanager Pieter Jan 

van Hoof.  

1.4 Organisatie en middelen  

• In de schoolorganisatie wordt de zorg ondersteund door:  

• Een ZOCO-er/zorgcoördinator;   

• Expertleerkrachten;   

• Ambulant begeleider vanuit REC 1, REC 2 en REC $ (begeleiden de leerkrachten);  

• Begeleiders van de ondersteuningseenheid van het samenwerkingsverband PO De Meierij 

OE Zuid.  

1.5  De relatie met ondersteuningseenheid Zuid van SWV PO De Meierij   

De school maakt deel uit van de OE Zuid. Voor meer informatie verwijzen wij naar het 

ondersteuningsplan( http://www.demeierij-po.nl/voor-leerkrachten) van de OE.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

http://www.demeierij-po.nl/voor-leerkrachten
http://www.demeierij-po.nl/voor-leerkrachten
http://www.demeierij-po.nl/voor-leerkrachten
http://www.demeierij-po.nl/voor-leerkrachten
http://www.demeierij-po.nl/voor-leerkrachten
http://www.demeierij-po.nl/voor-leerkrachten
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2  Zorgstructuur  
  

Om ons onderwijs zo veel mogelijk op maat te kunnen aanbieden, werken wij op b.s. Roald Dahl 

handelingsgericht, met interne en externe partners, in vijf zorgniveaus: van het algemene 

onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de groep tot en met individuele begeleiding of verwijzing. De 

uitgangspunten voor deze structuur en de uitwerking ervan zijn hieronder aangegeven. In paragraaf 2.3 

wordt aangegeven, hoe het afstemmen van het onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften is gerealiseerd in de dagelijkse onderwijspraktijk.  

  

2.1  Uitgangspunten  

De uitgangspunten voor onze onderwijsstructuur zijn hieronder schematisch weergegeven.  

  

  Visie en Missie  
    
  

  

  

  

  

• Recht doen aan talenten in een goed, veilig pedagogisch  

klimaat. Kinderen voelen zich thuis bij ons op school  

• Stimuleren van zelfvertrouwen, zelfstandigheid, 
  

zelfredzaamheid, samenwerking en 

creativiteit 
  

Een passend onderwijsaanbod in een doorgaande leerlijn  

• Zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het  

  kind  

• Kwaliteit leveren en laten zien ; opbrengstgericht onderwijs   

• Hoge verwachtingen van alle leerlingen  
    
  

  

  

  

 Afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen in de 

groep, in de school en bovenschools.  
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2.1.1  De 1-zorgroute  

De 1-zorgroute1 beschrijft wie, waar, wanneer verantwoordelijk is voor het bieden van een passend 

onderwijsaanbod aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; in de groep, in de school en 

bovenschools.   

  

De 1-zorgroute gaat uit van vijf onderwijsniveaus. Deze indeling wordt gebruikt om aan te geven, welk 

onderwijsaanbod in elke fase nodig is en wie daarbij betrokken zijn. Het geeft duidelijkheid m.b.t. de te 

nemen stappen en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Het doel is een adequate begeleiding van alle 

leerlingen, met behulp van :  

- observaties  

- analyses van resultaten  

- gesprekken met leerlingen en ouders   

- groepsbesprekingen  

- collegiale consultatie   

- leerlingbesprekingen  

- het inzetten van interne en/of externe deskundigen.  

De vijf fases van ondersteuning zijn verder uitgewerkt in paragraaf 2.2.   

  

Als middel om de 1-zorgstructuur effectief en systematisch te kunnen uitvoeren, is handelingsgericht 

werken essentieel2.  

  

2.1.2  Handelingsgericht werken (HGW)  

Door handelingsgericht te werken is het mogelijk om ons onderwijs af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van leerlingen. We zoeken naar antwoorden op de volgende vraag:  

  

“Wat heeft dit kind, in deze groep, met deze leerkracht en deze ouders, op deze school, nodig om het 

gestelde doel (voor de komende periode) te bereiken?”  

  

Zoals al uit de vraag blijkt, wordt bij HGW uitgegaan van de interactie tussen kind en omgeving. In plaats 

van uit te gaan van tekorten in het kind zelf, worden positieve en beschermende  factoren van kind en 

omgeving nadrukkelijk benoemd en ingezet.  

  

De kenmerken van handelingsgericht werken zijn :  

  

                                                      
1 Clijsen,Gijzen,De Lange & Spaans, 2007  
2 Clijsen e.a., 2007 ; Pameijer& Van Beukering, 2007  

  

  

Structuur   :   
  

1 - zorgroute :   

Zorg niveaus   
  

( 2.2) zie 2.1.1 en    

Werkwijze :   
  

Handelingsgerichtwerke 

n   ) ( HGW   
  

( zie   2.1.2)   

Voorwaarde:   
  

Samenwerken met interne  
en externe partners   
  

( zie  2.1.3)   
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1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal.  

2. De werkwijze is systematisch en transparant.  

3. De werkwijze is doelgericht.  

4. Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader, Kinderen ontlokken reacties uit 

hun naaste omgeving. De omgeving van het kind bepaalt deels het gedrag van het kind. Er is 

dus sprake van een wederzijdse beïnvloeding. Zo zullen problemen thuis hun weerslag 

hebben op school en omgekeerd.  

5. Leraren, zorgcoördinators, ouders, kind en externe diagnostici en begeleiders werken 

constructief samen.  

6. Positieve aspecten van leerling, leerkracht, zorgcoördinator en ouders zijn van groot belang3.  

  

De leerkracht is de meest belangrijke factor in het effectief en succesvol afstemmen van onderwijs in de 

groep. De professionaliteit van de leerkracht, zichtbaar in een positieve attitude en een goede 

beheersing van de basisvaardigheden (pedagogische omgang met leerlingen, klassenmanagement, 

instructievaardigheden)  is van zeer groot belang.   

Daarnaast is deskundige ondersteuning van de leerkracht een belangrijke voorwaarde.4  

  

Met HGW wordt systematisch en steeds opnieuw een PDCA-cyclus5 van vier fasen doorlopen5 :  

  

 

  

  

1. Waarnemen  

De leerkracht verzamelt en ordent de gegevens van alle leerlingen in de groep en de resultaten van het 

aanbod tot dusver (toetsgegevens, observaties in de groep, gesprekken met leerlingen en ouders, 

                                                      
3 Pameijer en Van Beukering, 2007, p. 9  
4 Bongaards& Sas, 2006; Keesenberg, 2008; Pameijer& Van Beukering, 2007; Smeets & Rispens, 2008 
5Plan, Do, Check, Act  
5 Clijsene.a., 2007 ; Pameijer& Van Beukering, 2007 
7 Tule-SLO, 2009  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 .waarnemen   

2 .  begrijpen   3 .  plannen   

4. realiseren   
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evaluatie van het vorige groepsplan enz.) ; en de leerkracht kijkt vooruit naar de leerstof in de komende 

periode (bestuderen van leerlijnen uit de methoden en/of tussendoelen Primair Onderwijs7).   

  

Hierdoor kan de leerkracht gericht preventief en pro-actief werken. Met preventief werken wordt bedoeld 

het vroegtijdig signaleren en adequaat begeleiden van leerlingen die de komende periode extra 

aandacht en/of herhaling nodig hebben. Proactief werken wil zeggen het anticiperen op cruciale 

leermomenten in leerlijnen, en vervolgens het van tevoren inplannen van de extra instructie, begeleiding 

en oefening die daarvoor nodig zullen zijn.   

Dit in tegenstelling tot achteraf ingrijpen naar aanleiding van de resultaten (curatief werken).  

  

2. Begrijpen  

In deze fase worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen benoemd: de gegevens dienen te worden 

vertaald naar wat leerlingen nodig hebben om het doel te bereiken. Het einddoel is, tenminste de 

minimumdoelen16 van de leerlijn te bereiken; tussendoelen worden gesteld om het concreet en haalbaar 

voor leerkracht en leerling te houden. Kleine stappen geven ook meer kans op succes.   

  

Bij het benoemen van onderwijsbehoeften worden stimulerende en belemmerende kenmerken van 

leerlingen, leerkracht en (leer)omgeving meegewogen, met de nadruk op kansen en mogelijkheden. De 

omschrijving van onderwijsbehoeften wordt in Parnassys in steekwoorden beschreven, zichtbaar op de 

groepskaart, met als basis de omschrijving van de onderwijsbehoefte als volgt:       

  

Deze leerling(en) heeft (hebben):   

- instructie nodig die…..  

- opdrachten of materialen nodig die….  

- leeractiviteiten nodig die…..  

- feedback nodig die…..  

- groepsgenoten nodig die…  

- een leerkracht nodig die…. (enz.)6  

  

Voor een uitgebreide beschrijving van onderwijsbehoeften, zie bijlage 2.   

De leerkracht geeft in Parnassys  van elke leerling uit de groep aan, wat de belemmerende en 

stimulerende kindkenmerken, onderwijsbehoeften zijn.   

  

3. Plannen   

Vanuit de beschreven onderwijsbehoeften kan de leerkracht een haalbaar onderwijsaanbod plannen, 

dat is afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften in de groep. Hiertoe worden groepjes 

leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd.   

  

In een groepsplan per vakgebied7 beschrijft de leerkracht vervolgens de doelen voor de komende 

handelingsperiode; de wijze waarop gedifferentieerde instructie en verwerking voor de diverse 

subgroepen is georganiseerd; en met behulp van welke instrumenten na afloop wordt geëvalueerd.  

  

Leerkrachten hebben zicht op de leerlijnen. Ze volgen de methoden en noemen per les de doelen.  

  

Slechts in incidentele gevallen wordt een individueel handelingsplan opgesteld; alleen als een 

leerling ook in de subgroep uitvalt en een eigen programma moet volgen. Soms dient een 

                                                      
6 Pameijer& Van Beukering, 2007  
7 Schooljaar 2013-2014 : in ieder geval voor rekenen en spelling.  
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ontwikkelingsperspectief voor een leerling te worden opgesteld, hetgeen ook resulteert in een 

individueel (jaar)handelingsplan.  

  

Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over het opstellen, uitvoeren en evalueren van 

individuele handelingsplannen die hun kind betreffen.  

  

4. Realiseren   

In deze fase voert de leerkracht het groepsplan uit en registreert resultaten, observaties en 

gesprekken met leerlingen en ouders in het (digitale) leerlingdossier.   

  

Daarna begint de leerkracht weer met waarnemen: het groepsplan wordt geëvalueerd, daarna 

bijgesteld, nieuwe doelen worden gesteld, en de cyclus begint opnieuw. Het groepsplan loopt een 

halfjaar en wordt tussentijds gemonitord, tijdens de groepsbespreking met de ZOCO’er en de 

directeur. Aan het einde van de periode wordt geëvalueerd.    

  
Data zijn opgenomen in de toetskalender, die wordt vastgesteld op het niveau van het ZOCO- netwerk 

van SKIPOS.  

  

Alle groepsoverzichten en groepsplannen worden digitaal gedeeld met de zorgcoördinator. Bij de 

overdracht aan het eind van het schooljaar deelt de “oude” leerkracht het groepsoverzicht, de laatste 

groepsplannen en eventuele individuele jaarplannen vanuit ontwikkelingsperspectieven met de 

volgende leerkracht (digitaal en mondeling toegelicht). Samen maken zij nieuwe groepsplannen,  

zodat direct aan het begin van het nieuwe schooljaar kan worden gestart met het differentiëren van 

het onderwijsaanbod.  

  

Handelingsgericht werken blijft niet beperkt tot de leerkracht in de groep. Ook de ondersteuning van 

de leerkracht door team, ZoCo en directie is handelingsgericht en gaat uit van de vraag:  

  

“Wat heeft deze leerkracht, in deze groep, met deze leerlingen, in deze (leer)omgeving, nodig om het 

onderwijsaanbod effectief te kunnen aanpassen, zodat de leerlingen de doelen kunnen behalen?”  

  

Er wordt naar een antwoord op deze vraag gezocht en het handelen op schoolniveau wordt 

overeenkomstig afgestemd, met behulp van dezelfde cyclus:  

Waarnemen:   

- aanvangsgesprekken, groepsbesprekingen  

- (trend)analyse van school- en/of groepsresultaten  

- evalueren van voorgaand handelen Begrijpen:  

- observaties, gesprekken  

- leerlingbesprekingen  

- analyses  

- intern of extern onderzoek  

- reflectie Plannen:  

- interventies, verbetertrajecten  

- coaching  

- scholing  

  

Realiseren:  

- collegiale consultatie  

- inzet interne/externe deskundigen  

- uitvoeren interventies/verbetertrajecten  
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- studiedagen  

  

2.1.3  Samenwerken met interne en externe partners  

In de handelingsgerichte cyclus staat de leerkracht dus niet alleen. Het afstemmen van het onderwijs is een 

zaak van het hele team: collega’s, zorgcoördinator en directeur. Ouders zijn belangrijke partners als 

deskundigen m.b.t. hun eigen kind en worden bij het onderwijs betrokken.   

De zorgcoördinator heeft als taken :  

- het voeren van groepsbesprekingen met de leerkrachten;  

- collegiale consultatie : het adviseren en/of coachen van leerkrachten naar aanleiding van een 

hulpvraag van de leerkracht;  

- onderzoek en/of observatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, verslaglegging 

met conclusies en handelingsadviezen;  

- op uitnodiging aanwezig zijn bij gesprekken tussen leerkracht en ouders (de leerkracht blijft 

verantwoordelijk en leidt dus het gesprek);  

- (trend)analyses maken van schoolresultaten, indien nodig een plan maken voor interventie of 

verbetertraject;  

- informeren en adviseren van team en schoolleiding m.b.t. nieuwe ontwikkelingen in het 

onderwijs;  

- opstellen van de toetskalender, materialen voor toetsen bestellen;  

- het voorzitten van het groot overleg van leerlingen met een ondersteuningsarrangement;  

- contact met externe deskundigen;   

- bij aanmelding van een nieuwe leerling vanuit een andere school: contact met de ZOCO van 

die school m.b.t. het vaststellen van onderwijsbehoeften;  

- bij aanmelding van een vierjarige leerling: overleg met ouders, peuterspeelzaal, eventueel 

deskundigen, directie en leerkrachten over de mogelijkheden van het onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod;  

- deelnemen aan netwerken (doel: delen van kennis en expertise);  

- beheren en inzetten van de protocollen, dyslexie, dyscalculie, hoog en (meer) begaafdheid en 

de sociaal emotionele ontwikkeling;  

- coördineren van intern of extern onderzoek.   

  

Externe deskundigen  

Als een hulpvraag van een leerkracht de gezamenlijke interne expertise te boven gaat, kan via de 

zorgcoördinator advies worden gevraagd aan externe deskundigen. Wij werken samen met de 

volgende partners:   

- ZAT ( Zorg Advies Team ), vanuit centrum voor jeugd en gezin.  

- Ondersteuningseenheid Zuid van het samenwerkingsverband PO De Meierij.  

- Ambulante begeleiding clusters 1,2 en 4.  

- Basisteam Jeugd en Gezin;  

- GGD : jeugdarts, sociaal verpleegkundige.  

- LeerKRACHT&co (onderwijsadviesbureau).  

  

In de volgende paragraaf wordt aan de hand van de vijf zorgniveaus uit de 1-zorgroute aangegeven, op 

welke wijze het onderwijsaanbod en de ondersteuning van de leerkracht is vormgegeven.    

  

2.2  Fases van ondersteuning  

Ondersteuning vindt in verschillende fases plaats:  

  

Fase   I: algemene, reguliere en preventieve ondersteuning in de groep  

Fase  II: extra ondersteuning in de groep  

Fase III: speciale ondersteuning in de groep met hulp van de ZOCO-er/ onderzoek op school  
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Fase IV: speciale ondersteuning met externe hulp, ondersteuningsarrangement  

Fase  V: een ander onderwijsarrangement: verwijzing SBO, verwijzing SO of anderszins   

  

Het schooljaar wordt ingedeeld in twee periodes.   

Periode 1: september – januari  

Periode 2: januari - juni  

Bij aanvang van elke periode wordt er door de leerkracht voor de kernvakken technisch lezen, 

begrijpend lezen, spelling en rekenen een groepsplan opgesteld voor alle kinderen op basis van de 

toetsgegevens (methode- en niet methodegebonden) en observatiegegevens (van de leerkracht). Na 

elke periode wordt op basis van de nieuwe gegevens het groepsplan bijgesteld. Tussentijds wordt de 

ontwikkeling van de leerlingen voortdurend gemonitord onder meer binnen de groepsbesprekingen, 

die twee keer per jaar plaatsvinden. Alle leerlingen zitten in het groepsplan en alleen voor de 

leerlingen die bij een vakgebied twee maal een E-score behalen op een vakgebied (laagste 10%) en 

geen of onvoldoende groei laten zien in vaardigheidsscores wordt daarnaast een individueel 

handelingsplan opgesteld om af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die mogelijk dyslexie hebben of kinderen die op den duur een 

ontwikkelingsperspectief krijgen.  

  

  

In elk niveau blijft de leerkracht degene die verantwoordelijk is voor het onderwijs aan alle 

leerlingen in zijn of haar groep en neemt ouders mee in dit proces.   

  

Ouders worden bij elk zorgniveau op de hoogte gebracht en gehouden door de groepsleerkracht.   

  

FASE I: ALGEMENE EN REGULIERE ONDERSTEUNING IN DE GROEP  

Inhoud  

De allereerste ondersteuning aan kinderen vindt plaats binnen de groep waarin ze zitten. Op de eerste 

plaats wordt hier begonnen met het volgen van de ontwikkeling. Op welke wijze worden de kinderen 

gevolgd:  

  

1. Pedagogische en didactische werkwijze van de leerkracht 1.1.Pedagogische werkwijze  

Leerkrachten proberen binnen hun groep een pedagogisch klimaat te creëren waarin plaats is voor de 

eigenheid van alle verschillende kinderen. Zij proberen er voor te zorgen dat elk kind zich prettig, 

veilig, op z’n gemak en geaccepteerd voelt. Dit zijn belangrijke basisvoorwaarden om het leerproces te 

doen slagen. Deze werkwijze draagt ertoe bij dat juist kinderen met problemen in hun ontwikkeling, 

zich geaccepteerd en op hun plaats voelen in de groep.  

Leerkrachten houden in hun dagelijks handelen rekening met de onderwijsbehoeften, begaafdheid, 

belangstelling en motivatie van kinderen. Problemen van kinderen, op welk gebied ook, zijn 

bespreekbaar in de groep. Hierdoor ontstaat een acceptatie van kinderen onderling.   

In hun uitspraken en handelen trachten  leerkrachten te voorkomen dat kinderen zich minder of anders 

voelen. Op deze wijze proberen we tegemoet te komen aan het competentiegevoel van de kinderen. 

Leerkrachten stimuleren kinderen tot autonoom gedrag.  

  

1.2. Didactische werkwijze van de leerkracht  
1.2.1. Observaties  
Vanuit observaties bekijkt de leerkracht hoe de kinderen werken. Hij/zij krijgt dan informatie over:  

- de mogelijkheden van het kind  

- de werkhouding van het kind  

- de concentratie van het kind  

- de motivatie van het kind  

- relaties tussen kinderen onderling  

- manieren van samenwerken  
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- mate van zelfstandigheid  

Vanuit deze observaties kan de leerkracht vaststellen waar hij rekening mee dient te houden en op 

welk van genoemde gebieden een kind begeleiding nodig heeft.  

  

Begeleiding op dit niveau:  

- leerstof aanbieden binnen de mogelijkheden van het kind, maar ook gebruik maken van de sterke 

kanten van het kind  

- het kind zijn eigen leerstrategie laten toepassen, wanneer dit mogelijk is binnen de didactiek  

- door de aanpak van de interactieve instructie ( IGDI model, interactieve, gedifferentieerde directe 

instructie) de werkhouding en concentratie verbeteren  

- in gesprekken met het kind en ook de ouders werken aan de motivatie, zelfvertrouwen, 

competentie, inzicht in de eigen problematiek van het kind.   

  

1.2.2. Instructie  
Een belangrijke manier om onderwijs af te stemmen op de behoeften van de kinderen is het 

aanpassen van de instructies. Kinderen hebben verschillende didactische behoeften en verschillende 

leermogelijkheden. In eerste instantie wordt gewerkt volgens het model directe instructie. Dit 

instructiemodel bestaat uit een aantal stappen die structureel gevolgd dienen te worden. Wanneer een 

kind problemen heeft met de leerstof wordt eerst geëvalueerd of alle stappen van het instructiemodel 

goed zijn doorlopen.  

Binnen het model directe instructie is ook ruimte voor differentiatie naar instructiebehoefte van het 

kind. De leerkracht probeert de instructietijd en hoeveelheid te verwerken leerstof af te stemmen op de 

behoeften van de kinderen. Dit kan betekenen dat instructietijd wordt verlengd of verkort. De 

leerkracht houdt bij het geven van instructie zoveel mogelijk rekening met de verschillende leerstijlen 

van de kinderen in de groep.  

  

2. De methoden  

Voor de meeste vak- en vormingsgebieden wordt door de leerkrachten een methode gebruikt als 

leidraad bij het aanbieden van de leerstof. De methoden zijn zodanig gekozen dat ze de mogelijkheid 

bieden tot:  

- differentiatie in aanbieding en verwerking van leerstof;  

- herhalings- en verrijkingsstof;  

- variatie in werk- en verwerkingsvormen;  

- aanbieden van de leerstof d.m.v. een andere strategie.  

  

3. Toetsing  

De methoden voor de vak- en vormingsgebieden taal, spelling, en rekenen kennen eigen 

toetsmomenten: de methode-gebonden toetsen.  

Deze toetsen meten na elk leerstofonderdeel het resultaat hiervan per kind. Deze toetsen zijn 

signaleringstoetsen. De gegevens van deze signaleringstoetsen worden verwerkt in de 

registratiemappen per groep en op de y-schijf opgeslagen.  

Bij de methode-gebonden toetsen spreken we over uitval wanneer het kind onder de norm scoort die 

in de methode wordt aangegeven. Over het algemeen is dit een 80%-norm. Naast de 

methodegebonden toetsen worden er ook genormeerde toetsen afgenomen Hiervoor worden vnl. 

Cito-toetsen gebruikt.  

Deze toetsen worden afgenomen voor de vak- en vormingsgebieden:  

- technisch lezen  

- begrijpend lezen  

- spelling  

- rekenen  

- woordenschat   

- begrijpend luisteren   
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De genormeerde toetsen meten een groter leerstofgebied dan de methode-gebonden toetsen.  

Gegevens van deze toetsen worden digitaal bijgehouden in het administratieprogramma Parnassys.  

  

  

  

  

Bij de genormeerde toetsen spreken we over uitval wanneer:  

- een kind scoort op niveau IV  

- een kind onvoldoende groei laat zien in vaardigheidsscores8  

  

Verantwoordelijkheid  

De leerkracht is verantwoordelijk voor:  

- het vormgeven van fase I in zijn/haar groep  

- de communicatie met de ouders en verslaglegging daarvan -  de inhoud van de 

groepsbespreking met de zorgcoördinator.  

  

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor:  

- het samenstellen van de toetskalender  

- het plannen van leerlingbesprekingen, welke 2 keer per jaar plaatsvinden.  

  

Communicatie  

De leerkracht communiceert met de ouders over de voortgang van de resultaten:  

- tijdens de rapportgesprekken welke voor alle kinderen 2 keer en voor sommige kinderen 3x per 

jaar plaatsvinden  

- bij een tussentijds oudergesprek op aanvraag van de leerkracht of ouders -  eventueel in een 

telefonisch overleg of per mail.  

  

Tijdens deze gesprekken bespreekt de leerkracht met de ouders wat het kind nodig heeft, wat de 

school aan het kind kan bieden en wat de ouders daar eventueel in kunnen betekenen. Het kan zijn 

dat de leerkracht  met de ouders bespreekt dat een kind van ondersteuningsniveau fase I  naar fase II 

gaat.   

  

Verslaglegging De 

leerkracht:  

- Vult na afname van de methodegebonden toetsen het registratieformulier in en geeft aan welke 

kinderen in aanmerking komen voor aanpassing in de leerstof.  

- Zorgt na toetsafname van niet-methodegebonden toetsen voor het invoeren van de resultaten in 

Parnassys.  

- Zal een verslag van oudergesprekken binnen enkele weken invoeren in het digitale 

leerlingdossier.   

- Vult 3 keer per jaar een rapport in dat naar de ouders gaat. Een kopie wordt bewaard in de 

ondersteuningsmap in de klas.  

- Vult bij verhuizing een overdrachtsformulier in.  

- Draagt zorg voor de overdracht naar de volgende collega op het einde van het schooljaar ( zie 

afsprakenmap onderdeel groepsoverdracht).  

  

 

 

 

                                                      
8 Zie normtabellen met minimumnormen en streefnormen  
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FASE II: EXTRA ONDERSTEUNING IN DE GROEP  

De ondersteuning op dit gebied richt zich op kinderen die niet voldoende hebben aan het structurele 

aanbod binnen de groep en waar d.m.v. toetsing en/of observatie is gebleken dat er sprake is van 

uitval, voorsprong of zorgen anderszins.  

  
Inhoud  

In fase II  zitten kinderen die op basis van signaleringsgegevens extra ondersteuning nodig hebben. 

Het zijn onder andere leerlingen die een IV score op een Cito-toets hebben bij wie een observatie 

extra zorg aangeeft (bijvoorbeeld vanuit de methodetoetsen) of kinderen die onvoldoende groei in 

vaardigheidsscores laten zien.  

Deze kinderen krijgen vanuit het groepsplan het minimumaanbod voor dat leerstofgebied. De extra 

ondersteuning die geboden kan worden is bijvoorbeeld:  

- verlengde  instructie en verwerking in kleine groep   

- extra feedback  

- het nemen van pedagogische maatregelen  

- het inzetten van extra didactische maatregelen  

  

In deze fase krijgen de leerlingen die op cito-scores een hoge A/I hebben en  op de methodetoetsen 

heel goed scoren ook extra ondersteuning in de vorm van:  

- korte instructie  

- minder reguliere verwerkingsstof  

- uitdagend, verdiepend leerstofaanbod  met hierop instructie en feedback  

Deze kinderen krijgen vanuit het groepsplan het verrijkingsaanbod voor dat leerstofgebied.  

  

Kinderen die in deze fase begeleiding  krijgen worden besproken in de groepsbesprekingen tussen 

leerkracht en zorgcoördinator. In deze besprekingen worden tips, suggesties en adviezen gegeven 

en uitgewisseld om de begeleiding van de kinderen te verbeteren. Dit wordt in het groepsplan 

beschreven.   

  

Verantwoordelijkheid  

De leerkracht is verantwoordelijk voor:  

- het vormgeven van fase II in zijn/haar groep; de inhoud en uitvoering van de extra ondersteuning 

aan de leerlingen  

- het vragen van hulp aan de expertleerkrachten en de zorgcoördinator  

  

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor:  

- het bieden van ondersteuning aan de leerkracht bij de uitvoering d.m.v. consultatieve gesprekken 

als de leerkracht daarom vraagt.  

  

Communicatie  

De leerkracht:   

- communiceert met de ouders over de voortgang van de resultaten; eventueel telefonisch of perv 

mail.  

De leerkracht communiceert met de zorgcoördinator:  

- de evaluatie van het groepsplan   

  

Verslaglegging De 

leerkracht:  

- maakt het groepsplan  

- bewaart een kopie van het groepsplan in de ondersteuningsmap, die in iedere groep aanwezig is.  

- evalueert het groepsplan   
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- zal een notitie van oudergesprekken zo snel mogelijk invoeren in Parnassys   

- de leerkracht geeft bij de jaaroverdracht aan welke leerlingen in fase II( minimum- en 

verrijkingsaanbod) werken en welke leerlingen eventueel naar fase I (basisaanbod) of III gaan na 

de jaarovergang  

Dit gebeurt na overleg van de leerkracht met de expertleerkrachten en de zorgcoördinator.  

  

FASE III: INTERVENTIE DOOR ONDERSTEUNINGSSPECIALISTEN BINNEN SCHOOL  

  

Inhoud  

In fase III zitten leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Wanneer de beoogde doelen 

van het minimumaanbod of het verrijkingsaanbod  (fase II) niet het gewenste resultaat hebben en de 

leerling niet meer aansluit bij het groepsplan, zijn vervolgstappen nodig met specifieke interventies. De 

leerkracht doet een beroep op de zorgcoördinator of een expertleerkracht voor een leerlingbespreking. 

In deze fase betreft het ook leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied extra ondersteuning nodig 

hebben. De leerkracht vraagt extra hulp op schoolniveau.  

  

In fase III wordt altijd een begeleidingsplan opgesteld. Hierbij formuleert de leerkracht een concrete 

hulpvraag en geeft een SMART doel aan. Indien nodig wordt er een diagnostisch gesprek of toets 

gedaan door de leerkracht en/of zorgcoördinator of wordt door de zorgcoördinator een observatie 

verricht. Soms kan  worden besloten dat een gedeelte van de ondersteuning buiten de groep 

plaatsvindt door een ondersteunende leerkracht.  

Het streven is dat de leerling na de extra begeleiding weer kan aansluiten bij het groepsplan.  

  

In fase III zitten ook leerlingen die een eigen leerlijn met ontwikkelingsperspectief op een bepaald 

vakgebied hebben. Er vindt uitgebreide communicatie plaats met ouders en kind. Met elkaar wordt 

afgesproken welke hulp nodig is. Dit resulteert in een individueel plan met het ontwikkelingsperspectief 

als basis. Dit houdt  in dat deze leerlingen niet meer bij  fase II kunnen aansluiten.   

  

Verantwoordelijkheid  

De leerkracht en de zorgcoördinator hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling 

van de ondersteuning in fase III.  

  

De leerkracht is verantwoordelijk voor:  

- het schrijven van het begeleidingsplan eventueel in overleg met ondersteunende begeleider en/of 

zorgcoördinator  

- het bepalen wat het kind in deze situatie, op dit moment nodig heeft  

- het bepalen wat hij/zij nodig heeft om dit kind op de goede manier te begeleiden  

- het uitvoeren van het begeleidingsplan in de groep  

- het vragen aan hulp aan de expertleerkracht en zorgcoördinator  

- het bespreken van het  begeleidingsplan bij te weinig vooruitgang met de zorgcoördinator  

- de communicatie met de ouders en de verslaglegging daarvan  

  

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor:  

- het meedenken in het opstellen van het begeleidingsplan als de leerkracht daarom vraagt  

- Het opstellen van het ontwikkelingsperspectief, indien nodig, samen met de leerkracht  

- het zorgdragen voor de mogelijkheid van ondersteuning, extra handen in de klas, scholing, 

begeleidingstraject  

- het in gesprek gaan met de directie over mogelijkheid van genoemde begeleidingsmiddelen  

  

Communicatie  

De leerkracht en (op vraag van de leerkracht)  :   
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- informeren de ouders over de inhoud van het individueel plan de zorgcoördinator  

- informeren de ouders na evaluatie van het individuele plan over de resultaten en het vervolg  

- geeft aan de zorgcoördinator door (via de mail) wanneer er een nieuw of gewijzigd individueel 

plan gemaakt is  

De leerkracht communiceert met de zorgcoördinator:  

- na evaluatie als het individueel plan niet voldoende resultaat heeft gehad  

  

Verslaglegging  

De leerkracht en evt. de begeleider en/of de zorgcoördinator : 

-  maakt het individueel plan De leerkracht:  

- bewaart een kopie van het individuele plan met de handtekening van de ouders in de 

ondersteuningsmap. Ook na afronding van het plan.  

- noteert de vorderingen en de evaluatie in het plan  

- maakt een verslag van de oudergesprekken, met de gemaakte afspraken en voert dit zo snel 

mogelijk in in Parnassys   

- de leerkracht geeft bij de jaaroverdracht aan welke leerlingen in fase III werken en welke 

leerlingen eventueel naar fase II gaan na de jaarovergang  

Dit gebeurt na overleg van de leerkracht met de zorgcoördinator.  

FASE IV: INTERVENTIES VAN SPECIALISTEN BUITEN DE SCHOOL  
In de geboden ondersteuning in fase II  en III is gebleken dat er handelingsverlegenheid is ontstaan.  

In overleg met de ouders wordt besloten om externe hulp in te schakelen.  

Afhankelijk van de problematiek bij het kind wordt gekeken welke hulp het meest geschikt is.  

Mogelijkheden tot externe ondersteuning  

- Ondersteuningseenheid Vught e.o. van het samenwerkingsverband De Meierij.  

- Zorgteam.  

- Herlaarhof.  

- Schoolarts.  

- BJG.  

- Particuliere onderzoekinstanties.  

Als de ondersteuningseenheid benaderd wordt, moet er een ondersteuningsaanvraag ingevuld worden 

door ouders en school. Deze is te vinden op de website.  

Externe hulp kan bestaan uit het verrichten van een orthopedagogisch en/of psychologisch onderzoek. 

De school levert de benodigde gegevens aan.   

  

Op basis van  de externe hulp zijn de volgende situaties mogelijk:   

A. Een kind heeft een leerstoornis waarvoor hij zijn hele schoolloopbaan begeleiding nodig heeft 

en het onderwijs aan het betreffende kind voortdurend moet worden afgestemd. Dit betreft 

meestal één vakgebied. Voor dat betreffende vakgebied moet het onderwijs dan worden 

aangepast. Voorbeelden hiervan zijn: lees- spelling- en rekenstoornissen. Het hangt van de 

mate van de ondersteuningsbehoefte af hoe het kind wordt begeleid. Er is regelmatig overleg 

tussen de leerkracht, de , ouder zorgcoördinator  en eventuele externen. Er worden duidelijke 

afspraken gemaakt over de af te nemen toetsen en de verwachte (tussen) doelen.  Soms 

hebben deze kinderen een remedial teacher buiten school.   

B. Een kind heeft een behoorlijke voorsprong in zijn ontwikkeling (op cognitief gebied) en het 

onderwijs wordt op zijn niveau afgestemd. Er wordt voor deze leerling een plan opgesteld en 

duidelijke afspraken gemaakt over de af te nemen toetsen en de verwachte (tussen) doelen.    

C. Een kind heeft een emotionele- of  gedragsstoornis, of ernstige problemen met de 

werkhouding, waarmee zijn hele schoolloopbaan rekening moet worden gehouden en waar 

vooral de pedagogische werkwijze op moet worden afgestemd. Voorbeelden hiervan zijn: 

ADHD, ADD, ASS. De begeleiding van deze kinderen vindt met name plaats binnen de eigen 

groep. Wanneer de problemen zeer ernstig zijn kan het voorkomen dat kinderen hiervoor 

begeleiding nodig hebben buiten school. Voorbeelden hiervan zijn: gedragstherapie, 
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speltherapie. Over het algemeen is hierover geen overleg tussen school en de hulpverleners, 

maar loopt dit via de ouders. Leerkrachten kunnen zich in deze problematieken verdiepen.  

Deze kinderen worden structureel besproken in de leerlingbespreking. Op basis van  

handelingsverlegenheid kan gekeken worden of begeleiding vanuit de ondersteuningseenheid 

Zuid wenselijk is.   

D. Een kind heeft een algemene ontwikkelingsachterstand. Het gaat hier dan meestal om 

langzaam-lerende-kinderen. Zij hebben voor bijna alle leerstofgebieden meer tijd nodig. Ook 

leren ze vaak via andere leerstrategieën. Deze kinderen krijgen de gelegenheid op hun eigen 

niveau en in hun eigen tempo te werken. Zij hebben hun eigen leertaken. Dit gebeurt dan in 

hun eigen leeftijdsgroep. Op basis van handelingsverlegenheid kan gekeken worden of  E. 

begeleiding vanuit de ondersteuningseenheid Zuid wenselijk is.   

  

Verantwoordelijkheid  

De zorgcoördinator , leerkracht en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

invulling van fase IV.  

De zorgcoördinator   is verantwoordelijk voor:   

- het contact met de ouders, samen met de leerkracht  

- het plannen van overleg met derden  

- de coördinatie van het ondersteuningstraject  

- de contacten met de externe deskundigen  

- samen met de leerkracht: de invulling van de juiste formulieren voor de juiste ondersteuning met 

een expliciete ondersteuningsvraag. Indien nodig worden de plannen daaraan toegevoegd  

- het zorg dragen dat een leerling met een ondersteuningsarrangement de extra ondersteuning  

krijgt  

- het zorg dragen voor de mogelijkheid van ondersteuning door de ambulante begeleiding in de klas 

-  ondersteuning van de leerkracht bij de begeleiding van de leerling in de groep De leerkracht ( 

evt. samen met de zorgcoördinator) is verantwoordelijk voor:  

- het contact met de ouders  

- de invulling van de juiste formulieren voor de juiste ondersteuning  met een duidelijke 

ondersteuningsvraag; samen met de zorgcoördinator  

- de uitvoering van de ondersteuning in de groep  

- het vragen van hulp aan de zorgcoördinator wanneer het met de leerling niet goed/beter gaat  ( 

ook tijdens het ondersteuningstraject)  De ouders zijn verantwoordelijk voor:  

- de beslissing van het te volgen traject ( meestal op advies van de school)  

  

Communicatie  

De zorgcoördinator:  

- informeert samen met de leerkracht de ouders over de start van het ondersteuningstraject; bij 

welk instantie hulp gevraagd gaat worden en wat daarvan te verwachten is voor de school en de 

ouders  

- informeert ( en zo nodig helpt) de ouders over/bij het invullen van formulieren voor het 

ondersteuningstraject  

- informeert de ouders regelmatig over het verloop van het traject, eventueel samen met de 

(ambulant) begeleider  

- communiceert naar alle betrokkenen (onderzoeker, ouders, leerkracht) over het tijdstip van 

bespreking van het onderzoeksverslag en bespreekt samen met de onderzoeker en betrokkenen 

het verslag  

- bespreekt met de ouders en ambulant begeleider de voortgang van de ondersteuning  

- informeert samen met de begeleider de ouders na afronding van het ondersteuningstraject over 

de voortgang.  
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De leerkracht:  

- informeert samen met de zorgcoördinator de ouders over de start van het ondersteuningstraject; 

bij welk instantie hulp gevraagd gaat worden en wat daarvan te verwachten is voor de school en 

de ouders De ouders:  

- geven toestemming voor een onderzoek en/of participeren in de ondersteuningsaanvraag  

- geven informatie die voor het onderzoek relevant is  

  

Verslaglegging De 

zorgcoördinator:  

- coördineert de invulling van de benodigde stukken  

- zorgt voor een kopie van alle stukken en doet dit in het leerling-dossier  

- draagt zorg voor verzending van de stukken  

- maakt een verslag van de begeleidingsgesprekken en voert dit in Parnassys bij de betreffende 

leerling  

De leerkracht:  

- vraagt de ouders het verslag van het begeleidingsgesprek binnen een week voor gezien te 

ondertekenen  

- geeft bij de jaaroverdracht aan welke leerlingen in fase IV werken of gewerkt hebben en welke 

leerlingen eventueel naar fase III of II  gaan na de jaarovergang   

Als uit evaluatie van het ondersteuningstraject blijkt dat de leerling het gestelde doel heeft bereikt, gaat 

de leerling terug naar fase III of II. Heeft de leerling het doel niet bereikt, dan gaat de leerling naar fase 

V.  

Als een leerling in fase IV blijft met een ondersteuningsarrangement wordt regelmatig geëvalueerd of 

het voor de leerling haalbaar is om op deze school te blijven en of het voor de school mogelijk is om 

aan deze leerling de juiste ondersteuning te bieden.  

  

  

    

FASE V: EEN ANDER ONDERWIJSARRANGEMENT  

Inhoud  

Het kan voorkomen dat de effecten van de tot dan toe geboden ondersteuning en nader onderzoek 

uitwijzen, dat het kind zodanige begeleiding nodig heeft dat dit op de school  niet geboden kan 

worden. Dit kan zowel op leerstofgebied als op sociaal-emotioneel gebied zijn.  

Nader onderzoek moet in dit geval altijd zijn verricht door een orthopedagoog of psycholoog. 

Afhankelijk van de problematiek bespreekt de school samen met de ouders het 

ondersteuningsarrangement met de Ondersteuningseenheid Zuid van het samenwerkingsverband  De 

Meierij en worden stappen gezet voor tijdelijke/partiële/permanente plaatsing op een school voor  

Speciaal Onderwijs.   

  

Speciaal onderwijs kent verschillende scholen:  

Cluster 1: voor kinderen met een visuele handicap  

Cluster 2: voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve handicap  

Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en kinderen die langdurig                 

ziek zijn  

Cluster 4: voor kinderen met een psychiatrische- of gedragsstoornis  

Vanaf 1 augustus 2014 zullen, wanneer de wet Passend Onderwijs van kracht wordt, de scholen van 

cluster 3 en 4 samen met reguliere scholen, deelnemen in het samenwerkingsverband.  

  

Het kan voorkomen dat  ouders het advies tot plaatsing op het  SO niet opvolgen en ook niet overgaan 

tot het aanvragen van een beschikking of indicatie.  Er is dan geen mogelijkheid om op de basisschool 

extra zorg in te zetten.   
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De basisschool zal dan schriftelijk vastleggen dat de school niet kan voorzien in de behoefte aan de 

juiste begeleiding van het kind en geeft daarin duidelijk haar beperkingen aan. Ouders worden 

gevraagd dit document te ondertekenen.  

  

Verantwoordelijkheid  

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor:  

- het overleg met de ouders, samen met de leerkracht  

- de algemene coördinatie van het ondersteuningsarrangement -  de 

contacten met de ondersteuningseenheid Zuid.  

- het invullen en verzamelen van de juiste rapportage, samen met de 

leerkracht - het versturen van alle gegevens De leerkracht is verantwoordelijk 

voor:  

- het contact met de ouders, samen met de zorgcoördinator - de invulling van 

de juiste rapportage, samen met de zorgcoördinator De ouders zijn 

verantwoordelijk voor:  

- de beslissing van het te volgen traject ( meestal op advies van de school)  

- de aanmelding van hun kind bij de betreffende school  

  

Communicatie  

De zorgcoördinator:  

- informeert samen met de leerkracht de ouders over het ondersteuningsarrangement - 

 informeert (en zo nodig helpt) de ouders over/bij het invullen van formulieren De leerkracht:  

- informeert samen met de zorgcoördinator de ouders over het ondersteuningsarrangement  De 

ouders:  

- leveren de benodigde gegevens aan die voor het arrangement van belang zijn, ook gegevens van 

extern onderzoek  

Verslaglegging De 

zorgcoördinator:  

- coördineert de invulling van de benodigde stukken  

- zorgt voor een kopie van alle stukken en doet dit in het leerling-dossier  

- draagt zorg voor verzending van de stukken  

- legt in het digitale dossier vast dat het ondersteuningsarrangement op een andere vorm van 

onderwijs voortgezet wordt De leerkracht:  

- legt in het digitale dossier vast dat de leerling een ondersteuningsarrangement op een andere 

school krijgt  

  

2.3  Algemene opmerkingen t.a.v. de leerlingenzorg  

De school gebruikt binnen de leerlingenzorg de daarvoor bestemde  opties van Parnassys  

- verslaglegging  

- groepsplannen  

- individueel plan en evaluatie  

  

Groepsbesprekingen zijn structureel minstens 2 keer per jaar. Het zijn besprekingen tussen de 

leerkracht en de zorgcoördinator/directeur.  

Naast deze groepsbesprekingen vinden voor een aantal kinderen meerdere gesprekken plaats. Het 

betreft dan vooral besprekingen over de ondersteuningsbehoefte en de begeleiding  (voortgang en 

evaluatie). Deze  besprekingen zijn tussen leerkracht en zorgcoördinator.  

  

Onderzoeken bij kinderen.  

Algemeen  

De school adviseert alleen tot onderzoek bij een kind wanneer:  
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- een onderzoek een meerwaarde heeft voor de school t.a.v. de begeleiding van het betreffende 

kind  

- de school een duidelijke hulpvraag heeft  

- de school een intern traject heeft afgelegd t.a.v. de begeleiding  

- de begeleiding te weinig effecten heeft opgeleverd en een onderzoek eventueel vragen kan 

beantwoorden  

- er behoefte is aan een diagnose waarmee extra zorg voor het betreffende kind kan worden 

gerealiseerd  

  

Er zijn verschillende mogelijkheden t.a.v. onderzoeken bij kinderen:  

1. door ondersteuningseenheid Vught e.o.  

2. elders op verzoek/advies van de school  

3. elders op initiatief van de ouders  

  

Externe remedial teaching  

Het komt ook voor dat kinderen worden begeleid door een externe remedial teacher.   

Ook zijn er intern afspraken gemaakt over de begeleiding van externe remedial teacher, dit moet 

buiten schooltijden plaats vinden, de kinderen met een E.E.D mogen wel onder schooltijd worden 

begeleid.  

Er wordt aan sommige kinderen ook hulp geboden door logopedisten en fysiotherapeuten. Overleg 

met deze hulpverleners loopt over het algemeen via de ouders en in het geval van logopedie ook wel 

telefonisch.  

Afspraken over werken met externe remedial teacher.  

- Externe remedial teacher worden aangezocht door de ouders.  

- De externe remedial teacher maakt een handelingsplan voor het leerstof gebied wat door hem 

wordt behandeld.  

- De externe remedial teacher is verantwoordelijk voor het handelingsplan.  

- De ouders regelen overleg tussen de school en de externe remedial teacher om begeleiding op 

elkaar af te stemmen.   

- Overleg tussen school en externe remedial teacher, indien nodig vindt plaats op school.  

- Externe remedial teaching vindt bij voorkeur buiten schooltijd (zie bijlage).  

- Beslissingen over voortzetten of afbouwen van externe remedial teaching ligt bij de ouders.  

  

2.4  Onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

  

In de diverse fases wordt gesproken over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De 

praktische invulling hiervan is in deze paragraaf weergegeven.  

  

2.4.1  Signaleren en analyseren  

Het is de taak van de groepsleerkracht om leerlingen te signaleren die extra ondersteuning nodig 

hebben. De leerkracht bekijkt daarvoor de resultaten op groeps- en leerling-niveau en voert 

observaties uit in de groep (bijvoorbeeld tijdens instructie). Resultaten van methodetoetsen worden 

geregistreerd in de klassenmap; overige resultaten (Cito-toetsen, DMT, AVI e.d.) worden geregistreerd 

in het digitale Leerling Volg Systeem (Parnassys).   

  

Als de leerling moeite blijkt te hebben met de lesstof, is het belangrijk om een analyse te maken zodat 

er een beter beeld ontstaat m.b.t. eventuele hiaten in kennis of vaardigheid.  

De leerkracht kan dit doen door analyse van de toets zelf en/of het voeren van een diagnostisch 

gesprek met de leerling. In dit gesprek stimuleert de leerkracht de leerling om hardop te denken. Dit 

geeft informatie over de strategieën die de leerling toepast (of juist niet).  
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Indien nodig kan de zorgcoördinator de leerkracht hierin ondersteunen, door bijvoorbeeld een 

observatie of een lees- , spelling- of rekenonderzoek uit te voeren.  

Resultaten en conclusies worden in het digitale leerling-dossier opgenomen. Vervolgens wordt het 

onderwijsaanbod gepland in het groepsplan.  

  

2.4.2  Ontwikkelingsperspectief  

Voor leerlingen die (meer dan) een schooljaar achterstand hebben op leeftijdsgenoten op één of meer 

vakgebieden die niet meer mee kunnen doen met de differentiatie van het vaste curriculum in de klas 

(de methode), wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarin staat wat de einddoelen in het 

betreffende vakgebied voor de leerling zijn, welke tussendoelen worden gesteld per half jaar, en wat 

het verwachte uitstroomniveau is. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar het protocol 

Ontwikkelingsperspectief.9  

  

2.4.3  Dyslexie en Dyscalculie  

Wij werken volgens de richtlijnen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie 10 . Daarin staan 

aanwijzingen voor signaleren en handelen. Dit protocol hebben wij samengevat in een handelingswijzer 

voor leerkrachten.11 De werkwijze m.b.t. het aanvragen van onderzoek (voorwaarden en eventuele 

vergoeding van onderzoek en behandeling) zijn weergeven in  “Meest gestelde vragen over dyslexie”12.  

  

In het voorjaar van 2011 is ook een Protocol ERDW /dyscalculie verschenen. De richtlijnen en 

adviezen in dit protocol willen we voor zover mogelijk gebruiken voor de begeleiding van de kinderen 

met ernstige rekenproblemen.  

  

2.4.4  Uitdaging en DOEN  

Voor leerlingen die meer uitdaging en/of verdieping nodig hebben dan de reguliere lesstof biedt, is er 

verrijkingsmateriaal en verdieping in de groep. Het is het aanbod, dat in fase II beschreven is. Ieder 

jaar vullen leerkrachten  de SIDI III in voor hun groep. Dit gebeurt in groep 2 t/m 5 om meer zicht te 

krijgen op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  

Een leerling kan deel nemen aan DOEN, indien deze leerling voldoet aan een aantal criteria. Na 

overleg tussen leerkracht en zorgcoördinator kan besloten worden een leerling deel te laten nemen. 

Ouders geven hiervoor toestemming.   

  

2.4.5  Verlengde leertijd en vervroegde doorstroming  

Een van de uitgangspunten van de school is dat kinderen verschillend zijn, maar ook gelijkwaardig. 

Globaal gezien doorlopen alle kinderen in hun ontwikkeling een aantal stadia. De wijze waarop dit 

gebeurt, is geheel verschillend. Er wordt onderkend dat de aangeboden leerstof niet door alle kinderen 

in hetzelfde tempo verwerkt kan en hoeft te worden. Er wordt naar gestreefd dat de leerlingen in 8 jaar 

de basisschool kunnen doorlopen, maar dit is niet altijd reëel en in sommige gevallen zeker niet in het 

belang van de leerling. Ook kan het voorkomen dat een kind geen 8 jaar nodig heeft om de 

basisschoolleerstof te doorlopen. Verlengde leertijd en vervroegde doorstroming (verkorte leertijd) kan 

dan ook voorkomen op onze school. Wanneer de school het nodig acht een kind verlengde of verkorte 

leertijd aan te bieden zal dit worden onderbouwd door observaties en gegevens uit het 

leerlingvolgsystemen eventuele resultaten van andere onderzoeken.  In een vroeg stadium worden 

opties met ouders besproken. Er wordt uitsluitend hiertoe besloten wanneer de verwachting 

uitgesproken kan worden dat de verlengde of verkorte leertijd leidt tot resultaten, die passen bij de 

mogelijkheden van het kind en/of verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De praktijk leert 

dat de school op grond van ervaring en deskundigheid een goede inschatting kan maken over de 

kansen en risico’s  van het onderwijs aan de kinderen op school. Aangezien de school 

                                                      
9 Bijlage 4  
10 Wentink& Verhoeven, 2004; Verhoeven e.a., 2011  
11 Bijlage 7  
12 Bijlage 8  
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onderwijskundig verantwoordelijk is (Wet op Primair Onderwijs) en haar verantwoordelijkheid hierin 

serieus neemt, is het standpunt van de school bindend.   

  

Het is niet goed mogelijk om over verlengde en verkorte leertijd eenduidige afspraken vast te leggen. 

In het beslissingstraject kunnen de argumenten die een rol spelen voor elk kind anders zijn.  

Enkele voorbeelden:  

- Een kind laat over de hele linie zwakke leerresultaten zien, maar heeft veel meer mogelijkheden. 

Er zijn bijvoorbeeld problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of problemen rond de 

taakwerkhouding die de resultaten beïnvloeden. De leerkracht heeft de overtuiging dat het kind 

gebaat is bij verlengde leertijd om aan een aantal voorwaarden te werken.  

- Een kind zou juist sociaal-emotionele problemen kunnen krijgen door hem verlengde leertijd te 

geven of vervroegd te laten doorstromen en wordt besloten het kind binnen de leeftijdsgroep te 

laten en de leerstof aan te passen.  

- Een kind heeft een algehele ontwikkelingsachterstand. Het kind is een langzaam lerend kind.  

Sociaal- emotioneel gezien past het kind prima in zijn leeftijdsgroep. Verlengde leertijd geven  

heeft dan weinig zin. Het kind kan binnen de leeftijdsgroep op eigen niveau en in eigen tempo 

werken.  

- Een kind heeft een algehele ontwikkelingsachterstand en is ook sociaal-emotioneel gezien jonger 

dan de leeftijdsgenootjes. Verlengde leertijd kan hier een goede oplossing zijn.  

- Een kind heeft een algehele ontwikkelingsvoorsprong. Sociaal- emotioneel gezien past het kind 

beter in zijn leeftijdsgroep. Vervroegde doorstroming kan dan niet verstandig zijn. Het kind kan 

binnen de leeftijdsgroep op eigen niveau en in eigen tempo werken.  

- Een kind heeft een algehele ontwikkelingsvoorsprong. Ook sociaal-emotioneel gezien past het 

kind beter in een groep hoger. Vervroegde doorstroming kan hier een goede oplossing zijn.  
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3 Speerpunten vanaf 2017  
  

Wij staan als school voor de uitdaging om, vanuit onze visie en missie, ons onderwijsaanbod en de interne 

ondersteuning en begeleiding ook in de komende jaren goed vorm te blijven geven en uit te voeren. In de 

komende vier jaar willen wij daarom de zorgstructuur, zoals beschreven in dit zorgplan, versterken en 

uitbreiden.   

Daarbij ligt de focus op de implementatie van Passend Onderwijs en het verder uitbouwen van 

handelingsgericht werken en opbrengstgericht onderwijs.   

  

3.1  Actief bevorderen van een veilig pedagogisch klimaat  

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen gebruiken we ZIEN.  

Om de groepsresultaten goed te kunnen interpreteren, hebben we een ZIENexpert in huis.  

We blijven investeren in de leerkrachtvaardigheden op het gebied van gedragsproblemen, zie protocol 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Anti-pestcoördinator en anti-pestprotocol zijn in 2017 aangesteld/geschreven.  

  

3.2  Ontwikkelingsperspectieven  

Het opstellen van ontwikkelingsperspectieven geldt nu voor leerlingen die (meer dan) een jaar 

achterstand hebben in groep 8 op meerdere vakgebieden. Wij streven ernaar om deze kinderen te 

signaleren eind groep 5. In ons leerlingvolgsysteem kunnen we op basis van de toetsen t/m groep 5 

de prognoses aflezen. Begin groep 6 kan beslist worden of een eigen leerlijn op een of meerdere 

vakken noodzakelijk is.  

  

3.3  Handelingsgericht werken: verdieping  

In de komende vier jaren is het belangrijk om het handelingsgericht werken te versterken, door te werken 

aan de volgende punten :   

 De leerkrachten zijn in staat om doelen en tussendoelen te formuleren en hebben zicht op de 

leerlijnen van de verschillende domeinen. We werken aan het toepassen van de kennis van 

leerlijnen. We willen de kennis van leerstrategieën vergroten en deze kennis toepassen in de 

praktijk. Dit komt de planning van het leerstofaanbod ten goede.  

 Leerkrachten blijven zich ontwikkelen in het werken met het IGDI ( (interactief, gedifferentieerd 

directe instructie) model en het lesgeven op drie niveaus.  

 Leerkrachten moeten zich bewust zijn van de rol van de ouders als partner in het onderwijs. 

We blijven aandacht besteden aan de communicatie met ouders. Met de MR zijn we in 

gesprek over onze communicatie.   

  

3.4  Opbrengstgericht onderwijs  

In de volgende vier jaar willen wij de kwaliteit van ons onderwijs hoog houden door systematisch  (in 

de hiervoor genoemde cyclus van handelingsgericht werken) te werken aan het maximaliseren van 

prestaties en onderwijsaanbod.   

Vanuit evaluatie en (trend)analyse van schoolresultaten en reflectie op eigen handelen willen we dit vorm 

geven.  
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Bijlage 1  

  

1. Verzamellijst onderwijsbehoeften   

Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen:   

1 Welk(e) doel(en) streef je samen met een kind na?   

2 Wat heeft dit kind (extra) nodig om dit doel te bereiken?   

  

Bij het formuleren van de onderwijsbehoeften kunnen de volgende hulpzinnen ondersteuning  bieden:   

  

Dit kind heeft …   

… een instructie nodig …   

• waarbij de leraar voordoet en hardop denkt;   

• die de betekenis van keersommen verheldert;   

• die haar sterke visuele kant benut ter compensatie van het zwakke gehoor   

(bijvoorbeeld met plaatjes, foto’s, picto’s of stripverhalen);   

• die vooral auditief is (hardop voorlezen, instructie in een verhaal, liedje of rijmpje);  die verkort 

is (doelen, kernpunten en oplossingsstrategieën kort bespreken waarna  het kind zelfstandig 

aan het werk kan);   

• die verlengd is (activeren basisvaardigheden, begeleide inoefening, ondersteuning bij  het 

toepassen van de strategie en stimuleren tot het bedenken van eigen voorbeelden).   

  

… opdrachten nodig …   

• die op of net onder haar niveau liggen zodat zij de komende maand vooral succeservaringen  

kan opdoen;   

• die op of net boven haar niveau liggen zodat ze voldoende uitdaging krijgt;   

• die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out met zo weinig mogelijk afleiding van  plaatjes;   

• waarbij hij alleen de antwoorden hoeft in te vullen;   met uitgewerkte voorbeelden.   

  

…(leer)activiteiten nodig …   

• die aansluiten bij haar belangstelling voor de natuur;   

• die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en zelfcorrigerend zijn zodat hij  direct 

feedback krijgt;   

• die de denkhandelingen concreet ondersteunen (bijvoorbeeld een getallenlijn);   

• die erop gericht zijn om de leertijd zo goed mogelijk te besteden;   

• die opgedeeld zijn in kleinere deelactiviteiten;   

• die hem uitdagen (zoals uitbreiding met plustaken en verdiepingsopdrachten);   

• die ruimte laten voor eigen keuze en inbreng;   

  

… feedback nodig …   

• die consequent en direct op het gewenste gedrag volgt;   

• waarbij de inzet/inspanning wordt benadrukt (‘Je hebt tien minuten helemaal  zelfstandig 

doorgewerkt’);   

• waarbij de succeservaringen worden benadrukt (‘Je hebt zeven sommen goed’ in  plaats van 

‘drie fout’);   

• die in een grafiekje is weergegeven zodat ze haar vorderingen goed kan volgen en  zich 

minder met andere kinderen gaat vergelijken.   

  

  

  

… groepsgenoten nodig …   



   27 

  

• met wie ze samenwerkend kan leren;   

• die accepteren dat hij ‘anders’ reageert in onverwachte situaties;   

• die haar vragen mee te spelen in de pauze;   

• die zijn clowneske gedrag negeren en er niet om lachen;    die hem niet uitdagen door te 

rijmen op zijn naam.   

  

… een leraar nodig …   

• die de overgangen tussen de activiteiten structureert;   

• die de instructie terugvraagt, controleert en samen met hem evalueert (responsieve  

instructie);   

• die let op haar taakbeleving en deze voorafgaand, tijdens en na de taak met haar  bespreekt;   

• die vriendelijk en beslist is;   

• die positieve interne attrZoCouties bij succes benadrukt;   

• die situaties creëert waarin haar sterke kanten (behulpzaam en sociaal vaardig) naar  voren 

komen;   

• die doelgericht (dus flexZoCoel) kan differentiëren;    die hem complimenteert met zijn 

inzet.   

  

Overige, zoals:   

• een leeromgeving nodig die …   

• ondersteuning nodig die …   

  

Hoe betrek ik de leerling erbij?   

Willen we kinderen daadwerkelijk zien als mede-eigenaar van hun eigen leerproces, dan  is 

het logisch dat we ze ook leren nadenken over wat ze willen leren en op welke manier.  Dit 

kan door kinderen zelf de gelegenheid te bieden aan te geven wat zij willen leren en  

denken nodig te hebben op het gebied van lezen, spellen, rekenen, gedrag en 

werkhouding.  Dit kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van de volgende zinnen en vragen:   

  

Nu kan ik …..   

Straks wil ik ….. kunnen/kennen.   

Wat kan ik zelf doen omdat te bereiken? Ik …..   

  

Wat kan mijn juf of meester doen, zodat ik dit kan bereiken?   

Mijn juf of meester ..…   

  

Wat kunnen mijn ouders doen, zodat ik dat kan bereiken?   

Mijn ouders ..…   

  

Wat kunnen mijn groepsgenoten doen, zodat ik dat kan bereiken?   

Mijn groepsgenoten .….   

  

Welke materialen/hulpmiddelen zouden mij daarbij goed kunnen helpen?   

Het zou mij helpen als ik gebruik kan maken van …...   

  

Bron: HGW: een handreiking voor de interne begeleider (Pameijer & Van Beukering, 2006)  

2. Groslijst onderwijsbehoeften   

Deze groslijst bevat een aantal aandachtspunten voor het bepalen wat een leerling nodig  heeft 

om een bepaald doel te bereiken.   
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Instructie  o Visuele ondersteuning (bijvoorbeeld: plaatjes, pictogrammen.)  o Auditieve 

ondersteuning (bijvoorbeeld: voorlezen opdracht, luisteren naar verhaal).  o Materiële 

ondersteuning (bijvoorbeeld: kralenketting, rekenrek, blokjes, speciale pen.)  o Verkorte 

instructie (alleen bespreking opdrachten, korte aanduiding van oplossingsstrategie).   

o Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossings-    

strategie, extra ophalen van voorkennis, uitvragen van zojuist gegeven instructie, 

directe     instructie, pre-teaching, re-teaching). o Gedragsinstructie ten aanzien van 

resultaten van de verwerking.  o .....  

  

Leertijd  o Extra leertijd (meer leertijd beschikbaar stellen om vaardigheid te 

verwerven).  

o Minder leertijd (minder leertijd bieden en tijd vrijmaken voor verdieping en 

uitdagende     leerstof/werkvormen).  o .....   

  

Extra of andere leerstof  o Leerstof ter 

herhaling, verdieping, verrijking.   

o Remediërende leerstof. o Ondersteunende materialen en programma’s.  o 

Opdrachten die de leerling uitdagen en activeren.  o Opdrachten die overzichtelijk 

zijn.  o ....   

  

Procesgerichte feedback  o Vergroten van 

competentiegevoelens (benoemen successen).   

o Vergroten van zelfstandigheid (geven van meer verantwoordelijkheid).   

o Tussentijdse feedback (om bepaalde tijd aanspreken op werkhouding: hoe?).   

o Feedback op uitvoering opdrachten (bijvoorbeeld strategiegebruik en taakaanpak).   

o Gedragsinstructie direct na de basisinstructie.   

o Ondersteuning met materiaal (stickers, klok, picto’s, gedragskaart.)  o .....   

  

Structureren van de taak  o Opdelen van 

de taak in kleine leerstapjes.  o Afdekken 

van delen van de taak. o Plaatje weglaten. 

o Vergroot lettertype.   

o Eén opdracht op een bladzijde.  o Extra groot materiaal aanbieden.  o 

Stappenplannen en checklists (bijvoorbeeld voor maken werkstuk).  o Overgangen 

tussen activiteiten afbakenen en verduidelijken.  o .....   

  

  

Activerende werkvormen  o 

Uitdagende werkvormen.  o 

Actief leren (doe-opdrachten).  

o Aansluiten belevingswereld.  

o .....   

  

Maatregelen om de motivatie en plezier in leren te bevorderen  

o Uitdagende werkvormen.  o Variatie in werkvormen.  o Belonen.  

o Aansluiten belangstelling kinderen.  o Kinderen zelf keuzes 

laten maken.  o Succeservaringen creëren.  o .....   

  

Aanpassingen in leeromgeving  

o Rustige werkplek.  o 

Prikkelreductie.   

o Ordenen van benodigde materialen.  o .....    
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Enzovoort  
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Bijlage 2  

Cito protocol   

Cito LOVS (Leerling Volg Systeem)  

  

  

Dyslexie  

Voor kinderen met een dyslexieverklaring worden net als bij alle leerlingen de richtlijnen uit de 

handleiding van de toets gehanteerd. Indien wenselijk wordt de toets daarnaast diagnostisch nogmaals 

afgenomen en bijvoorbeeld voorgelezen. Dit gebeurt enkel als uitzondering en in overleg met de 

zorgcoördinator.  

  

In groep 7 en 8 mogen de entree- en eindtoets niet in een groep worden voorgelezen, maar er kan , 

naar aanleiding van de adviezen in de dyslexieverklaring, uit de volgende hulpmiddelen worden 

gekozen:  

  

● vergroot opgavenboekje en antwoordblad of  

● voorlezen met behulp van CD en hoofdtelefoon   

  

Jaarlijks wordt een inventarisatie van gewenste materialen gemaakt door de zorgcoördinator. De 

hulpmiddelen zijn op school aanwezig. Er wordt vooraf geoefend met het bedienen van de apparatuur. 

Bij spelling mag geen gebruik worden gemaakt van een opzoekboekje.  

  

Dyscalculie  

Volgens de richtlijnen van de Cito mogen kinderen met een dyscalculieverklaring geen gebruik maken 

van een rekenmachine of tafelkaart bij de Cito-toetsen.  

  

  

Meer informatie : www.cito.nl.  

  

N.B.: In overleg met de zorgcoördinator kan een leerkracht besluiten om een leerling met dyslexie, 

concentratie- of planningsproblemen de antwoorden van de toets niet te laten noteren op het 

antwoordenblad, maar in het opgavenboekje. Hiervan wordt wel een notitie gemaakt in Parnassys.  

  

  

  

  

  

          

  

  

              

  

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAYhkmx7X4-t__y3SaVrt4UZy_fA
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Bijlage 3  

  

Protocol opstellen ontwikkelingsperspectief van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften.  

  

1. Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) en wat is het doel ervan?  

Definitie van de Inspectie: “De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor 

een bepaalde, langere periode.”   

In een ontwikkelingsperspectief wordt aangegeven welk eindniveau wordt verwacht in groep 8, wat 

de streefdoelen zijn per vakgebied, en welke tussendoelen daartoe moeten worden behaald. Het is 

een middel om ons onderwijs goed af te kunnen stemmen in een doorgaande leerlijn,  zodat ook 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden (zoals past 

in onze ambitie: kansrijk onderwijs voor iedereen). Ouders krijgen beter inzicht in eind- en 

tussendoelen van hun kind.   

  

2. Leerlingen die in aanmerking komen  

• Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die voortkomt uit een stoornis (taal, 

visueel, auditief, verstandelijk beperkt of gedragsstoornis) en die daardoor een 

leerachterstand hebben.  

• Leerlingen die voor één of meerdere vakken, maximaal het eindniveau van groep 7 

zullen halen en voor dat vak niet de leerstof van groep 8 aangeboden zullen krijgen.  

• Leerlingen met een verwachtte uitstroom praktijkonderwijs of LWOO.  

• Leerlingen met een ondersteuningsarrangement.  

  

3. Tijdstip waarop het ontwikkelingsperspectief opgesteld moet gaan worden.  

Vanaf eind groep 4 (dus na minimaal drie CITO-meetmomenten) wordt gesignaleerd voor welke 

kinderen het opstellen van een OPP zou kunnen gaan gelden, door leerlingbespreking en analyse 

van CITO-resultaten. Er volgt een dossieronderzoek door de zorgcoördinator.  

  

Inhoud dossieronderzoek :  

• LVS van de leerling tot E4  

• Inzet tot E4 in de groep. Geëvalueerde groepshandelingsplannen.  Groeps- en/ of 

leerlingbesprekingen tot E4  Indien van toepassing uitslagen van onderzoek.  Notities 

van oudergesprekken  Observaties.  

Indien het dossieronderzoek aangeeft dat blijkt dat ondanks extra inzet, het effect van het handelen 

onvoldoende is, wordt vanaf begin groep 5 een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daaruit voort 

komen deel-handelingsplannen, waarin de aanpak per periode wordt aangegeven (opgenomen in 

groepsplannen).  

Het heeft de voorkeur om in groep 6 pas aanpassingen te maken in het leerstofaanbod, omdat de 

leerstof in groep 5 hoort bij de basisvorming (minimumdoelen).  

  

Ouders zijn al op de hoogte gebracht, door de leerkrachten, van belemmeringen bij het leren. Zij 

worden uitgenodigd voor een gesprek m.b.t. de beslissing om een ontwikkelingsperspectief op 

te stellen. In dit gesprek worden ook de consequenties voor de verwachte uitstroom vermeld.  

  

4. Opstellen van een ontwikkelingsperspectief  

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de zorgcoördinator en wordt ter beoordeling 

voorgelegd aan een orthopedagoog/psycholoog. Het OPP is opgebouwd volgens onderstaande 

indeling.   

  

  

Voorgeschiedenis/ Beginsituatie  
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• Beschrijving van de leervorderingen op de betreffende vakgebieden(uitdrukken in 

vaardigheidsscore, niveau, DLE* en leerrendement)  

• Beschrijving van werkhouding en relevante sociaal-emotionele gegevens d.m.v. het 

vermelden van de positieve en belemmerende factoren(kind, omgeving, thuis en taak).  

• Relevante onderzoeksgegevens.  

• Consultatie met externen (logopedie, ZAT)  

• Reeds geboden hulp (effect van handelingsplannen tot nu toe).  

• Overige dossierinformatie (sinds wanneer zijn de problemen gesignaleerd)  

  

*DLE betekent : Didactisch Leeftijds Equivalent.   

Een Didactische leeftijd (DL) is het aantal maanden dat een leerling onderwijs heeft gehad in 

rekenen, spelling en taal. Een schooljaar heeft 10 maanden, er wordt begonnen met tellen in groep 

3 volgens onderstaand schema.   

  

Groep  
DL   

sept              jan           juni   

3   1                   5              10  

4  11                 15              20  

5  21                 25              30  

6  31                 35              40  

7  41                 45              50  

8  51                 55              60  

                        

Het DLE geeft het aantal maanden aan waarin gemiddeld de genoemde score wordt behaald. DLE 

geeft niet exact het aantal maanden leerachterstand of –voorsprong aan! Het gaat hier immers om 

landelijke gemiddelden. De ene leerling zal sneller een bepaald niveau halen dan de andere. Het 

geeft wel aan dat er een achterstand of voorsprong is t.o.v. het landelijk gemiddelde.  

  

NB.: In geval van een doublure worden de 10 extra maanden NIET meegeteld in de DL voor het 

berekenen van een eindniveau. Een leerling die doubleert moet immers de kans krijgen om zo 

achterstand in te lopen.  

  

Einddoelen  

Vermeld wordt het verwachte resultaat aan het eind van de schoolloopbaan (DLE/uitstroomniveau). 

Voor het bepalen van dit eindperspectief wordt gebruik gemaakt van de leerresultaten tot dusver, 

met verwacht eind DLE.  Dit heet het theoretische perspectief.   

Daarnaast worden de positieve en belemmerende factoren meegenomen. Dit leidt tot een 

realistisch perspectief.  

  

De doelen in groep 8 worden gebaseerd op het Referentiekader Taal en Rekenen (PO-Raad), en 

Kerndoelen Primair Onderwijs(SLO) Zie ook : www.rijksoverheid.nl/kerndoelen en www.slo.nl.  Het 

opstellen van einddoelen is niet definitief, het is een manier om verantwoording af te leggen en 

over langere termijn onderwijsaanbod te plannen, en er kan tussentijds worden bijgesteld indien 

nodig.   

http://www.rijksoverheid.nl/kerndoelen
http://www.rijksoverheid.nl/kerndoelen
http://www.slo.nl/
http://www.slo.nl/
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De leerkracht heeft ook van elk kind waarvoor een OPP is opgesteld, hoge verwachtingen. Het 

aanbod voor deze kinderen wordt bepaald door het aansluiten en afstemmen van het onderwijs op 

onderwijs- en begeleidingsbehoeften, in een handelingsgerichte cyclus, zoals dat geldt voor alle 

leerlingen.  

  

Tussendoelen voor het betreffende schooljaar  

Op basis van het ontwikkelingsperspectief worden voor de betreffende vakgebieden tussendoelen 

per half schooljaar opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de leerlijnen uit “Van kerndoel tot 

leerlijn” van Mariëlle van der Stap. De gegevens, doelen en aanpak uit het opgestelde 

ontwikkelingsperspectief worden in de groepsplannen verwerkt.    

Bij het opstellen van doelen per schooljaar wordt ook de pedagogische aanpak vermeld. Het 

gaat dan om de aanpak m.b.t. welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en 

taakaanpak, motivatie, leerkrachtgedrag en omgevingskenmerken.  

  

5. Uitvoering en evaluatie  

Evaluatie vindt twee maal per jaar plaats.   

1. Na afname CITO in januari.  

Tussendoelen worden geëvalueerd en uitgebreid of bijgesteld voor het volgende half jaar, 

handelingsplannen worden aangepast.   

2. Na afname CITO in juni.  

Het ontwikkelingsperspectief wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld, nieuwe tussendoelen 

worden opgesteld voor het volgende schooljaar.  

De evaluaties vinden samen met ouders plaats.  

Het opgestelde ontwikkelingsperspectief wordt ondertekend door ouders en, namens het bevoegd 

gezag, de directeur van de school.  

  

6. Rol van de leerkracht en de zorgcoördinator 

Onze onderwijsstructuur kent vijf fases.  

Het opstellen van een onderwijsperspectief gaat spelen vanaf fase 3.  

In de voorgaande fases vindt het signaleren plaats en het bespreken van die signalen met de 

zorgcoördinator (. Daarna wordt voor een plan van aanpak gekozen en de effecten hiervan worden 

geëvalueerd.  

Indien blijkt dat er onvoldoende effect is, ondanks extra inzet, en dat het waarschijnlijk is dat de 

leerling het niveau van groep 8 niet zal halen voor één of meer vakgebieden, wordt er na overleg 

tussen leerkracht, zorgcoördinator en een externe orthopedagoog/ psycholoog overgegaan tot het 

opstellen van een ontwikkelingsperspectief.  

  

Hieronder is schematisch weergegeven welke rol leerkracht en ZOCO hebben in de diverse 

onderwijsniveaus als het gaat om signaleren en bespreken, en het opstellen en uitvoeren van een 

OPP.  

  

Fase I  

Actie leerkracht  Actie ZoCo  

Groepsbespreking met ZoCo(alle 

leerlingen).  

Signaleren adv testresultaten en 

observaties.  

Aanpak kiezen bij signalen en verwerken in 

een groepshandelingsplan, melden aan 

ouders  

Groepsbespreking met leerkracht (alle 

leerlingen)  

FaseII  

Actie leerkracht  Actie ZoCo  
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Onvoldoende effect van de geboden inzet:  

bespreken met ZoCo, informeren van 

ouders.  

Collegiale consultatie.  

Meedenken met opstellen plan van aanpak  

                      

Fase III  

Actie leerkracht  Actie ZoCo  

Onvoldoende effect: melden bij ZoCo. 

Gesprek voeren met ouders. Nieuw 

tussentijds plan van aanpak opstellen.  

Voeren leerlingbespreking, geven van 

handelingsadviezen. Dossieronderzoek. 

Eventueel aanvullend onderzoek door 

ZoCo.  

                        

Fase IV  

Actie leerkracht  Actie ZoCo  

Gesprekken voeren met ouders, overleg 

met ZoCo.  

Aanvragen extern onderzoek.  

Aanwezig bij resultaatgesprek met ouders. 

Overleg met externe orthopedagoog/ 

psycholoog en leerkracht over eventueel 

OPP.  

  

Fase V  

Actie leerkracht  Actie ZoCo  

Gesprekken/ evaluatie met ouders  

Tussendoelen (didactisch en pedagogisch) 

in groepshandelingsplannen opnemen 

Handelingsplannen uitvoeren en 

evalueren, inleveren bij ZoCo.  

Onderwijsbehoeften in groepsoverzicht 

opnemen.  

Extra aandacht bij overdracht volgende 

groep.  

Opstellen van een 

ontwikkelingsperspectief.  

Advies vragen / OPP na laten kijken door 

orthopedagoog/ psycholoog.  

Aanwezig bij gesprekken/evaluaties met 

ouders.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Bijlage 4 Fases van ondersteuning    

    Fase I : Algemene begeleiding in de groepgroepsbespreking (minimaal 2 x per jaar)leerkracht – 

zorgcoördinator   

   Voor alle leerlingen. Handelen van de leerkracht staat centraal. Er zijn groepsplannen  voor de kernvakken waarin 

het aanbod en de onderwijsbehoeften van alle leerlingen staan beschreven. Deze worden twee keer per jaar 

geëvalueerd en bijgesteld. Ouders worden geïnformeerd over de voortgang in de rapportgesprekken door de 

leerkracht. niet voldoende ?                     

   

   Fase II :  Extra begeleiding in de groep eventueel consultatie ZOCO  

    Kinderen voor wie de begeleiding in niveau 1 onvoldoende is, krijgen extra ondersteuning in de groep. Dat kan zijn in 

de vorm van extra uitleg en herhaling in een kleinere groep, of in de vorm van meer uitdaging en extra werk. De 

begeleiding en specifieke doelen en onderwijsbehoeften staan beschreven in het groepsplan. Ouders worden 
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hierover geïnformeerd door de leerkracht tijdens de rapportgesprekken. De extra begeleiding wordt tussentijds 

geëvalueerd (per blok van de methode) en eventueel bijgesteld a.d.h.v. de methodetoetsen en observaties.  

Vervolgens komt de leerling weer in fase I, tenzij de geboden hulp onvoldoende heeft opgeleverd. niet 

voldoende ?                      

   Fase III : Speciale begeleiding in samenwerking met de zorgcoördinator   leerlingbespreking   

   Kinderen voor wie de begeleiding in niveau 2 onvoldoende is, worden door de leerkracht aangemeld voor een 

leerlingbespreking met de zorgcoördinator. De leerkracht geeft van tevoren aan wat de hulpvraag is en wat er al is 

geboden aan extra hulp. In de bespreking worden ideeën voor de begeleiding verzameld , de leerkracht kiest de 

beste mogelijkheid. Dat kan zijn een andere aanpak, manier van uitleggen of methode. Ook kan de zorgcoördinator 

worden gevraagd om onderzoek te doen of in de klas te komen observeren. Hiervan wordt een verslag gemaakt 

door de zorgcoördinator waarin een handelingsadvies wordt gegeven. Een individueel handelingsplan wordt 

opgesteld en besproken met de ouders door de leerkracht. Zo nodig is de zorgcoördinator bij het gesprek. Het 

individuele plan wordt opgenomen in het groepsplan en na 6-8 weken geëvalueerd. Vervolgens komt de leerling 

weer in fase I of II, tenzij de geboden hulp onvoldoende heeft opgeleverd.  

niet voldoende ?  

   Fase IV : Speciale begeleiding met advies van externe deskundigen  leerkracht , ouders, zorgcoördinator, 

directeur, externen   

   Voor kinderen voor wie de begeleiding in niveau 3 onvoldoende is, wordt advies gevraagd aan deskundigen buiten 

school. Dat kan zijn:   

   Ondersteuningseenheid Zuid (SWV) voor consultatie en handelingsadviezen.   

   Zorgadviesteam (zorgcoördinator, SMW en sociaal verpleegkundige) voor consultatie en handelingsadviezen.  

  

Extern onderzoek  

   De leerkracht komt met de hulpvraag bij de zorgcoördinator. In overleg wordt bepaald welke stappen er worden 

ondernomen.  

   Na overleg met en schriftelijke toestemming van de ouders en de directie wordt een traject in gang gezet. De 

uitkomst wordt met de ouders besproken. Het individuele handelingsplan loopt door en wordt door de leerkracht 

bijgesteld n.a.v. de gegeven adviezen. Vervolgens komt de leerling weer in fase I, II of III, tenzij de geboden hulp 

onvoldoende heeft opgeleverd. niet voldoende ?               

       

   Fase V: Ondersteuningsarrangement  op  een andere school     

ouders, leerkracht,  ZOCO ,directie, ondersteuningseenheid Vught e.o.  

   Leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra ondersteuning op onze reguliere basisschool en een 

intensievere vorm van ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van het speciaal onderwijs  Dit laatste is 

voor kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor kinderen met gedragsstoornissen 

en psychische of psychiatrische stoornissen. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die afgegeven 

wordt door de ondersteuningseenheid Zuid.   

                        

  

*Bijlage 5  

Handelingswijzer dyslexie   

  

Signalering  

Volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie en toetskalender. Volg het protocol. Tijdig 

handelen en goede dossiervorming zijn noodzakelijk.  

Bij ernstige leesproblemen of vermoeden van dyslexie:  

• bespreken met ZoCo tijdens groepsbespreking, leerlingbespreking of consultatie  

• groepshandelingsplan lezen en spelling opstellen, uitvoeren en evalueren  

• maatregelen nemen in de groep  

• bespreken met ouders  

• geen onderzoek toezeggen voordat is overlegd met ZoCo  

• dossier checken en compleet maken  
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• (pre) screening bij het dyslexieteam aanvragen  

  

Doelen kunnen zijn : het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheid en/of het leren omgaan 

met dyslexie en moeten concreet worden gesteld (SMART).  

  

Begeleiding van kinderen met dyslexie.  

Wat betreft het lezen:  

• In de groepen 4 tot en met 7 wordt intensief gewerkt met de methode Estafette Kinderen 

met leesproblemen en dyslexie zitten in aanpak 1. Aandacht wordt besteed aan 

woordlezen door gebruik van Veilig en Vlot, woordrijen op de computer (WRTS) ,  

programma Flits. Zie adviezen vanuit het dyslexieteam.  

• Er wordt veel gelezen in de klas. Veel leeskilometers maken is nodig. Dat hoeft niet 

altijd hardop, er kan ook (liefst dagelijks) een stil lees-moment worden ingeroosterd.  

• Zwakke lezers in groep 4 en 5 krijgen wekelijks één leesblad mee naar huis om 

dagelijks te oefenen.  

• Het gebruik van een leesliniaal is toegestaan  

• Kinderen krijgen voldoende tijd voor toetsen en proefwerken.  

• Kinderen die het niet op prijs stellen, krijgen geen onverwachte leesbeurten.  

• De teksten van de zaakvakken worden door de leerkracht (of door een goed lezende 

klasgenoot) voorgelezen. Alle kinderen krijgen samenvattingen mee. We geven geen 

boeken van de wereldoriënterende vakken mee naar huis.  

• Een vergroot lettertype kan worden ingezet.  

  

Wat betreft de spelling:  

• De normering:  

Kinderen met dyslexie, die naast het lezen ook veel problemen ondervinden met spelling, 

maken meestal zeer veel fouten, ondanks hun inzet, de extra oefeningen, etc.. Als zij bij de 

methodetoetsen spelling op dezelfde wijze beoordeeld worden als andere kinderen, blijven 

ze onvoldoendes houden. Die punten zijn niet representatief. De slechte beoordelingen 

kunnen zeer negatief werken op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Vandaar, dat de 

normering voor hen wordt aangepast. Hun spellingtoetsen van de methode worden niet 

beoordeeld volgens de 80% norm, maar volgens de 60% norm.  

Dat betekent:  

o  Bij een woorddictee: 60% van de goed geschreven is een voldoende o  Bij 

een zinnendictee worden alleen de dikgedrukte woorden gerekend. 60% van de 

dikgedrukte woorden goed, betekent een voldoende. o  Bij werkwoordspelling:  60% 

goed een voldoende  

Ouders worden op de hoogte gebracht van de aanpassing. Op het rapport wordt met 

een asterix (*) verwezen naar de opmerking, dat de norm is aangepast vanwege de 

dyslexie.  

• Kinderen kunnen werken met spellingkaarten (stappenplan, regelkaart, regelschrift)  

• De nadruk ligt op het aanleren van categorieën  

• Spellingbladen worden mee naar huis gegeven om extra te oefenen. Daarnaast kunnen 

kinderen op de computer oefenen met WRTS/BLOON.  

• Taal in blokjes inzetten.  

  

Wat betreft het stellen:  

- Alleen evidente fouten worden aangestreept. -  Foutieve spelling wordt niet gerekend.  

  

Overig:  

- Voor het punt van topografie worden fout gespelde woorden licht meegerekend. Na een 

waarschuwing bij de eerste toets, worden bij dyslectische kinderen een kwart punt per 

fout geschreven item gerekend.  

- De zaakvakken worden schriftelijk overhoord. Zo nodig kan de leerkracht mondeling 

toelichting geven of om toelichting vragen. Spelfouten worden niet meegerekend.  
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- Schriftelijke overhoringen worden zeer tijdig aangekondigd, zodat kinderen voldoende 

tijd hebben om de stof te kunnen leren.  

- De entreetoets in groep 7 en de eindtoets in groep 8 worden voorgelezen m.b.v. Cd’s en  

Cd-speler. Een vergrote versie van opgaven- en bronnenboekje is ook mogelijk  

- We laten zoveel mogelijk werken op de computer/i-pad  (verhalen, werkstukken) We 

leren gebruik maken van woordenboeken en spellingscontrole.  

- Soms is ook extra hulp nodig bij het rekenen, omdat dyslectische leerlingen moeilijk 

kunnen automatiseren. Als het niet lukt om de tafels te onthouden, kan een tafelkaart 

gebruikt worden.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bijlage 6.  

 Meest gestelde vragen over dyslexie     

  

Wanneer is er sprake van dyslexie ?  

  

Uit het Protocol Leesproblemen & Dyslexie ( Wentink, H & Verhoeven, L, 2004, Expertisecentrum 

Nederlands) p 43-47:  

“Bij dyslexie is sprake van hardnekkige lees- en/of spellingproblemen op woordniveau, die met 

intensieve begeleiding nauwelijks of niet te verhelpen zijn. M.a.w. op woordniveau blijven de 

problemen bestaan ondanks extra oefening van de technische vaardigheden.  
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Belangrijk is te weten, dat dyslectische leerlingen op tekstniveau over het algemeen wél 

vooruitgaan als ze goed instructie krijgen, voldoende oefening in tekst lezen en gebruik mogen 

maken van hulpmiddelen bij lezen en schrijven”.   

  

NB Dit is ook een heel belangrijke reden om DMT-testen (woordniveau) standaard af te nemen.  

  

Hoe onderscheid je dyslexie van “gewone” leesproblemen?  

“Onderkenning van dyslexie vindt plaats a.d.h.v. de volgende kenmerken:  

- criterium van achterstand: het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling 

ligt beduidend onder hetgeen van de leerling, gezien diens leeftijd en omstandigheden, 

gevraagd wordt  

- criterium van didactische resistentie: het probleem in het aanleren en toepassen van het 

lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan, ook wanneer voorzien wordt in adequate 

remediërende instructie en oefening.  

Deze kenmerken moeten beide aantoonbaar aanwezig zijn voordat van dyslexie kan worden 

gesproken.”  

  

In de praktijk betekent dit “dat een leerling dyslectisch is wanneer hij op tenminste 3 verschillende 

meetmomenten een E-score haalt op de DMT en/of een E op Cito Spelling of PI-dictee, ondanks 

extra begeleiding door de leerkracht en eventueel RT-er. Die begeleiding moet intensief zijn 

geweest : tenminste 3 x per week 20 minuten gerichte instructie en oefening met de leerkracht, 

aangevuld met zelfstandig en/of met een tutor lezen.  

De begeleiding is gericht op een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid (lezen en 

spellen). Daarbij staan gerichte oefening van basisvaardigheden en relevante strategieën centraal. 

Daarnaast wordt in de bovenbouw aandacht besteed aan compenserende strategieën waarmee de 

leerling zoveel mogelijk de lessen kan blijven volgen en een optimale ontwikkeling door kan 

maken”.  

  

Wat doe je als je denkt aan dyslexie bij een leerling ?  

De leerkracht signaleert lees- en/of spellingproblemen en bespreekt dit eerst met de ZoCo. De 

ZoCo maakt een uitdraai van het LOVS en beoordeelt deze, en verzamelt de handelingsplannen 

waaruit blijkt dat er langere tijd gerichte remediërende activiteiten zijn geweest.   

De school kan vervolgens de ouders adviseren dat het raadzaam is een dyslexie-onderzoek aan te 

vragen. Of school laat het dossier na intensieve begeleiding op zorgniveau 3 screenen door het 

dyslexieteam. Indien akkoord kan middels een klantplan E.E.D. een beschikking bij de gemeente 

worden aangevraagd.  

  



 

  

  

  

Bijlage 7 Normtabellen 
15 www.sbzw.nl  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.sbzw.nl/
http://www.sbzw.nl/
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Bijlage 8 Protocollen  

Dyslexieprotocol groep 1-2  
  
Dit protocol is geschreven voor basisschool Roald Dahl en gebaseerd op het 

protocol Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands, 2011).   
  
In Nederland wordt de volgende definitie van dyslexie gehanteerd:  
  
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem 

met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen 

op woordniveau” (Stichting Dyslexie Nederland, 2008).  
  

Signalering  

Een eerste stap is het signaleren van kinderen die lees- en spellingproblemen 

hebben en/of later waarschijnlijk zullen krijgen. Daarvoor hebben we toets –en 

screeningsinstrumenten op basisschool Roald Dahl.  
  

Groep  Signalen:  Toetsen/meetmomenten  Wanneer  

Groep  

1-2  

• Moeite met nazeggen van 

woorden of zinnen  

• Moeite met begrippen zoals links 

en rechts, dagen van de week, 

kleuren, namen.  

• Moeite met rijmen en het 

onthouden van versjes en liedjes.  

• Moeite met auditieve analyse en 

synthese  

• Zwakke mondelingen 

taalvaardigheid  

• De motorische ontwikkeling kan 

trager verlopen.  

• Weinig interesse voor talige 

activiteiten.  

Peilpunt 1  
  
  

Peilpunt 2  
  
  

CITO (Taal voor kleuters)  

  

  

Peilpunt 3 &  CITO SBG  
  
  
  

Peilpunt 4 &  CITO SBG  

Maart   
groep 1  

  

Eind   

groep 1  

  
  
Januari  

groep 2  

  

Maart  

 groep 2  

  

  

  

Eind  

groep 2  

  

Het dyslexieprotocol is gebaseerd op het continuüm van zorg (Struiksma, 2005). 

Dit continuüm gaat uit van zorgniveaus waarop het onderwijs aan en de 

begeleiding van deze leerlingen gebaseerd kan worden:  
  
Zorgniveau  

1:   

Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband met aandacht voor 

verschillen in onderwijsbehoeften (voldoende voor 75% van de 

leerlingen).   

De tussendoelen ‘taalbewustzijn’ en ’ alfabetisch principe’ komen tijdens 

de kringactiviteiten aan bod. Aan de andere tussendoelen wordt dagelijks 

aandacht besteed.  

Zorgniveau  

2:   

Extra zorg in de groepssituatie in klassenverband: verlengde instructie en 

begeleide inoefening (voor de zwakste 25%).  

Zorgniveau  

3:   

Specifieke interventies uitgevoerd door de leerkracht en ondersteund door 

de intern begeleider of taalspecialist (zwakste 10%). Dat betekent één uur 

extra leertijd per week (3x 20 minuten), bovenop de gewone leesles.  
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Zorgniveau  

4:   

Diagnostiek en gespecialiseerde dyslexiebehandeling door 

dyslexiebehandelaar (zwakste 4 %).  

  
  
Het is belangrijk om vroegtijdig te signaleren welke kinderen risicolezers zijn. 

Vervolgens dienen deze kinderen extra begeleiding te krijgen. Het is van belang 

om de interventie individueel of in kleine groepjes te doen met intensieve 

begeleiding. Risicoleerlingen profiteren onvoldoende van taalspelletjes in de 

grote groep en hebben zeer directe, gerichte instructie nodig. Het oefenen 

gebeurt in aansluiting op de ontwikkelingsfase van het kind en vooral in 

spelvorm en moet altijd leiden tot een succeservaring bij het kind.  
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Groep  Aanbod op zorgniveau 2  

Groep 1- 

2  

Lezen:   

1. Voorlezen: zowel aan de grote als aan een kleine groep. Herhaling is 

daarbij een sleutelwoord. Als een verhaal vaker voorgelezen wordt, 

kunnen kinderen zich beter richten op de inhoud.  

2. Praten over het verhaal.  

Spelling:  

1. Sta model: de leerkracht kan spontane spellingen bij leerlingen 

ontlokken door zelf in de klas regelmatig te schrijven.  

2. Invented spelling: laat de kinderen zelf schrijven: gesproken en 

geschreven taal dient zoveel mogelijk gecombineerd te worden. Zet 

alleen de juiste schrijfwijze bij een schrijfproduct als de leerling daarom 

vraagt of eraan toe is. Het gaat altijd om de inhoud, niet om de vorm. 

Het formele spellingonderwijs begint pas in groep 3.  

3. Als een kleuter in de tweede helft van groep 2 nog weinig inzicht heeft 

in de functies van geschreven taal, moet deze leerling gestimuleerd 

worden. Bied daarbij dagelijks een schrijfactiviteit  aan.  

4. Het aanbod is visueel èn auditief.   

5. Activiteiten, gericht op het fonemisch bewustzijn worden spelenderwijs 

aangeboden vanuit een betekenisvolle, motiverende context.  

6. Aandacht voor auditieve analyse en synthese.  

7. Letterkennis uitbreiden.  

                      Aanbod op zorgniveau 3: specifieke interventies  Wanneer:  

Groep 2  Voorschotbenadering: Risicoleerling krijgt extra, gerichte 
activiteiten aangeboden in een klein groepje:  

• Fase 1: Herkennen van klanken en letters: De leerkracht 

kiest 6 tot 10 letters die voor de leerling functioneel en 

niet te moeilijk zijn. Daarbij mogen letters die op elkaar 

lijken niet gelijktijdig of direct na elkaar aangeboden 

worden. Als er sprake is van enig klankbewustzijn bij de 

behandelde klank-lettercombinatie, wordt doorgegaan 

met fase 2.  

• Fase 2: Manipulatie van klanken/letters: hiermee wordt 

het analyseren van woorden in klanken en synthetiseren 

van klanken tot woorden bedoeld. De analyse en synthese 

wordt steeds ondersteund door letters. Pas wanneer een 

leerling bij fase 1 en 2 in staat is de klank en letter te 

identificeren en manipuleren, wordt de 

klankletterkoppeling geoefend, fase 3.  

• Fase 3: In deze fase wordt specifiek aandacht besteed aan 

het spelenderwijs aanleren van de klank-letterkoppeling 

om de relatie tussen letter en de bijbehorende klank in te 

slijpen. Daarbij is het belangrijk dat de leerling de letter 

schrijft terwijl hij hem uitspreekt, omdat dan de kans het 

grootst is dat de leerling de klank-letterkoppeling 

onthoudt. (1 letter per week of per maximaal 2 weken). Er 

wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de multisensoriële 

benadering, waarbij ter ondersteuning van de 

letterherkenning ook gebaren, tekeningen, tast etc. 

worden ingezet.  

• Invented spelling: Kinderen zelf laten schrijven hoe zij 

denken dat ze het moeten schrijven. Hier hoort ook bij het  

2 x 15 

minuten 

per week  
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 zelf simultaan sprekend en schrijvend zaken opschrijven die voor 

kinderen van belang zijn, producten van kinderen met de 

kinderen ‘lezen’, kinderen aanmoedigen om bij hun producten te 

schrijven. Het gebruik van  

Klankie (www.klankie.nl) kan daarbij ondersteunen.  

 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  
  
  
  
  
  

Dyslexieprotocol groep 3-4  
  

Dit protocol is geschreven voor basisschool Roald Dahl en gebaseerd op het 

protocol Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands, 2011)   

http://www.klankie.nl/
http://www.klankie.nl/
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In Nederland wordt de volgende definitie van dyslexie gehanteerd:  
  
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem 

met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen 

op woordniveau” (Stichting Dyslexie Nederland, 2008).  
  

Signalering  

Een eerste stap is het signaleren van kinderen die lees- en spellingproblemen 

hebben en/of later waarschijnlijk zullen krijgen. Daarvoor hebben we toets –en 

screeningsinstrumenten op basisschool Roald Dahl.  
  
Groep  Signalen:  Toetsen/meetmomenten  Wanneer  

Groep  

3  

• Letters beklijven niet  

• Zwakke 

klanktekenkoppeling  

• Moeite met auditieve en 

visuele discriminatie  

• Vertraagde 

leesontwikkeling  

• Te lang spellend en/of 

later radend lezen.  

Tussenmeting 1:  

Herfstsignalering  

CITO SBG B3  
  

Hoofdmeting 1:    

Wintersignalering  

DMT en AVI   

CITO Spelling  
  

Tussenmeting 2:    

Lentesignalering  

AVI  en DMT (midden  

IV of < dan  IV) PI-dictee 

als CITO SP  

midden IV of <  
  

CITO SBG M3  
  

Hoofdmeting 2:     

Eindsignalering   

DMT en AVI   

CITO Spelling  

CITO SBG E3  

Oktober/November  
  
  
  

Januari  
  
  
  
  

Maart/April  
  
  
  
  
  
  
  
  

Juni  
  
  
  
  
  

Groep  

4  

• Letters beklijven moeilijk 

of niet  

• Weglaten, toevoegen of 

veranderen van woorden  

• Spellend en/of radend 

lezen  

• Een hekel hebben aan 

lezen  

Tussenmeting :  PI-dictee 
als CITO  

spelling  Eind IV of <  
  

Lettertoets Cito als DMT  

IV of <   
  

Grafementoets CITO als  

CITO SP Eind IV of <   

Oktober/November  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Teksten beter kunnen      
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lezen dan woorden DMT 

en/of AVI zwak.  

Spiegelen van letters en  

cijfers  

Niet toepassen van 

spellingregels  

Veel schrijffouten in 

eigen teksten Moeite 

met  

automatiseren van tafels  

CITO SID B4  
  

Hoofdmeting 1:     

DMT en AVI  

CITO Spelling  
  

Tussenmeting :   

PI-dictee als CITO  

Spelling Midden IV of <  

AVI en DMT als DMT   

IV of <  
  

CITO SID E4  
  
  

Hoofdmeting 2:     

DMT en AVI  

CITO Spelling  

  
  

Januari  
  
  
  

Maart/April  
  
  
  
  
  
  
  
  

Juni  

  
  
  
  

Het dyslexieprotocol is gebaseerd op het continuüm van zorg (Struiksma, 2005). Dit 

continuüm gaat uit van zorgniveaus waarop het onderwijs aan en de begeleiding van deze 

leerlingen gebaseerd kan worden:  
  

Zorgniveau  

1:   

Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband met aandacht voor 

verschillen in onderwijsbehoeften (voldoende voor 75% van de 

leerlingen).  

Zorgniveau  

2:   

Extra zorg in de groepssituatie in klassenverband: verlengde instructie en 

begeleide inoefening (voor de zwakste 25%).  

Zorgniveau  

3:   

Specifieke interventies uitgevoerd door de leerkracht en ondersteund door 

de intern begeleider of taalspecialist (zwakste 10%). Dat betekent één uur 

extra leertijd per week (3x 20 minuten), bovenop de gewone leesles.  

Zorgniveau  

4:   

Diagnostiek en gespecialiseerde dyslexiebehandeling door 

dyslexiebehandelaar (zwakste 4 %).  

  

Belangrijk is om vroegtijdig te signaleren welke kinderen risicolezers zijn. Vervolgens dienen 

deze kinderen extra begeleiding te krijgen.    
 

Groep  Aanbod op zorgniveau 2:  
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Groep 3  Inzet van een groepsplan spelling en lezen:  

Spelling:  

1. Aandacht voor spellingbewustzijn: kan de leerling uitleggen waarom 

hij woorden schrijft zoals hij ze schrijft.  

2. Aandacht voor fonologische vaardigheden: woorden hakken, plakken, 

noemen van het woord na het weglaten of toevoegen van een klank  

3. Uitspreken wat je schrijft: het is effectief om letters hardop uit te 

spreken tijdens het spellen. Ook hardop nalezen van het woord is 

effectief.  

4. Inprenten met context van verhaal, bv. au-ei verhaal.  
  

Lezen: Raadpleeg voor extra oefen- en verwerkingsmaterialen eerst de 

methode:  

1. Laat zwakke lezers regelmatig hardop lezen: vooral voor radende 

lezers is directe terugkoppeling van belang. Momenten voor stil lezen 
en duolezen inplannen.  

2. Wisselrijtjes lezen: veilig en vlot inzetten aan het begin van de leesles.  

3. Flitsoefeningen  

4. Samen lezen: Herhaald lezen is een krachtig middel om de vlotheid en 

vloeiendheid te verbeteren: herhaald lezen waarbij de leerkracht eerst 

zelf de tekst voorleest, is het meest effectief.  

5. Zingend lezen: de afzonderlijke klanken worden lang uitgesproken en 

aan elkaar geplakt.  

6. Inzet van ICT: de methode heeft hiervoor meestal software.  
  
  

Groep 4  Inzet van een groepsplan spelling en lezen:  
  

Spelling: Leerlingen met spellingproblemen zijn vooral gebaat bij expliciete 

instructie en effectieve oefenvormen om de juiste spellingwijze in te slijpen.  

Gebruik daarvoor vooral materialen uit de methode.  

1. Expliciete instructie, begeleide inoefening in het gebruik van 

spellingregels.  

2. Geef de leerlingen meer gelegenheid om te oefenen:  herhaling, 

ondersteuning en gelegenheid om woorden te schrijven.  

3. De spellingregels uit de methode komen tijdens de extra begeleiding 

expliciet aan de orde.  

4. Aandacht voor spellingbewustzijn: kan de leerling uitleggen waarom 

hij woorden schrijft zoals hij ze schrijft.  

5. Aandacht voor fonologische vaardigheden: woorden hakken, plakken, 

noemen van het woord na het weglaten of toevoegen van een klank  

6. Uitspreken wat je schrijft: het is effectief om letters hardop uit te 

spreken tijdens het spellen. Ook hardop nalezen van het woord is 

effectief.  

7. Inprenten met context van verhaal, bv. au-ei verhaal.  
  

Lezen: Raadpleeg voor extra oefen- en verwerkingsmaterialen eerst de 

methode:  

1. Laat zwakke lezers regelmatig hardop lezen: vooral voor radende lezers 

is directe terugkoppeling van belang. Momenten voor stil lezen en 

duolezen inplannen.  

2. Wisselrijtjes lezen: vloeiend en vlot inzetten aan het begin van de leesles.  

3. Flitsoefeningen  
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4. Samen lezen: Herhaald lezen is een krachtig middel om de vlotheid en 

vloeiendheid te verbeteren: herhaald lezen waarbij de leerkracht eerst 

zelf de tekst voorleest, is het meest effectief.  

5. Zingend lezen: de afzonderlijke klanken worden lang uitgesproken en 

aan elkaar geplakt.  

6. Inzet van ICT: de methode heeft hiervoor meestal software.  
  
  

                      Zorgniveau 3: specifieke interventies  Wanneer:  

Groep 3:  Lezen:  Tijdens het  

• Bovenop de gewone leestijd en verlengde instructie,  AVI lezen: 3 hebben deze 

leerlingen een uur per week extra  x 20 minuten intensieve instructie en leertijd 

nodig. We maken  per week daarbij gebruik van Connect lezen en/of Ralfilezen: In 

  de eerste helft van groep 3 wordt gebruik gemaakt van   Connect klanken en 

letters. In de tweede helft van   Connect woordherkenning. Om maximaal effect 

te   bereiken, moet het programma voldoende vaak en   nauwkeurig worden 

uitgevoerd in de voorgeschreven   stappen.       

 Spelling:    

• Gerichte instructie volgens de methodiek ZLKLS.  VLL  

Groep 4:   Lezen:   Tijdens het  

• Bovenop de gewone leestijd en verlengde instructie,  AVI lezen: 3 hebben deze 

leerlingen een uur per week extra leertijd  x 20 minuten  

nodig. We maken daarbij gebruik van Connect vloeiend  per 

week lezen en/of Ralfi lezen.       

 Spelling:    

• Gerichte instructie volgend de methodiek ZLKLS.  Tijdens de  

• BLOON een methode/onafhankelijke manier van  taalles of bij oefenen met spelling. 

 binnenkomst.  

  
  
  

Omgaan met dyslexie – sociale en emotionele aspecten (Braams & Loonstra, 

2015):  
  

Dyslexie kan grote gevolgen hebben: forse angst, verlies aan zelfvertrouwen, 

controleverlies en aandachtsproblemen. Sommige leerlingen zullen zich 

terugtrekken, anderen vertonen machogedrag, sommigen gaan nog beter hun 

best doen (zonder resultaat meestal) of laten juist een onverschillige houding 

zien. Wees daar alert op. Welke betekenis geeft het kind aan dyslexie en welke 

betekenis geven de ouders en ook de leerkracht aan dyslexie.  
  
  
Wat te doen:  

• Hoge doelen stellen  

• Een pedagogische aanpak die zich concentreert op wat goed gaat.  

• Aansluiten bij wat het kind wel kan.  

• Ouders bij de dyslexiebehandeling betrekken.   

• Geef het kind een maatje bij leeswerk tussendoor (bv rekenopgaven 

voorlezen, eraan herinneren wat de leerling moet doen etc.)  Leer het 

kind studievaardigheden: efficiënter leren.  
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• Ga mee in het gevoel van het kind wat het moeilijk vindt, benoem dat dat 

gevoel er mag zijn.  

• Vraag ouders om veel voor te lezen  

• Laat het kind zich niet stukbijten op automatiseren: ondersteun met 

hulpmiddelen (bijvoorbeeld een opzoekboekje).  

• Gesproken teksten kunnen heel helpend zijn: zoals daisy, sprint, 

claroread:   
  

Richtlijnen voor de afname van (Cito)toetsen:  

Voor kinderen met een dyslexieverklaring gelden de volgende regels bij het 

afnemen van (CITO)toetsen:  
  

Digitale afname   

Het heeft de voorkeur om bij deze leerlingen de toetsen digitaal af te nemen. De 

digitale varianten van de toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling beschikken 

over auditieve ondersteuning. Begrijpend lezen wordt door Cito niet auditief 

ondersteund; de instructie is wel duidelijker, maar de teksten worden niet 

voorgelezen.   
  

Daisy spelers en voorleesapparaten   

Leerlingen die gewend zijn te werken met voorleesapparaten die teksten 

scannen, kunnen hiervan zo mogelijk gebruik maken bij de toetsen die door Cito 

in de digitale versie auditief worden ondersteund.   

Zelf voorlezen van toetsen wordt afgeraden, om te voorkomen dat bijvoorbeeld 

het stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft.   
  

Aanpassingen   

De school kijkt samen met de ouders wat een leerling nodig heeft.  
  

Algemeen   

Voor de LVS-toetsen - met uitzondering van de toetsen op het gebied van 
technisch lezen - zijn de volgende aanpassingen mogelijk:   
  

• Extra afnametijd ( met uitzondering van de toetsen op het gebied van 

technisch lezen).   

• Toets in meerdere delen afnemen (met uitzondering van de toetsen op het 

gebied van technisch lezen).   

• Vergroten van de teksten van A4 naar A3.  

• Werken in het originele boekje .  

• Gebruik van een markeerstift.  

• Het bieden van een rustige werkplek.  
  
Bij enkele vakken zijn daarnaast aanvullende aanpassingen mogelijk:   
  

Spelling   

In groep 4 en 5 kan ervoor gekozen worden om standaard – dus ongeacht de 

toetsscore op de startmodule – vervolgmodule 1 (dictee) af te nemen bij 

leerlingen met dyslexie in plaats van vervolgmodule 2 (meerkeuze).   
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Rekenen-Wiskunde   

Ook in de hogere groepen kunt u de teksten aanbieden met auditieve 

ondersteuning (wanneer een leerling bijvoorbeeld onvoldoende in staat is zijn 

tekst zelfstandig technisch te doorgronden), zoals dit standaard gebeurt bij de 

toetsen voor groep 3 en 4. Een digitale versie heeft dan de voorkeur.  

Zelf voorlezen van toetsen wordt afgeraden, om te voorkomen dat bijvoorbeeld 

het stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft.   
  
  
Begrijpend lezen  Toetsen 

op maat:  

Als blijkt dat leerlingen bij de toets technisch lezen een IV of V-score halen en 

ze minimaal 1 jaar achterlopen met technisch lezen, dan is het toegestaan om 

een toets van een lager niveau af te nemen om een nauwkeuriger toetsresultaat te 

krijgen.  

In uitzonderlijke gevallen kunnen we ervoor kiezen om een leerling met 

ernstige leesproblemen voorafgaand aan de toetsafname de teksten zelf alvast 

door te laten lezen, bij voorkeur op dezelfde dag als waarop de toets wordt 

afgenomen. De betreffende leerling mag de bijbehorende opgaven niet zien en 

de teksten mogen uiteraard niet worden nabesproken.  
  

We nemen de toets Begrijpend Luisteren ook af.  
  

Wanneer je de afnamecondities aanpast kan dit consequenties hebben voor 

een valide en betrouwbare meting van de vaardigheid waarvoor deze is 

ontwikkeld. Overweeg dit samen met de Zoco.  

Leg gewijzigde afnamecondities goed vast (ParnaSsys) en communiceer dit 

met derden (ouders, een nieuwe school of een onderzoeksbureau) zodat de 

uitkomsten goed geïnterpreteerd kunnen worden.  
  
  
  

Dyslexieprotocol groep 5-8  

  

Dit protocol is geschreven voor basisschool Roald Dahl en gebaseerd op het 

protocol Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands, 2011).  
  
In Nederland wordt de volgende definitie van dyslexie gehanteerd:  
  
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem 

met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen 

op woordniveau” (Stichting Dyslexie Nederland, 2008)  
  

Signalering  

Een eerste stap is het signaleren van kinderen die lees- en spellingproblemen 

hebben en/of later waarschijnlijk zullen krijgen. Daarvoor hebben we toets- en 

signaleringsinstrumenten op basisschool Roald Dahl.  
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Groep  Signalen:  Toetsen/meetmomenten  Wanneer  

Groep  

5-8  

• Letters beklijven 

moeilijk of niet  

• Weglaten, toevoegen of 

veranderen van woorden  

• Spellend en/of radend 

lezen  

• Een hekel hebben aan 

lezen  

• Teksten beter kunnen 

lezen dan woorden  

• DMT en/of AVI zwak.  

• Spiegelen van letters en  

cijfers  

• Niet toepassen van 

spellingregels  

• Veel schrijffouten in 

eigen teksten  

• Moeite met  

automatiseren van tafels  

Tussenmeting 1:  PI-
dictee als SP eind IV of <   

AVI en DMT als DMT  

IV of <   
  

CITO SID B 5-8  
  

Hoofdmeting 1:     

DMT & AVI  

CITO Spelling  
  

Tussenmeting 2:   

PI-dictee als SP midden  

IV of <    
  

Hoofdmeting 2:    

DMT & AVI  

CITO Spelling  

CITO SID E 5-8  

Oktober/November  
  
  
  
  
  
  
  

Januari  
  
  
  

Maart/April  
  
  
  

Juni  

   

Het dyslexieprotocol is gebaseerd op het continuüm van zorg (Struiksma, 2005). 

Dit continuüm gaat uit van zorgniveaus waarop het onderwijs aan en de 

begeleiding van deze leerlingen gebaseerd kan worden:  
  

Zorgniveau  

1:   

Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband met aandacht voor 

verschillen in onderwijsbehoeften (voldoende voor 75% van de 

leerlingen).  

Zorgniveau  

2:   

Extra zorg in de groepssituatie in klassenverband: verlengde instructie en 

begeleide inoefening (voor de zwakste 25%).  

Zorgniveau  

3:   

Specifieke interventies uitgevoerd door de leerkracht en ondersteund door 

de intern begeleider of taalspecialist (zwakste 10%). Dat betekent één uur 

extra leertijd per week (3x 20 minuten), bovenop de gewone leesles.  

Zorgniveau  

4:   

Diagnostiek en gespecialiseerde dyslexiebehandeling door 

dyslexiebehandelaar (zwakste 4 %).  

  

Belangrijk is om vroegtijdig te signaleren welke kinderen risicolezers zijn. 

Vervolgens dienen deze kinderen extra begeleiding te krijgen.  
  

Groep  Aanbod op zorgniveau 2:  
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Groep 5 -8  Inzet van een groepsplan spelling en lezen:  

Spelling: Leerlingen met spellingproblemen zijn vooral gebaat bij expliciete 

instructie en effectieve oefenvormen om de juiste spellingwijze in te slijpen.  

Gebruik daarvoor vooral materialen uit de methode.  

1. Expliciete instructie, begeleide inoefening in het gebruik van 

spellingregels.  

2. Geef de leerlingen meer gelegenheid om te oefenen:  herhaling, 

ondersteuning en gelegenheid om woorden te schrijven.  

3. De spellingregels uit de methode komen tijdens de extra begeleiding 

expliciet aan de orde.  

4. Laat leerlingen de woorden voor, tijdens en/of na het spellen uitspreken. 

Bij leenwoorden blijkt het effectief te zijn om deze woorden fonetisch 

uit te laten spreken: faute-uil  

5. Aanleren van strategieën voor zelfcorrectie aan de hand van eigen 

schrijfproducten.  

6. Inzet van een spellingkaart.  

7. Inzet thuis en/of op school van www.wrts.nl waarbij woordenlijsten van 

de methode ingevoerd kunnen worden en geoefend door de leerling. Het 

woord wordt uitgesproken en getoond, de kinderen typen het woord na.  

Lezen: Raadpleeg voor extra oefen- en verwerkingsmaterialen eerst de 

methode:  

1. Laat zwakke lezers regelmatig hardop lezen: vooral voor radende lezers 

is directe terugkoppeling van belang. Momenten voor stil lezen en 

duolezen inplannen.  

2. Wisselrijtjes lezen: vloeiend en vlot inzetten aan het begin van de 
leesles.  

3. Flitsoefeningen  

4. Herhaald lezen is een krachtig middel om de vlotheid en vloeiendheid te 

verbeteren: herhaald lezen waarbij de leerkracht eerst zelf de tekst 

voorleest, is het meest effectief.  

                      Aanbod op zorgniveau 3: specifieke interventies  Wanneer:  

Groep 5-8  • Lezen: Bovenop de gewone leestijd en verlengde 

instructie, hebben deze leerlingen een uur per week extra 

intensieve instructie en leertijd nodig. We maken 

daarbij gebruik van Connect vloeiend lezen en/of Ralfi 

lezen.  

Om maximaal effect te bereiken, moet het programma 

voldoende vaak en nauwkeurig worden uitgevoerd in de 

voorgeschreven stappen.  

• Spelling  

BLOON, een methodeonafhankelijke manier van oefenen 

met spelling.  

Tijdens het 

AVI lezen: 

3 x 20 

minuten 

per week  

  

Omgaan met dyslexie – sociale en emotionele aspecten (Braams & Loonstra, 

2015):  
  

Dyslexie kan grote gevolgen hebben: forse angst, verlies aan zelfvertrouwen, 

controleverlies en aandachtsproblemen. Sommige leerlingen zullen zich 

terugtrekken, anderen vertonen machogedrag, sommigen gaan nog beter hun 

best doen (zonder resultaat meestal) of laten juist een onverschillige houding 

zien. Wees daar alert op. Welke betekenis geeft het kind aan dyslexie en welke 

betekenis geven de ouders en ook de leerkracht aan dyslexie.  
  

http://www.wrts.nl/
http://www.wrts.nl/
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Wat te doen:  

• Hoge doelen stellen  

• Een pedagogische aanpak die zich concentreert op wat goed gaat.  

• Aansluiten bij wat het kind wel kan.  

• Ouders bij de dyslexiebehandeling betrekken.   

• Geef het kind een maatje bij leeswerk tussendoor (bv rekenopgaven 

voorlezen, eraan herinneren wat de leerling moet doen etc.)  Leer het 

kind studievaardigheden: efficiënter leren.  

• Ga mee in het gevoel van het kind wat het moeilijk vindt, benoem dat dat 

gevoel er mag zijn.  

• Vraag ouders om veel voor te lezen  

• Laat het kind zich niet stukbijten op automatiseren: ondersteun met 

hulpmiddelen (bijvoorbeeld een opzoekboekje).  

• Gesproken teksten kunnen heel helpend zijn: zoals daisy, sprint, 

claroread.   
  

Richtlijnen voor de afname van (Cito)toetsen:  

Voor kinderen met een dyslexieverklaring gelden de volgende regels bij het 

afnemen van (CITO)toetsen:  
  

Digitale afname   

Het heeft de voorkeur om bij deze leerlingen de toetsen digitaal af te nemen. De 

digitale varianten van de toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling beschikken 

over auditieve ondersteuning. Begrijpend lezen wordt door Cito niet auditief 

ondersteund; de instructie is wel duidelijker, maar de teksten worden niet 

voorgelezen.   
  

Daisy spelers en voorleesapparaten   

Leerlingen die gewend zijn te werken met voorleesapparaten die teksten 

scannen, kunnen hiervan zo mogelijk gebruik maken bij de toetsen die door Cito 

in de digitale versie auditief worden ondersteund.   

Zelf voorlezen van toetsen wordt afgeraden, om te voorkomen dat bijvoorbeeld 

het stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft.   
  
  

Aanpassingen   

De school kijkt samen met de ouders wat een leerling nodig heeft.  
  

Algemeen   

Voor de LVS-toetsen - met uitzondering van de toetsen op het gebied van 
technisch lezen - zijn de volgende aanpassingen mogelijk:   
  

• Extra afnametijd ( met uitzondering van de toetsen op het gebied van 

technisch lezen).   

• Toets in meerdere delen afnemen (met uitzondering van de toetsen op het 

gebied van technisch lezen).   

• Vergroten van de teksten van A4 naar A3.  

• Werken in het originele boekje.  
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• Gebruik van een markeerstift.  

• Het bieden van een rustige werkplek.  
  
  
  
Bij enkele vakken zijn daarnaast aanvullende aanpassingen mogelijk:   
  

Spelling   

In groep 4 en 5 kan ervoor gekozen worden om standaard – dus ongeacht de 

toetsscore op de startmodule – vervolgmodule 1 (dictee) af te nemen bij 

leerlingen met dyslexie in plaats van vervolgmodule 2 (meerkeuze).   
  
  

Rekenen-Wiskunde   

Ook in de hogere groepen kunt u de teksten aanbieden met auditieve 

ondersteuning (wanneer een leerling bijvoorbeeld onvoldoende in staat is zijn 

tekst zelfstandig technisch te doorgronden), zoals dit standaard gebeurt bij de 

toetsen voor groep 3 en 4. Een digitale versie heeft dan de voorkeur.  

Zelf voorlezen van toetsen wordt afgeraden, om te voorkomen dat bijvoorbeeld 

het stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft.   
  
  
Begrijpend lezen  Toetsen 

op maat:  

Als blijkt dat leerlingen bij de toets technisch lezen een IV of V-score halen en 

ze minimaal 1 jaar achterlopen met technisch lezen, dan is het toegestaan om 

een toets van een lager niveau af te nemen om een nauwkeuriger toetsresultaat te 

krijgen.  

In uitzonderlijke gevallen kunnen we ervoor kiezen om een leerling met 

ernstige leesproblemen voorafgaand aan de toetsafname de teksten zelf alvast 

door te laten lezen, bij voorkeur op dezelfde dag als waarop de toets wordt 

afgenomen. De betreffende leerling mag de bijbehorende opgaven niet zien en 

de teksten mogen uiteraard niet worden nabesproken.  
  
We nemen de toets Begrijpend Luisteren ook af.  
  

Wanneer je de afnamecondities aanpast kan dit consequenties hebben voor 

een valide en betrouwbare meting van de vaardigheid waarvoor deze is 

ontwikkeld. Overweeg dit samen met de IB-er.  

Leg gewijzigde afnamecondities goed vast (ParnaSsys) en communiceer dit 

met derden (ouders, een nieuwe school of een onderzoeksbureau) zodat de 

uitkomsten goed geïnterpreteerd kunnen worden.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  15 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Protocol dyscalculie 1-2  
  

Dit protocol is geschreven voor Basisschool Roald Dahl en gebaseerd op het protocol 

Ernstige reken en Wiskunde problemen en Dyscalculie (Groenesteijn, Borghouts & 

Janssen,2011). Dit protocol geeft de volgende definitie:  
  

Ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan wanneer het gedurende langere tijd niet lukt om 

de juiste afstemming te realiseren van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoefte van de 

leerling.   
  

We spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan ondanks tijdig 

ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen 

blijken hardnekkig te zijn. De rekenwiskundige ontwikkeling wordt waarschijnlijk belemmerd 

door kindfactoren.  
  

Het eerste doel van het protocol is voorkomen dat rekenwiskundige problemen ontstaan: 

preventie. Als er dan toch problemen ontstaan bieden we zo spoedig mogelijk adequate en 

deskundige hulp. Het (tijdig) signaleren van problemen en het inroepen en bieden van 

ondersteuning, vormt het tweede doel van het protocol.  
  
  

Zorgniveau 1:   Goed rekenonderwijs in klassenverband met aandacht voor verschillen 

in onderwijsbehoeften (voldoende voor 75% van de leerlingen).  

Zorgniveau 2:   Extra zorg in de groepssituatie in klassenverband: verlengde instructie 

en begeleide inoefening in een subgroep (voor de zwakste 25%).  

Bij te weinig vorderingen wordt de leerling besproken in het zorgteam.  
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Zorgniveau 3:   Specifieke interventies uitgevoerd door de leerkracht en ondersteund 

door de intern begeleider of rekenspecialist (zwakste 10%). De 

leerkracht of rekenexpert voert een diagnostisch gesprek met de 

leerling en stemt de instructie en leerstof af op de onderwijsbehoefte 

van de leerling. Bij te weinig vorderingen wordt de leerling aangemeld 

voor extern onderzoek.  

Zorgniveau 4:   Diagnostiek door externe expert. Samen met de leerkracht wordt een 

plan op gesteld, dat door de leerkracht en/of R.T.er wordt uitgevoerd 

(zwakste 4 %).  

  
    

4 Signalering  
Een eerste stap is het signaleren van kinderen die rekenproblemen hebben en/of later 

waarschijnlijk zullen krijgen. Belangrijk is om vroegtijdig te signaleren welke kinderen risico 

lopen. Vervolgens dienen deze kinderen extra begeleiding te krijgen.  
  
  

Groep  Preventie en vroegtijdige signalering  Toetsen/meetmomenten  Wanneer  

Groep  

1-2  

1. Leerkrachten zijn goed op de hoogte van 

de ontwikkeling van reken-wiskunde bij 

jonge kinderen.  

2. Leerlingen van groep 1-2 krijgen 

dagelijks gedurende ongeveer een half 

uur en rekenactiviteit aangeboden, die 

bestaan uit alle domeinen van 

rekenenwiskunde.  

3. De leerkracht observeert de ontluikende 

gecijferdheid en ontwikkeling van 

rekentaal.  

4. Er wordt specifiek gelet op:  

• Opvallende gebeurtenissen (niet 

kunnen onthouden van de telrij, niet 

direct kunnen benoemen en tekenen 

van kleine hoeveelheden, gebrekkige 

ontwikkeling van rekenbegrippen en 

rekentaal.  

• Afwijkende ontwikkeling t.o.v. 

andere vakgebieden.  

• Stagnatie in ontwikkeling, geen 

vooruitgang op normtoetsen.  

• Affiniteit met rekenacitiviteiten.  

5. Vier (groep 1) of drie (groep2) keer per 

jaar wordt een rekenscreening gedaan op 

alle peilpunten.  

CITO rekenen voor  

kleuters  
  
  

Pravoo 7 peilpunten  
  
  
  
  
  
  
  

Bij twijfel kan de UGT 

worden afgenomen.  

Januari/Juni  

  
  
  

Groep 1:  

1-4  
  

Groep 2:  

5-7  

  
  

Groep  Aanbod op zorgniveau 1   

Groep 2  Twee keer per jaar wordt een groepsplan rekenen opgesteld.   

                      Aanbod op zorgniveau 2  Wanneer:  

Groep 2  Leerlingen die opvallen bij observaties en onvoldoende scoren op de 

peilpunten en Citotoetsen, worden extra begeleid door de leerkracht. Zij 

vormen  instructiegroep 1 van het groepsplan.  

2 x 15 

minuten per 

week  

                      Aanbod op zorgniveau 3  Wanneer:  
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Groep 2  Leerlingen die opvallen bij observaties en onvoldoende scoren op de 

peilpunten en Citotoetsen, worden extra begeleid door de leerkracht. Zij 

vormen  instructiegroep 1 van het groepsplan.  

2 x 15 

minuten per 

week  

  
  
  
  
  
  
  

Protocol dyscalculie 3-8  
  
Dit protocol is geschreven voor Basisschool Roald Dahl en gebaseerd op het protocol 
Ernstige reken en Wiskunde problemen en Dyscalculie (Groenesteijn, Borghouts & 
Janssen,2011). Dit protocol geeft de volgende definitie:  
  

Ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan wanneer het gedurende langere tijd niet lukt 
om de juiste afstemming te realiseren van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoefte 
van de leerling.   
  
We spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan ondanks tijdig 
ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen 
blijken hardnekkig te zijn. De rekenwiskundige ontwikkeling wordt waarschijnlijk 
belemmerd door kindfactoren.  
  
Het eerste doel van het protocol is voorkomen dat rekenwiskundige problemen 
ontstaan: preventie. Als er dan toch problemen ontstaan bieden we zo spoedig mogelijk 
adequate en deskundige hulp. Het (tijdig) signaleren van problemen en het inroepen en 
bieden van ondersteuning, vormt het tweede doel van het protocol.  
  
  

Zorgniveau  

1:   

Goed rekenonderwijs in klassenverband met aandacht voor 

verschillen in onderwijsbehoeften (voldoende voor 75% van de 

leerlingen).  

Zorgniveau  

2:   

Extra zorg in de groepssituatie in klassenverband: verlengde 
instructie en begeleide inoefening in een subgroep (voor de 
zwakste 25%).  
Bij te weinig vorderingen wordt de leerling besproken  

(groepsbespreking en of leerlingbespreking).  

Zorgniveau  

3:   

Specifieke interventies uitgevoerd door de leerkracht en 

ondersteund door de intern begeleider of rekenspecialist (zwakste 

10%). De leerkracht of rekenexpert voert een diagnostisch gesprek 

met de leerling en stemt de instructie en leerstof af op de 

onderwijsbehoefte van de leerling. Bij te weinig vorderingen wordt 

de leerling aangemeld voor extern onderzoek.  

Zorgniveau  

4:   

Diagnostiek door externe expert. Samen met de leerkracht wordt 

een plan op gesteld, dat door de leerkracht en/of R.T.er wordt 

uitgevoerd (zwakste 4 %).  
  
    

5 Signalering  
Een eerste stap is het signaleren van kinderen die rekenproblemen hebben en/of later 
waarschijnlijk zullen krijgen. Belangrijk is om vroegtijdig te signaleren welke kinderen 
risico lopen. Vervolgens dienen deze kinderen extra begeleiding te krijgen.  
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Groep  Preventie en vroegtijdige 

signalering  

Toetsen/meetmomenten  Wanneer  

Groep 

3-8  

1. Elke dag een uur 
rekenen.  

2. De leerlingen worden 
nauwkeurig gevolgd 
d.m.v. observaties 
methode en 
nietmethodegebonden 
toetsen.  
Invullen van EDUX 
(analyse). De  
rekenexpert bekijkt elke 
twee maanden de 
resultaten en gaat indien 
nodig met de leerkracht 
in gesprek. De leerkracht 
neemt ouders mee in dit 
proces.  

3. Tussenmeting  TTR  
(CITO IV of <) of uitval bij 
hoofdmeting 2  van vorig 
schooljaar.  

4. Hoofdmeting 1  

CITO R&W  

TTR (alle leerlingen) en 
of  
CITO Basisbewerkingen 
loopt mee met de 3.0 
versie.  

5. Tussenmeting TTR 
(CITO IV of <) of  
uitval bij de 
hoofdmeting.  

6. Hoofdmeting 2  

      CITO R&W      
TTR (alle leerlingen) en 
of  
CITO Basisbewerkingen 
loopt mee met de 3.0 
versie.  

  

Bij twijfel kan in groep 3 
de UGT worden 
afgenomen.   
Vanaf groep 4 afname  

DLE-test         

Rekenen&Wiskunde en 

Hoofdrekenen.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.November  
  
  
  
4.Januari  
  
  
  
  
  
5.April  
  
  
6.Juni  

  
  
  
  
  

                      Aanbod op zorgniveau 1  



  19 

Groep 

3-8  

Rekenen:  

7. Er wordt gewerkt met het groepsplan rekenen.  

8. Per les worden de doelen bepaald en de lessen voorbereid.  

9. Na de les wordt geëvalueerd of de doelen bereikt zijn en worden 
de doelen eventueel bijgesteld.  

10. Reken-wiskunde opdrachten worden dagelijks nagekeken.  

11. Minimaal één keer per week, maar bij voorkeur dagelijks, 
observeert de leerkracht tijdens de rekenles. De observaties zijn 
afgestemd op de doelen van de les.  

12. Aan het eind van het blok wordt een methodegebonden bloktoets 
afgenomen. De vorderingen worden nauwgezet bijgehouden.  

13. De leerkracht analyseert en interpreteert de resultaten en 

observaties van de bloktoetsen en stemt zijn 

onderwijsactiviteiten daarop af, eventueel ondersteund door de 

interne rekenexpert.  
  
  

                      Aanbod op zorgniveau 2  Wanneer:  

Groep 

3-8  

• Instructiegroep 1 krijgt specifieke instructie met 
behulp van het handelingsmodel (ERWD), 
drieslagmodel en de hoofdlijnen.  

• De leerkracht voert rekengesprekken met de 
leerlingen en overlegt, indien nodig, met de interne 
rekenexpert over mogelijke interventies.  

• Leerlingen die na maximaal een half jaar geen of 

onvoldoende aantoonbare vooruitgang laten zien, 

gaan naar zorgniveau 3.  

Begeleide 

inoefening en 

verlengde 

instructie 

tijdens de 

rekenles.  

  
  

                      Aanbod op zorgniveau 3  Wanneer:  

Groep 3-

8  

• Bij leerlingen die op zorgniveau 3 zitten, wordt een 
intern diagnostisch onderzoek gedaan, bij voorkeur door 
de rekenexpert. Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan 
welke specifieke onderwijsfactoren een rol spelen en 
welke kindkenmerken het onderwijsproces positief of 
negatief beïnvloeden.   
Primaire oorzaken zoals planningsvaardigheden, 
benoemsnelheid, aandachtsproblemen, verbaal visueel 
korte termijn geheugen, werkgeheugen en het begrip 
van getal worden bekeken.                     Ook wordt 
gekeken naar secundaire verklaringen zoals faalangst, 
werkhouding, motivatie en competentiebeleving.  Samen 
met de rekenexpert wordt een plan opgesteld voor de 
begeleiding. De leerkracht is eigenaar van dit plan en 
heeft de uitvoerende rol.  

• Deze leerlingen krijgen per week, naast de gewone 
rekenles, één uur extra instructie en oefentijd.  

• Interventies:  

-Rekenspellen van het SLO.   
-Inzetten van Maatwerk.  

-Werken met de vertaalcirkel.  

-Werken met ‘Sprongen vooruit’.  

4 x 15 min. per 

week extra 

instructie aan 

de 

instructietafel.  



  20 

   De specifieke instructie op zorgniveau 3 wordt gegeven 

op basis van het, handelingsmodel, drieslagmodel en 

de hoofdlijnen.   

 

   Specifieke aandachtspunten voor de analyse en 

begeleiding zijn:  

 

   De ontwikkeling van de leerling op de 4 hoofdlijnen in 

het proces van het leren rekenen: begripsvorming, 

ontwikkelen van goede oplossingsprocedures, vlot 

leren rekenen, flexibel toepassen van kennis en 

vaardigheden.  

 

   Het schakelen door de leerling tussen de verschillende 

niveaus binnen het handelingsmodel.  

 

   De acties van de leerling bij het plannen, uitvoeren en 

reflecteren binnen het drieslagmodel.  

 

   De resultaten van de bloktoetsen worden gerelateerd 

aan de normtoetsen van het LOVS. Bij geleidelijke 

vooruitgang gaat de leerling terug naar zorgniveau 2, 

of blijft na overleg in zorgniveau 3. Bij aantoonbaar 

onvoldoende vooruitgang gaat de leerling naar 

zorgniveau 4. De leerkracht doet dit in overleg met de 

rekenexpert en of IB-er.  

 

  
  

                      Aanbod op zorgniveau 4  

Groep  

3-8  

Leerlingen die maximaal een half jaar zijn begeleid op zorgniveau 3 en 
waarbij de vorderingen aantoonbaar gering zijn (LOVS) of waarbij de 
rekenwiskundige ontwikkeling dreigt te stagneren, komen in aanmerking 
voor extern onderzoek.  
Het resultaat van een diagnostisch onderzoek is een diagnostisch rapport 
met een handelingsadvies, wat ten minste de volgende onderdelen bevat:  

• Een beeld van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling 
binnen de 4 domeinen van rekenen-wiskunde.  

• Een beschrijving van het langetermijnperspectief.  

• Handelingsadviezen en concrete aanknopingspunten voor de 
begeleiding.  

  
Het handelingsadvies is de start van een intensief begeleidingstraject, 
waarbij de leraar ondersteuning krijgt van de interne rekenexpert. De 
school draagt de verantwoordelijkheid om het advies optimaal uit te 
voeren en legt de begeleidingstaak in handen van de interne rekenexpert 
en de groepsleraar of schakelt een externe rekenexpert in.   

• De interne rekenexpert en groepsleraar stellen op basis van het 
advies een individueel handelingsplan op en voeren dit uit, indien 
nodig met extra ondersteuning.  

• Het plan wordt tussentijds geëvalueerd. Na een half jaar vindt een 
eindevaluatie plaats met de externe onderzoeker en worden 
afspraken gemaakt voor vervolgactiviteiten.  

  
Als blijkt dat de leerling weinig vorderingen maakt en dat de ernstige  

rekenproblemen aanhouden en hardnekkig zijn, kan een 
dyscalculieverklaring worden afgegeven:  

• Door een geregistreerde GZ-psycholoog of orthopedagoog.  

• Pas vanaf begin groep 6.  
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  Alleen voor leerlingen met een voldoende intelligentie (minimaal TIQ 
70, maar bij voorkeur pas vanaf TIQ 85).  
  

Deze dyscalculieverklaring is geldig gedurende de verdere schoolcarrière 

van de leerling.  
  
  
  
  
Richtlijnen voor de afname van (Cito)toetsen:  
Voor kinderen met een dyscalculieverklaring gelden de volgende regels bij het afnemen 
van (CITO)toetsen:  
  
Digitale afname   
Het heeft de voorkeur om bij deze leerlingen de toetsen digitaal af te nemen. De digitale 
varianten van de toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling beschikken over auditieve 
ondersteuning. Begrijpend lezen wordt door Cito niet auditief ondersteund; de 
instructie is wel duidelijker, maar de teksten worden niet voorgelezen.   
  
Daisy spelers en voorleesapparaten   
Leerlingen die gewend zijn te werken met voorleesapparaten die teksten scannen, 
kunnen hiervan zo mogelijk gebruik maken bij de toetsen die door Cito in de digitale 
versie auditief worden ondersteund.   
Zelf voorlezen van toetsen wordt afgeraden, om te voorkomen dat bijvoorbeeld het 
stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft.   
  

Aanpassingen   
De school kijkt samen met de ouders wat een leerling nodig heeft en noteert dit in 
ParnaSsys.  
  

Algemeen   
Voor de LVS-toetsen - met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch lezen - 
zijn de volgende aanpassingen mogelijk:   
  

• Extra afnametijd ( met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch 
lezen).   

• Toets in meerdere delen afnemen (met uitzondering van de toetsen op het gebied 
van technisch lezen).   

• Vergroten van de teksten van A4 naar A3.  
• Werken in het originele boekje.  
• Gebruik van een markeerstift.  
• Het bieden van een rustige werkplek.  

  
  
  
Rekenen-Wiskunde   
Ook in de hogere groepen kunt u de teksten aanbieden met auditieve ondersteuning 
(wanneer een leerling bijvoorbeeld onvoldoende in staat is zijn tekst zelfstandig 
technisch te doorgronden), zoals dit standaard gebeurt bij de toetsen voor groep 3 en 4.  
Een digitale versie heeft dan de voorkeur.  
Zelf voorlezen van toetsen wordt afgeraden, om te voorkomen dat bijvoorbeeld het 
stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft.   
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Wanneer je de afnamecondities aanpast kan dit consequenties hebben voor een 
valide en betrouwbare meting van de vaardigheid waarvoor deze is ontwikkeld. 
Overweeg dit samen met de IB-er.  
Leg gewijzigde afnamecondities goed vast (ParnaSsys) en communiceer dit met 
derden (ouders, een nieuwe school of een onderzoeksbureau) zodat de uitkomsten 
goed geïnterpreteerd kunnen worden.  
  
  
  
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Protocol (meer) begaafdheid  
  
Leerkrachten worden geconfronteerd met grote klassen, kinderen met uiteenlopende 
karakters en problemen en met de verwachting dat er gedifferentieerd onderwijs wordt 
gegeven. Alle kinderen hebben immers recht op een optimale ontwikkeling, ook de 
meest intelligente.  

Het kabinet Rutte benadrukt het belang van kwaliteit van de begeleiding van begaafde 
leerlingen:  

Excellente leerlingen in Nederland presteren relatief minder dan excellente leerlingen in 
andere landen. Dit constateert minister Marja van Bijsterveldt naar aanleiding van de 
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resultaten van het PISA-onderzoek. Zij wil daarom specifieke aandacht geven aan 
maatregelen om de leerprestaties van de 20% best presterende leerlingen te verhogen. 
Aandacht voor excellentie bij leraren is van groot belang voor de prestatie van leerlingen. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is de zorg voor de kwaliteit van onze leraren. Leraren 
vormen immers de belangrijkste afzonderlijke kwaliteitsfactor. (Bron: Actieplan Beter 
Presteren: adviesaanvraag, December 2010)  

Goed of passend onderwijs houdt in dat de leerkracht het aanbod zo goed mogelijk afstemt 
op de ontwikkeling van de leerling en zijn of haar onderwijsbehoefte. Dit vraagt om een 
continu proces van observeren, signaleren, analyseren, registreren en interpreteren. Op 
basis van de waarnemingen en interpretaties kan het onderwijs aan begaafde leerlingen 
gepland en gerealiseerd worden. Handelingsgericht werken (HGW) kan hierbij 
ondersteuning bieden.  

Een van de doelstellingen van dit protocol is het stimuleren van differentiatie binnen het 
onderwijs op onze school, wat leidt tot adaptief onderwijs dus ook voor de begaafde 
leerlingen van onze school.  
Als er dan toch problemen ontstaan bieden we zo spoedig mogelijk adequate en 
deskundige hulp. Het (tijdig) signaleren van problemen en het inroepen en bieden van 
ondersteuning, vormt het tweede doel van dit protocol.  
  
  
  

Zorgniveau  

1:   

Goed onderwijs HGW in klassenverband met aandacht voor 

verschillen in onderwijsbehoeften.  

Zorgniveau  

2:   

Extra zorg in de groepssituatie in klassenverband. Compacten 
en verrijken. Leerlingen volgen een speciaal 
onderwijsprogramma terwijl ze in hun eigen, reguliere, groep 
verblijven.  
Wanneer er lange tijd sprake is van een onevenwichtig leerproces 

of bij te weinig vorderingen wordt de leerling besproken met de 

IB-er, de leerkracht van de Doelengroep en/of specialisten. De 

leerling kan ook besproken worden in het zorgteam 

(leerlingbespreking) of de groepsbespreking.  

Zorgniveau  

3:   

Specifieke interventies worden uitgevoerd door de leerkracht en 
ondersteund door de IB-er, leerkracht van de Doelengroep en/of 
specialisten.   
De leerkracht voert een diagnostisch gesprek met de leerling en 

stemt de instructie en leerstof af op de onderwijsbehoefte van de 

leerling.  

 De leerkracht stelt samen met ondersteuning van de IB-er, 
leerkracht van de Doelengroep en/of specialisten een plan op. De 
leerkracht is eigenaar van dit plan en heeft een uitvoerende rol.  
Uitdagende opdrachten worden voorgelegd en leer- en 
spelmaterialen aangeboden die passen bij hun 
onderwijsbehoeften.  
  
Plusgroep onderwijs  

Leerlingen die werken in de Doelengroep verblijven het grootste 
deel van de tijd in de reguliere groep, maar verlaten die voor een 
deel van de schoolweek om naar een speciale groep te gaan met 
andere begaafde leerlingen om van en met elkaar te leren.  
Zij werken intensief aan een doel dat voor hen gesteld is.  
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Zorgniveau  

4:   

Verrijkingsarrangement bovenschoolse Plusgroep DOEN. 

Psychodiagnostisch onderzoek door een extern bureau.  
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6  Signalering  

De leerkracht probeert samen met ouders, IB-er, de leerkracht van de Doelengroep 
en/of specialisten een indruk te krijgen van de capaciteiten, de motivatie om te 
presteren en de inspanningsbereidheid van de leerling.  
  

Groep  Preventie en  

vroegtijdige signalering  

Toetsen/meetmomenten  Wanneer  

Groep  

 0-1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Groep  

2-8  
  
  
  
  
  
  
  
  
Groep   

2-8  
  
  
  
  
  
Groep    

2-5  
  
  
  
  
Groep  

3-8  

2  

Intake ouders en KDV  
  
  
  
Opsporen van een 
mogelijke 
ontwikkelvoorsprong.  
  
  
  
  
De leerkracht leest en 
spreekt met de 
voorgaande leerkracht de 
onderwijsbehoeften, 
belemmerende-en 
stimulerende factoren 
door.  
  
  
  
Waarnemen en 
signaleren  
  
  
  
  
  

   
Signalering invullen  
  
  
  
  
  
  
LVS toetsen 

Vroege lees-en 

rekentoets  

Warme overdracht  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Warme overdracht  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ZIEN  
  
  
  
  
  
  
SiDi3  
  
  
  
  
  
  
CITO  

CITO  

6 weken 
voorafgaand aan de  
eerste schooldag   
  
Eerste schoolweken  
  
  
  
  
  
  
Aan het eind van 
het schooljaar of in 
de eerste week van 
het nieuwe  
schooljaar  
  
  
  
  
  
Oktober  
  
  
  
  
  
  
September/Oktober  
  
  
  
  
  
  
Januari en juni  

Januari en juni  

Kleuters  

Aandacht voor begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. Bij kleuters spreek 

je van een ontwikkelvoorsprong (van Gerven, 2001). Signaleren is hier het opsporen van een 

mogelijke ontwikkelvoorsprong bij kleuters die instromen in groep 1.   

De start van het signaleren van leerlingen met een ontwikkel-voorsprong begint in groep 1 

en gebeurt in de eerste of tweede schoolweek, voordat de leerling de kans heeft zich aan te 

passen. Het is belangrijk om na de signalering van een kleuter met een 
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ontwikkelingsvoorsprong de ontwikkeling van een kind te blijven volgen. Een leerling met 

een ontwikkelvoorsprong hoeft immers geen leerling te worden die ook (hoog)begaafd is. 

Van kinderen tot vier jaar zijn er geen schoolprestaties beschikbaar. Bovendien, en dat is 

wellicht nog belangrijker, intelligentie is pas met enige betrouwbaarheid vast te stellen bij 

kinderen vanaf het zesde jaar (van Gerven 2001). Dat heeft te maken met het volgende. De 

ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair. Met name bij kinderen tot zes jaar verloopt 

die ontwikkeling veelal sprongsgewijs, aldus van Gerven. Een dergelijke sprong in de 

ontwikkeling van het kind kan van zeer tijdelijke aard zijn. Zo kan een kleuter met een 

voorsprong op zijn leeftijdgenootjes, deze voorsprong in de loop van het jaar weer verliezen 

(Van Gerven, 2001).   
  
Versnellen  

Het is niet de bedoeling dat kinderen op één of meer vakgebied(en) gaan versnellen, zodat zij 

in groep 8 of eerder op dat vakgebied al de kerndoelen behaald hebben en klaar zijn. Liever 

kiezen we als school voor convergente differentiatie en daar hoort bij compacten en 

verrijken zodat de hele groep, in meer of mindere mate, met hetzelfde 

onderwerp/thema/hoofdstuk bezig is. Op deze manier garanderen we, dat de hoogbegaafde 

leerling de aansluiting bij zijn jaargroep blijft behouden. Als er redenen zijn om een kind wel 

een leerjaar te laten versnellen, en alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit voor dit kind 

op dit moment het beste is, is versnellen van een leerjaar mogelijk.   

In sommige gevallen is het wenselijk om een kleuter vervroegd door te laten stromen naar 

groep 3. Dit betreft vooral kinderen met een grote en brede didactische 

ontwikkelingsvoorsprong. Dit gaat altijd in overleg met ouders, leerkracht, 

ondersteuningseenheid, zorgteam (leerlingbespreking) en kind. Het eventuele 
versnellen moet goed onderzocht en overdacht worden. In geval van twijfel adviseren 
wij een kind niet te laten versnellen maar de stof voldoende te compacten en verrijken.  
  
Compacten en verrijking  

Compacten is het zodanig schrappen in de reguliere leerstof die voor alle kinderen is bedoeld 

dat deze geschikt wordt voor (meer)begaafde leerlingen. Daarbij zijn de kerndoelen van het 

basisonderwijs leidend. Net als voor alle andere leerlingen moet de leerstof een 

doorgaande lijn vormen gedurende 8 jaar.   

Compacten is het overslaan van overbodige herhaling- en oefenstof en in brede context het 

aanpassen van het leerstofaanbod op de leereigenschappen van de (meer)begaafde leerling. 

Compacten is niet alleen van toepassing op herhalings- en oefenstof. Compacten moet ook 

worden ingezet bij het nabespreken van opdrachten of bij instructie (Gerven, 2009).  

Wanneer er ruimte in het programma is gemaakt door overbodige herhalings- en oefenstof 

te skippen en er minder tijd wordt besteed aan het nabespreken van en het instructie krijgen 

over opdrachten is er tijd over voor verrijking.   

Verrijking betreft het waardevoller maken van het onderwijsaanbod. Dit gebeurt wanneer 

het aangepaste onderwijsaanbod – meer dan het reguliere onderwijsaanbod – tegemoet 

komt aan de behoeften en capaciteiten van de individuele (meer)begaafde leerlingen.  

(Boekhorst-Reuver & Steenberger-Penterman, 2009).   

Belangrijk is wel dat het verrijkingswerk niet méér van hetzelfde werk moet zijn maar wel 

meerwaarde moet hebben. Hierbij wordt bedoeld dat de leerlingen hun basiswerk 

compacten, waardoor het tijd vrij wordt gemaakt om extra moeilijk werk te kunnen maken.   
  
  
  
Compacten en verrijken in de onderbouw  

We gaan uit van een situatie waarin de slimme kleuter niet vervroegd naar groep 3 gaat, 

maar een breed verrijkingsaanbod in groep 1-2 krijgt.   
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De eerste stap is dat je duidelijk moet krijgen of je te maken hebt met een potentieel 

begaafde leerling. Ten tweede moet je kijken op welke gebieden de didactische en sociaal 

emotionele ontwikkelingsvoorsprong zich manifesteert. Wanneer duidelijk is op welke 

gebieden de kleuter een didactische/ sociaal emotionele voorsprong heeft en hoe groot 

deze voorsprong is, kijk je of je in groep 1-2 nog in staat bent om het kind voldoende 

uitdaging te bieden. In groep 1-2 is meestal nog niet echt sprake van compacten, omdat er 

nog niet wordt gewerkt met methoden. Het is wel van belang om rekening te houden met 

de leereigenschappen van kinderen met en hoge intelligentie. Zo zal je leerstappen groter 

moeten maken en moet herhaling zoveel mogelijk vermeden worden (Gerven & Drent, 

2011).   

Gedifferentieerd aanbod: het verrijkingsaanbod bij kleuters is in principe gericht op alle 

ontwikkelingsgebieden. Dit betekent dat je bij ieder ontwikkelingsgebied kijkt welke 

mogelijkheden er zijn om uitdagende opdrachten aan te bieden via aanvullende opdrachten 

bij bestaand materiaal of via aanvullend materiaal. Te denken valt aan de plusprojecten van 

de Kleuteruniversiteit.  

Er zijn in groep 1-2 verschillende werkvormen te onderscheiden: het kringgesprek, het 

werken met ontwikkelingsmateriaal en het werken in hoeken. Bij elk van deze werkvormen 

kunnen verrijkende opdrachten aangeboden worden .Bij het kringgesprek kan meer 

uitdaging geboden worden door het stellen van verdiepingsvragen over het onderwerp.  

Verdiepingsvragen kunnen ook gericht zijn op het creatief denken of je mening geven.  Sluit 

aan bij manier van leren: kleuters leren voornamelijk via hun spel. Via spel ontdekken 

kinderen hoe de wereld in elkaar zit en leren ze allerlei vaardigheden aan.   
  

Sommige kleuters leren zichzelf al lezen. Omdat we zien dat kleuters die kunnen lezen snel 

en relatief hoog technisch leesniveau kunnen bereiken, verdient het de aanbeveling de 

ontwikkeling van het technisch lezen direct te koppelen aan het begrijpend lezen. Hieraan 

kun je tegemoet komen door ze informatieve boeken te laten lezen op het gebied van hun 

interesse of ze AVI start boekjes te laten lezen. Indien de kleuter al boekjes leest is het 

belangrijk om de AVI en DMT toets (vroege leestoets) af te nemen, om het niveau vast te 

stellen. Dit kan in januari van groep 2, maar moet zeker in juni.  

Er wordt in groep 1 en 2 bij voorbaat geen leesinstructie uit de leesmethode van groep 3 

geboden om te voorkomen dat de stof van groep 3 in groep 2 al is behandeld. Wanneer het 

kind uit zichzelf leest, wordt dit niet belemmerd maar juist gestimuleerd en worden boekjes 

op niveau aangeboden.   

In groep 3 moet dan gekeken worden wat het kind al beheerst en hier moeten passende 

activiteiten voor aangeboden worden. De methode voorziet hier voor een deel in. De 

methode werkt vanuit drie niveau groepen. Wanneer een leerling boven de hoogste 

niveaugroep zit, moeten er passende activiteiten voor de leerling gevonden worden.   
  

Rekenen   

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in rekenen, toetst men in januari en/ of juni van 

groep 2, met de Cito rekentoets. In een rekenhoek kunnen materialen aangeboden worden 

die de rekenontwikkeling stimuleren. Er wordt niet gewerkt uit de rekenboeken van groep 3, 

om te voorkomen dat de stof van groep 3 in groep 2 al behandeld is. Ook hier geldt dat de 

interesse in rekenen niet belemmerd maar juist gestimuleerd wordt en activiteiten op 

niveau worden aangeboden.   
  
  
  
  

                      Aanbod op zorgniveau 1  
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Groep 

2-8  

Compacten, verrijken en verbreden  

Taal, spelling en rekenen; werken met drie ster. Aanpak 3 Estafette. 

Wanneer een leerling zich binnen dit zorgniveau niet voldoende positief 

ontwikkelt is er ruimte om over te gaan naar zorgniveau 2. De leerkracht 

stelt specialisten en/of IB-er hiervan op de hoogte.  
  
  

                      Aanbod op zorgniveau 2  Waar:  

Groep 

2-8  

Compacten, verrijken en verbreden   

Om het leerprogramma te kunnen wijzigen maakt de 
leerkracht in samenwerking met de specialisten en/of 
IBer een compactingsprogramma.   
De tijd die dan vrij komt kan gevuld worden met andere 
leerstof, verrijking. De leerkracht stelt de specialisten 
en/of IB-er hiervan op de hoogte, noteert dit in ParnasSys 
en stelt een plan van aanpak op. Ouders worden hierin 
altijd meegenomen.   
De leerkracht gebruikt materiaal uit de pluskast, 
plustoets, plusboek, rekentijgers, topklassers, bolleboos, 
computer; webkwestie, slimme taal, kring, denkkring en 
plusprojecten van de kleuteruniversiteit en projectwerk. 
Optioneel: cursus Spaans. Nieuwsbegrip XL versie C.   
  
De specialisten en/of IB-er biedt ondersteuning en geeft 

de leerkracht advies.  

In de eigen 

reguliere 

groep.  

  

                      Aanbod op zorgniveau 3  Waar:  

Groep  

2-8  
Bij leerlingen die op zorgniveau 3 zitten, wordt indien 
nodig een intern diagnostisch onderzoek gedaan door de 
IB-er. Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan welke 
specifieke onderwijsfactoren een rol spelen en welke 
kindkenmerken het onderwijsproces positief of negatief 
beïnvloeden.  
Er zal gebruik gemaakt worden van een dynamische 
testbenadering. Dit geeft zicht op het leerpotentieel, 
gebruikte strategieën, type instructie, denkvaardigheden 
en de vooruitgang na het geven van hints.  
Door de leerkracht evt. met ondersteuning van de IB-er 
en de leerkracht van de Doelengroep wordt een plan 
opgesteld voor begeleiding. De leerkracht is eigenaar van 
dit plan en heeft de uitvoerende rol.  
Er kan besloten worden om deze leerling een periode in 
de Doelengroep te plaatsen vanwege 
sociaal/emotioneleen/of psychosociale problematiek in 
de ruimste zin. Wanneer er lange tijd sprake is van een 
onevenwichtig leerproces of bij te weinig vorderingen kan 
een periode in de groep DOEN worden voorgesteld.  
  
  

In de eigen 
reguliere  
groep of in de  

Doelengroep  
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Doelengroep:  

Een hoog IQ is geen garantie voor succes en geluk. Je hebt 
emotionele vaardigheden nodig om daadwerkelijk te 
kunnen slagen in het leven. (Daniel Goleman, sociale 
intelligentie, 2007).  
Er wordt gewerkt rondom deze vijf vaardigheden 
(Goleman, 2007):  
Kennis van eigen emoties;  

Reguleren van eigen emoties;  

Zelfmotivatie;  

Het onderkennen van andermans emoties; 
Omgaan met relaties.  
  
In de Doelengroep willen we kinderen helpen hun 
talenten te benutten door hun executieve functies te 
versterken         ( Guare, Dawson, 2009).   
Dit doen we middels het aanreiken van denkstappen en 
door middel van spel.  
Ter ondersteuning wordt de Taxonomie van Bloom, 
Reflecto en het TASC -model ingezet om zo structuur in 
het denken aan te brengen.  
  
De leerkracht voert eerst intakegesprek met de 
leerkracht van de Doelengroep.  
De leerkracht van de Doelengroep gaat na het 
intakegesprek met ouders en IB-er een periode 
doelgericht (doelenkaart) aan het werk met de leerling. 
De leerling komt wekelijks bijeen samen met andere  
leerlingen om van en met elkaar te leren en elkaar te 
ondersteunen.   
De leerkracht van de Doelengroep observeert en 
evalueert samen met ouders, IB-er , leerling en 
leerkrachten het te behalen doel.  
  
Er kan besloten worden de periode in de Doelengroep te 
verlengen.   
Wanneer er lange tijd sprake is van een onevenwichtig 
leerproces of bij te weinig vorderingen kan een periode in 
de groep DOEN worden voorgesteld.  
   

  
  
  
In de eigen 
reguliere 
groep en in de  
Doelengroep  
  
  
4 perioden per 

schooljaar  

  
  
  
  

                      Aanbod op zorgniveau 4  

Groep  3-

8  

Groep DOEN is een bovenschoolse plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen 

binnen het Samenwerkingsverband Vught e.o. Er is een onderbouw-, 

middenbouw- en een bovenbouwgroep. Deze groepen bestaan uit 

leerlingen die worden aangemeld vanuit diverse basisscholen. Er zijn 

wekelijkse bijeenkomsten. We organiseren daarbij uitdagend aanbod voor  
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 onderbouwgroepen waarin we de kinderen observeren om vast te stellen 
of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.  
Bij Groep DOEN willen we een dynamische leeromgeving creëren voor 
gelijkgestemde kinderen, die van en met elkaar kunnen leren. De 
leeromgeving moet aansluiten bij hun sterke kanten en 
ontwikkelingsniveau, waarbij creativiteit getoond mag worden en de 
motivatie kan worden versterkt.   
Daarbij bieden we in onze manier van werken ruimte voor de 
sociaalemotionele ontwikkeling en het versterken van het realistisch 
zelfbeeld.  
  
Leerlingen worden uitgedaagd door interessante thema’s en 
leeractiviteiten waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van 
vaardigheden. Het proces is essentieel en wordt ondersteund door 
constant gericht feedback te geven en te evalueren (Visiestuk DOEN, 
Persons &Meesters, 2013)  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Protocol sociaal-emotionele ontwikkeling  
  
  
Het (tijdig) signaleren van problemen en het inroepen en bieden van ondersteuning, 
vormt het doel van dit protocol.  
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Het Platform Onderwijs2032 schetst een beeld van de toekomst waarbij niet langer de 
nadruk ligt op een eenzijdige cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen leven in 
diverse sociale contexten, zoals het klaslokaal, de school en de buurt. Het functioneren in 
deze contexten vraagt om uiteenlopende competenties zoals het kennen en herkennen 
van de eigen emoties, het kunnen inleven in de situatie van een andere persoon en het 
oplossen van sociale problemen.  
Basisschool Roald Dahl ziet deze competenties als onderdeel van haar twee 
doeldomeinen leren voor jezelf en leren van en met elkaar.   
  
Sociaal-emotioneel leren doe je niet alleen op dinsdagmiddag van kwart over een tot 
twee uur, natuurlijk is het belangrijk om op het rooster tijd vrij te maken voor het geven 
van lessen. We moeten ook zoeken naar de momenten op een dag waar je spontaan de 
SEL-inhoud kunt toepassen en zo het schools leren en sociaal-emotioneel leren met 
elkaar te integreren.   
  

Zorgniveau  

1:   

Wekelijks sociaal emotioneel leren in klassenverband met 

aandacht voor verschillen in onderwijsbehoeften.  

Zorgniveau  

2:   

Extra zorg in de groepssituatie in klassenverband. Gesprekken 
(startgesprek, voortgangsgesprek, evaluatiegesprek, kindgesprek) 
worden gevoerd. Gesprekken worden genoteerd in ParnaSsys.  
  
Bij zorgen kan de leerling door de leerkracht ingebracht worden 

tijdens de groepsbespreking sociaal emotioneel (n.a.v. het invullen 

van ZIEN), leerlingbespreking of een intervisiemoment.   

Zorgniveau  

3:   

Specifieke interventies uitgevoerd door de leerkracht evt.  

ondersteund door de specialist. Er wordt een begeleidingsplan 
opgesteld.  
  
Op het moment dat er waargenomen wordt dat een 

individuele leerling een speciale onderwijsbehoeften heeft, 

dan wordt het zorgplan in werking gesteld. De specialist kijkt 

samen met de leerkracht welke lijnen er uitgezet dienen te 

worden. BJG, GGD, SMW, SOVA-trainingen op onze school of 

door het trainingscentrum.  

Zorgniveau  

4:   

Samen met de leerkracht wordt een hulpvraag gesteld bij het 
samenwerkingsverband.   
  
Diagnostiek door externe expert.  

  
Signalering  

De leerkracht probeert samen met ouders, en de specialist vroegtijdig te signaleren 
welke kinderen risico lopen. Vervolgens dienen deze kinderen extra begeleiding te 
krijgen.  
  

Groep  Preventie en vroegtijdige 

signalering  

Toetsen/meetmomente 

n  

Wanneer  
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Groep  

 0-1  
  
  
  
  
Groep  

2-8  
  
  
  
  
  
  
  
Groep  

1-8  
  
  
  
  
  
Groep  

1-8  
  
  
  
Groep   

2-8  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Intake ouders en KDV.  
  
  
  
  
  
De leerkracht leest en spreekt 
met de voorgaande leerkracht 
de onderwijsbehoeften, 
belemmerende-en 
stimulerende factoren door.  
  
  
Gouden vier 
weken/groepsvormingsproces.    
Thema ‘een nieuw 
schooljaar/vriendschap’ van 
de  
Kleuteruniversiteit.  
  
Zorggesprekken.  
  
  
  
  
Waarnemen en signaleren:  
Leerlingvragenlijsten:  

Leer-en leefklimaat;  

Sociale vaardigheden; 
Veiligheidsbeleving.  
Leerkrachtvragenlijste 

n.  
  
  
Leerlingbespreking/ZIE N-
gesprekken.  
  
  
  
Intervisiebijeenkomsten.  

Warme overdracht.  
  
  
  
  
  
Warme overdracht.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ZIEN  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 weken 
voorafgaand aan de 
eerste schooldag.   
  
  
  
Aan het eind van 
het schooljaar of in 
de eerste week van 
het  
nieuwe schooljaar  
  
  
  
  
  
Augustus/septembe 

r  
  
  
  
  
  
  
Augustus/septembe 

r  
  
  
  
  
Oktober  
(in maart nogmaals 
invullen bij 
kinderen  
–zorgniveau 3-)  
  
  
  
  
November  
  
  
  
Tijdens het 

bouwoverleg.  

  

                      Aanbod op zorgniveau 1  
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Groep  1-

8  
Kwink heeft een vaste plek op het weekrooster met aandacht voor de vijf 
belangrijkste competenties. Besef hebben van jezelf, zelfregulatie, besef 
hebben van een ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen 
maken.  
Ondanks het werken met de SEL-competenties, kan het zijn dat een kind 
wordt gepest. Basisschool Roald Dahl heeft hiervoor een pestprotocol 
ontwikkeld. Het is een probleem wat wij onder ogen zien en op onze school 
serieus willen aanpakken.  
De leerkracht analyseert en interpreteert de resultaten van de 
observaties die afgestemd zijn op de doelen van de lessen Kwink.  
  
In de groepen 1 en 2 richten we ons op vier deelgebieden:  
Persoonsontwikkeling, ontwikkeling van de zelfstandigheid,                            
ontwikkeling van de sociale vaardigheid, het sociale gedrag en de 
werkhouding. Deze doelen komen in de verschillende projecten van de 
kleuteruniversiteit aan bod.  
  
De eerste weken van het schooljaar; De Gouden Weken Bijleveld,B.,De 
gouden weken (2012). Het creëren van een fijne sfeer in de groep. De 
groepen 1-2 werken tevens met de projecten van de kleuteruniversiteit.  
  
Zorggesprek; signaleren en analyseren van zorg in de groep.  
  
Eenmaal per schooljaar wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling 
methode-onafhankelijk in kaart gebracht (ZIEN).  
  
Eenmaal per jaar groepsbespreking n.a.v. het invullen van ZIEN door 
leerling en leerkracht.  
  
Intervisie met collega’s.  
  
Het voeren van kindgesprekken/klassenvergadering/kringgesprek.  
  

  

                      Aanbod op zorgniveau 2  Waar:  

Groep  

1-8  
Ondanks het werken met de SEL-competenties, kan het 
zijn dat er problemen ontstaan in de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (gedragsproblematiek/pesten).   
De leerkracht kan tijdens intervisies, leerlingbespreking 
of bij de specialist aangeven wanneer hij/zij 
ondersteuning wenst.  
  
De leerkracht voert gesprekken met ouders en het kind 
en overlegt, indien nodig, met de specialist over mogelijke 
interventies. De acties worden vastgelegd in een 
begeleidingsplan.  
De leerkracht analyseert en interpreteert de resultaten 
van de observaties die afgestemd zijn op de doelen van 
het begeleidingsplan.  
  

In de groep.  
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 De specialist kijkt tijdens de visitaties, naar het 
pedagogisch handelen van de leerkracht. Tevens wordt er 
gekeken naar het afstemmen op de verschillende 
behoeften van het individuele kind of de groep.  
Wanneer de leerkracht merkt dat het kind onvoldoende 

aantoonbare voortuitgang in zijn sociaal-emotionele 

ontwikkeling laat zien gaat de leerling naar zorgniveau 3. 

Deze leerling wordt altijd door de leerkracht bij de 

leerlingbespreking ingebracht.  

 

  

                      Aanbod op zorgniveau 3  Waar:  

Groep  

1-8  
Samen met de specialist wordt een begeleidingsplan 
opgesteld.   
De leerkracht bespreekt en evalueert het plan met 
ouders. Aan ouders kan, indien nodig, worden 
gevraagd de oudervragenlijst (ZIEN) in te vullen. Wat 
kunnen de ouders de leerkracht vertellen over hun 
eigen kind? De leerkracht is eigenaar van het plan en 
heeft de uitvoerende rol evt. samen met ondersteuning 
van de specialist.  
  
Analyse van de resultaten uit het LOVS (ZIEN), 
observaties van de leerkracht en de vijf SELcompetenties. 
Met welke competenties heeft het kind moeite?  
  
Mogelijke interventies:  

-Conflictkrater/WAK-model  

(conflictoplossingstechnieken);  

-SOVA- training op eigen school of via 
het trainingscentrum; -Interne time-out;  
-Je bibbers de baas;  

-De vier ‘G’s;  

-Emotiethermometer;  

-Helpende gedachten;  

-Mindsets;  

-Mindfulness;  

-Emotieschaal;  

-Persoonlijke ruimtes.  
  

In de groep, 
door de 
leerkracht of 
specialist.  
  
Buiten de groep:  
Trainingscentrum  

SOVA-training 
Individueel met 
specialist.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      Aanbod op zorgniveau 4  
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Groep    

1-8  
Consultatie door ondersteuner wordt aangevraagd door de specialist.   
  
Impulsklas; onder gespecialiseerde begeleiding werken aan het reguliere 
schoolwerk. 1 dagdeel per week, gedurende twaalf weken.  
  
Voortraject + of arrangement wordt evt. afgegeven door het SWV.    

Doelen worden in het OPP vermeld door de leerkracht met ondersteuning 
van de specialist.   
De leerkracht regelt de overlegmomenten met ouders, externen en 

specialisten.  
   
  
  
  
  


