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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

 

1.1 FUNCTIE VAN HET ONDERSTEUNINGSPLAN 

 

In dit document staat beschreven hoe de Theresiaschool omgaat met zorgleerlingen en welke dingen 

gedaan worden om professionele hulp te geven aan deze kinderen. Het ondersteuningsplan is 

onderdeel van de zorgstructuur binnen de school. Het ondersteuningsplan geeft invulling aan de 

doelen van Passend onderwijs, waarbij binnen het samenwerkingsverband voor elke zorgleerling een 

passende plek moet zijn. 

Binnen het ondersteuningsplan worden de term ‘ondersteuning’ of ‘begeleiding’ in plaats van ‘zorg’ 

gebruikt, omdat die termen beter aansluiten bij het onderwijs, de mogelijkheden en de 

onderwijsbehoeften van kinderen.  

De beschrijving van de ondersteuning is kort en krachtig. Daardoor is het ondersteuningsplan goed 

leesbaar en concreet en geeft het richting en houvast aan iedereen die op school bij de 

leerlingenzorg betrokken is. 
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HOOFDSTUK 2   DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

 

2.1 INLEIDING LEERLINGENZORG/ ONDERSTEUNING AAN LEERLINGEN 

 

Leerlingenzorg oftewel ondersteuning aan leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de groep volgens 

de principes van handelingsgericht werken. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in de 

groep en realiseert de extra hulp en begeleiding die leerlingen nodig hebben. De intern begeleider 

heeft onder meer als taak om de leerlingenzorg te coördineren. Eén van de kerntaken van de IB’er is 

het plannen en uitvoeren van groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkracht. Dit gebeurt per 

schooljaar in drie cycli: 

- periode 1: augustus- oktober (startgesprek) 

- periode 2: oktober- februari 

- periode 3: februari- juni 

In de groepsbespreking worden de opbrengsten en ondersteuningsbehoeften op groepsniveau 

gemonitord en worden er acties voor die periode uitgezet. Deze worden vastgelegd in groepsplannen 

(technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling). Aan de hand van het zorgniveau 

wordt bepaald welke leerlingen besproken worden in een leerlingbespreking. 

 

 

Kinderen in basisniveau 1 of 2 worden in de groep begeleid. De leerkracht geeft het kind instructie 

door een passende onderwijsaanpak vanuit de methode voor spelling, technisch lezen, rekenen en 

begrijpend lezen. Dat is zichtbaar in de dynamische groepsplannen. 

Ook wordt er formatief getoetst bij spelling en rekenen. Kinderen werken op maat aan persoonlijke 

doelen. 

Ondersteuning kan ook bestaan uit een gehoorbeschermer, studybuddy, Picto’s, een hulpvraagblokje, 

een gevoelsthermometer, een wiebelkussen, een time-out plaats of een beloningssysteem. 

De ondersteuningsstructuur is leidend om doelstellingen te bereiken en is een middel om planmatig 

te werken. 
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2.2 UITGANGSPUNTEN 

 

De uitgangspunten voor onze onderwijsstructuur zijn hieronder schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Een passend onderwijsaanbod in een doorgaande 

leerlijn. 
2. Kwaliteit leveren en laten zien; opbrengstgericht 

onderwijs.  
3. Stimuleren van ontwikkeling van zelfvertrouwen, 

zelfstandigheid, zelfredzaamheid. 
4. Recht doen aan talenten in een goed, veilig pedagogisch 

klimaat. 
5. Hoge verwachtingen van alle leerlingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Visie en Missie 

        

 

Afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen 

                                in de groep, in de school en bovenschools 

 

Structuur : 

Zorgniveaus/ fasen van 

begeleiding. 

Werkwijze: 

Handelingsgericht 

werken (HGW). 

 

(zie 2.1.2) 

Voorwaarde: 

Samenwerken met interne 

en externe partners. 

 

(zie 2.1.3) 
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2.2.1 STRUCTUUR: ZORGNIVEAUS/ FASEN VAN BEGELEIDING 

 

Binnen de ondersteuningsstructuur zijn de vier zorgniveaus het uitgangspunt. Deze beschrijven de 

‘zwaarte’ van de zorg en worden binnen het samenwerkingsverband ook als uitgangspunt gebruikt. 

De Theresiaschool gaat uit van begeleiding in de klas in drie fasen:  

• Fase 1: de begeleiding in de groep door de leerkracht (differentiatie op 3 niveaus). Deze fase 

omvat zorgniveau 1 en 2. 

• Fase 2: de begeleiding in de groep door de leerkracht én begeleiding van een interne 

specialist. Dit is zorgniveau 3. 

• Fase 3: de begeleiding in de groep door de leerkracht én begeleiding van een interne 

specialist én begeleiding van een externe specialist. Deze fase omvat zorgniveau 4.  

 

De fasen van begeleiding/de zorgniveaus zijn verder uitgewerkt naar inhoud, verantwoordelijke, 

communicatielijnen en dossiervorming in hoofdstuk 4.  

 

2.2.2 HANDELINGSGERICHT WERKEN 

 

Als middel om de zorgniveaus/ fasen van begeleiding effectief en systematisch te kunnen uitvoeren, 

is handelingsgericht werken essentieel. Door handelingsgericht te werken is het mogelijk om ons 

onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, met andere woorden het zoeken 

naar antwoorden op de 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 protectieve factoren van kind 

en omgeving nadrukkelijk benoemd en ingezet.  

 

De kenmerken van handelingsgericht werken zijn : 

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 samenwerking en interactie tussen de betrokkenen. 

5. Leraren, intern begeleiders, ouders, kind en externe diagnostici werken constructief samen. 

 

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 basisvaardigheden (pedagogische omgang met leerlingen, klassenmanagement, 

instructievaardigheden)  is van zeer groot belang. Daarnaast is deskundige ondersteuning van de 

leerkracht een belangrijke voorwaarde. 

 

Met HGW worden systematisch en steeds opnieuw vier fasen doorlopen1. In deze fasen zit tevens de 

PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) verweven: 
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1. Waarnemen  

De leerkracht evalueert het lopende groepsplan op de effecten van het aanbod en de aanpak. De 

leerkracht verzamelt op het toetsanalyseformulier resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen 

(CITO leerlingvolgsysteem van groep 3 t/m. 8) samen met methodegebonden toetsgegevens (digitale 

registratiesoftware en analyse toetsen), observatiegegevens en gesprekken met kinderen en ouders. 

In de groeps- en leerlingbespreking worden opvallendheden met de IB’er besproken zoals het niet 

voldoen aan de gemiddelde groei in vaardigheidsscore.  

 

2. Begrijpen   

Voorafgaand aan een methodegebonden toets vinden meetmomenten plaats. Vanuit de 

meetmomenten plant de leerkracht het aanbod. Op het toetsanalyseformulier van de methodes 

inventariseert de leerkracht middels de vastgelegde meetmomenten de didactische en pedagogische 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarna stelt de leerkracht opnieuw vast welke specifieke 

doelen voor een leerling moeten worden gesteld (afgestemd op de doelen in de methode) en legt deze 

weer vast in het dynamisch groepsplan. De leerkracht neemt in het groepsplan de specifieke doelen 

op die afwijken van de doelen in de methode en zo ook de bijzondere onderwijsbehoeften. Verder 

wordt in het groepsplan de aanpak en organisatie beschreven. Per blok van de methode wordt er 

gewerkt met tussendoelen. Tussendoelen worden gesteld om het concreet en haalbaar voor 

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

De ambitie is om bij alle kinderen de streefdoelen te behalen. In de methode worden deze doelen vaak 

aangeduid als de 2-stertaken/ doelen, maar minimaal wordt uitgegaan van de fundamentele doelen 

(1-stertaken/ doelen). Bij uitzondering krijgen kinderen een eigen leerlijn. Het zijn de leerlingen die 

aan het einde van groep 6 de fundamentele doelen niet kunnen behalen. Dit gebeurt altijd in overleg 

met de IB’er en ouders. Afspraken en doelen worden vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectief van 

ParnasSys. Gekoppeld aan de eigen leerlijn zit een plannend aanbod dat per periode van een half jaar 

wordt opgesteld en geëvalueerd (tussentijds en aan het einde van de periode).  

 

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.  De verschillende methoden die worden 

gebruikt geven hiervoor ook richtlijnen.  

 

4. Realiseren  

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

gesprekken met leerlingen en ouders in het dynamisch groepsplan en het digitale leerlingdossier 

(ParnasSys) waarna de leerkracht weer begint 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 in tijdens de groepsbespreking met de IB’er. Aan het 

einde van de periode wordt het geëvalueerd.    

Data zijn opgenomen in de toetskalender die wordt vastgesteld aan het begin van het schooljaar. 

Alle analyseformulieren en groepsplannen worden digitaal gedeeld met de intern begeleider. Bij de 

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

toetsanalyseformulieren en groepsplannen, en eventuele individuele handelingsplannen met de 

volgende leerkracht (digitaal, en mondeling toegelicht). In een warme overdracht tussen beide 

leerkrachten worden alle leerlingen en diens onderwijs- en begeleidingsbehoeften besproken. 
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Overlegstructuren  

Waarnemen:  

- startgesprekken, 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 

Realiseren: 

- collegiale consultatie 

- inzet interne/externe deskundigen 

- uitvoeren interventies/verbetertrajecten 

- studiedagen 
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2.2.3 GROEPSBESPREKINGEN 

 

Ieder schooljaar zijn er drie groepsbesprekingen tussen leerkracht en intern begeleider. In 

september/oktober, februari/maart en juni. De leerkracht analyseert van tevoren toets- en 

observatiegegevens en stelt specifieke hulpvragen op. Voorafgaand aan de groepsbespreking bekijkt 

de intern begeleider het dynamische groepsplan en het LOVS. De leerkracht zorgt voor een overzicht 

van vragen die in de groepsbespreking aan de orde worden gesteld. De intern begeleider bespreekt 

met de leerkracht ook mogelijke handelingsgerichte vragen van de leerkracht(en) tijdens de 

groepsbespreking en inventariseert welke leerlingen voor de leerlingenbespreking in aanmerking 

komen.  

 

2.2.4 LEERLINGBESPREKING 

 

Voorafgaand aan de leerlingbespreking vult de leerkracht een formulier in waarin kort het probleem 

wordt beschreven en wat er al aan gedaan is. Tevens beschrijft de leerkracht de belemmerende en de 

bevorderende factoren van en rondom het kind en formuleert de hulpvraag. Tijdens het gesprek wordt 

gesproken over wat deze leerling verder nodig heeft om zich voldoende te kunnen ontwikkelen. 

De volgende mogelijkheden kunnen van toepassing zijn: 

-  individueel handelingsplan (cognitief, sociaal –emotioneel) en/of 

- inschakelen interne specialisten 

- aanmelding zorgteam  

-  aanmelden ondersteuningseenheid samenwerkingsverband 

De stap wordt altijd met de ouders besproken en waar nodig wordt schriftelijk toestemming 

gevraagd. 

 

2.2.5 INTERN BEGELEIDER: HET TAAKPROFIEL 

 

Context 

De werkzaamheden van de leraar worden uitgevoerd op een basisschool van het bestuur. De  school 

biedt opleiding en vorming aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar en bereidt kinderen voor op het 

vervolgonderwijs.  

De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een 

bijdrage aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid, de coördinatie en uitvoering van het 

ondersteuningsbeleid in de school, de begeleiding van leraren en is verantwoordelijk voor 

professionalisering. 

 

Werkzaamheden 

1.  Bijdrage in het ontwikkelen van het ondersteunings(zorg)beleid en initiëren van vernieuwingen: 

• De IB’er ontwikkelt samen met de directeur bij het ontwikkelen van het onderwijs- en 

ondersteuningsbeleid in de school. 

• De IB’er beschrijft het ondersteuningsbeleid in een ondersteuningsplan en evalueert dit 

beleid elk jaar en stelt elke vier jaar een nieuw ondersteuningsplan op.  

• De IB’er maakt samen met de directeur twee keer per schooljaar de schoolanalyse aan de 

hand van de gestelde streefdoelen (onder meer trendanalyses, dwarsdoorsnedes etc). 

• De IB’er analyseert de ondersteuningsactiviteiten door middel van observaties en 

groepsbesprekingen en initieert waar nodig vernieuwingen.  

• De IB’er vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over ondersteuningsbeleid. 

• De IB’er is de schakel tussen onderwijs en zorg. 
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2. Coördinatie en uitvoering ondersteuningsbeleid in de school: 

• De IB’er draagt zorg voor de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens 

afspraken in het ondersteuningsplan. 

• De IB’er stelt op basis van het  ondersteuningsbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt 

de uitvoering en verzamelt toetsgegevens en analyseformulieren. 

• De IB’er organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. leerlingen uit zorgniveau 3 en 4 

monitort de dossiervorming van deze leerlingen en ondersteunt de leerkracht bij de opbouw 

van de dossiervorming. 

• De IB’er ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken, in samenwerking met de directeur 

en i.s.m. het team m.b.t. ondersteuning en bewaakt deze. 

• De IB’er plant minimaal twee keer per jaar groepsbesprekingen met de leerkrachten en zit 

deze voor. 

• De IB’er coördineert aanmeldingen ondersteuningseenheid en verwijzingen van leerlingen. 

• De IB’er organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 

• De IB’er coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van 

aanmelding voor het praktijkgericht onderwijs. 

• De IB’er coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het 

basisonderwijs. 

 

3. Begeleiding leraren: 

• De IB’er draagt kennis over ondersteuning aan leerlingen over aan leerkrachten. 

• De IB’er ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal voor extra ondersteuning (buiten de 

methoden). 

• De IB’er adviseert over ondersteuning aan leerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert 

collegiale consultatie. 

• De IB’er begeleidt en coacht leerkrachten bij het analyseren van gegevens over de 

ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en 

handelingsplannen en het bewaken van de evaluatie en het vervolg daarop. 

• De IB’er neemt op verzoek van leerkracht diagnostische toetsen af en verricht 

leerlingobservaties. 

• De IB’er observeert klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een 

leerlingen. 

• De IB’er ondersteunt in de contacten met ouders van leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben (zorgniveau 3 en 4). 

 

4. Organiseert behoud en ontwikkeling van de eigen professionaliteit: 

• De IB’er neemt deel aan project-/werkgroepen en netwerken zowel binnen de school als op 

het niveau van het samenwerkingsverband. 

 

• De IB’er neemt deel aan her- en bijscholingscursussen, intercollegiale consultatie, intervisie, 

congressen etc. 

• De IB’er bestudeert relevante (vak-)literatuur. 
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2.2.6 INTERNE SPECIALISTEN 

 

Naast de intern begeleider zijn er andere interne specialisten binnen de school. De specialist is een 

groepsleerkracht die expertise opbouwt op een specifiek gebied. 

 

De Theresiaschool kent deze specialisten: 

• Bouwcoördinatoren 

• Gedragsspecialist 

• Taal/leesspecialist 

• Rekenspecialist  
• Specialist jonge kind 

• Specialist autisme 

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid 

• KiVa team 

• PMM/anti-pestcoördinator  

• Remedial teaching 

• Beelddenk-coach  

De specialisten houden zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom hun specialisme en 

informeren het team hierover. In het kader van ondersteuning aan leerlingen wordt de specialist 

ingeschakeld als de intern begeleider en de leerkracht behoefte hebben aan specifieke expertise.  

 

Specialisten koppelen hun bevindingen altijd terug in samenwerking met de intern begeleider. De 

intern begeleider houdt het overzicht en is het aanspreekpunt voor de leerkrachten. De leerkracht 

kan bij problemen de specialist raadplegen en moet hierbij ook de intern begeleider op de hoogte 

stellen. Dit is van toepassing vanaf zorgniveau 2.  

 

In de communicatie met ouders binnen zorgniveau 1 en 2 is de leerkracht de verantwoordelijke. 

Vanaf zorgniveau 3 kan de intern begeleider betrokken worden bij de gesprekken die worden 

gevoerd met ouders. De specialist is alleen op verzoek aanwezig bij een gesprek. 

 

In ieder geval moet binnen alle zorgniveaus alle communicatie en handelingen worden vastgelegd in 

ParnasSys. Dit is de verantwoordelijkheid van de leerkracht eventueel samen met de intern 

begeleider. 
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2.2.7 EXTERNE SPECIALISTEN EN ONDERWIJSONDERSTEUNINGSTEAM 

 

Binnen de Ondersteuningsheid zijn er externe specialisten: 

• Orthopedagoog. 

• Logopediste. 

• Ambulante ondersteuners met specifieke expertise. 

Daarnaast is er een zorgadviesteam dat vier keer per jaar bij elkaar komt en bestaat uit: 

• Intern begeleider 

• Zorgcoördinator Kinderdagverblijf ‘t Berenhuis 

• Jeugdarts 

• Schoolmaatschappelijk werker 

• Sociaal verpleegkundige 

Voor het bespreken van een leerling in het onderwijsondersteuningsteam is schriftelijk toestemming 

van de ouders nodig (of de leerling moet anoniem worden besproken). Voorafgaand aan de 

bespreking dient door de leerkracht een aanmeldingsformulier te worden ingevuld, waarin duidelijk 

de didactische/pedagogische/fysieke hulpvraag is omschreven.  

Met de deskundigen van het ZAT kan ook tussentijds contact worden opgenomen.  
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HOOFDSTUK 3  GROEPSPLANNEN 

 

De basis voor het handelingsgericht werken in de groep is het groepsplan, waarin de kinderen 

geclusterd zijn in drie niveaugroepen.  

De Theresiaschool hanteert groepsplannen voor de volgende vakgebieden: 

 

Groep 1/2  

- Taal  

- Rekenen 

 

Groep 3 t/m 8 

- Technisch lezen 

-  Begrijpend lezen 

-  Rekenen 

- Spelling 

 

De Theresiaschool werkt, voor de vier kernvakken, met sterke methoden die qua mogelijkheden voor 

afstemming in doelen, instructie en aanbod voorzien in de onderwijsbehoeften van de meeste 

kinderen: 

 

• Technisch lezen: Veilig leren lezen (groep 3) en leescircuit (groep 4 t/m 8).  

• Begrijpend lezen: Veilig leren lezen (groep 3) en Leeslink (groep 4 t/m 8). 

• Rekenen: Wereld in getallen 4. 

• Spelling, taal en woordenschat: Taal actief 4. 

 

In de groepsplannen wordt beschreven welke kinderen welke instructiebehoeften hebben en worden 

per half jaar bijzondere onderwijsbehoeften en specifieke doelen beschreven die anders zijn dan de 

methoden aangeven. Per blok wordt er gewerkt met meetmomenten/tussendoelen. 

In de groepsplannen wordt de differentiatie uitgedrukt in vier niveaugroepen:  

 

1. Verkorte instructie plus plus: Deze leerlingen scoren A of A+ bij de Cito toets. Bij de 

methodetoetsen scoren zij zeer goed. Het gaat hier om leerlingen bij wie de ontwikkeling van tellen 

en rekenen bovengemiddeld verloopt. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra uitdaging. 

2. Verkorte instructie: Deze leerlingen scoren A of A+ bij de Cito toets. Bij de methodetoetsen scoren 

zij goed. Het gaat hier om leerlingen bij wie de ontwikkeling van tellen en rekenen bovengemiddeld 

verloopt. 

3. Basisinstructie: Deze leerlingen scoren C,B of A bij de Cito toets. Bij de methodetoetsen scoren zij 

ruim voldoende. Het gaat hier om leerlingen bij wie de ontwikkeling van tellen en rekenen normaal 

verloopt.  

4. Verlengde instructie: Deze leerlingen scoren  C, D of E bij de CITO toets. Deze leerlingen hebben 

extra instructie en begeleide inoefening nodig om betere resultaten te halen. 
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3.1 JAARCYCLUS GROEPSPLANNEN 

 

In onderstaand schema is zichtbaar hoe de groepsplannen over het jaar zijn verdeeld, wanneer een 

groepsoverzicht wordt opgesteld en wanneer de evaluatiemomenten zijn. In de toetskalender is 

aangegeven wanneer de Cito toetsen en ZIEN/KiVa afgenomen worden. 

 

Maand Activiteit 

Augustus/September Opstellen groepsplan door de groepsleerkracht. 

September/oktober Startgesprek tussen leerkracht en IB’er. 

Oktober / november ▪ Tussenmeting lezen (DMT/AVI). Spelling (PI dictee) en 

rekenen (TTR). Opbrengsten worden in het groepsplan 

vermeld bij ‘procesevaluatie’.  

▪ Aanpassing groepsplan groep 3 n.a.v. herfstsignalering. 

Februari  ▪ Evaluatie per jaargroep (collegiale bespreking). 

▪ Evalueren en aanpassen groepsplannen. 

Februari/maart/april Groepsbespreking en leerlingbespreking tussen leerkracht en IB’er.  

April ▪ Tussenmeting lezen (DMT/AVI). Spelling (PI dictee) en 

rekenen (TTR). Opbrengsten worden in het groepsplan 

vermeld bij ‘procesevaluatie’.  

▪ Aanpassing groepsplan groep 3 n.a.v. lentesignalering. 

Juni ▪ Evaluatie per jaargroep. 

▪ Evalueren en aanpassen groepsplannen. 

Juni/Juli ▪ Groepsbespreking en leerlingbespreking (facultatief IB). 

▪ Groepsoverdracht n.a.v. aanzet nieuwe groepsplan.  
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HOOFDSTUK 4   ZORGNIVEAUS/FASEN VAN ONDERSTEUNING 

 

4.1 ZORGNIVEAUS/ FASEN VAN BEGELEIDING 
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4.2 ZORGNIVEAU 1 

 

FASE 1 VAN BEGELEIDING 

ZORGNIVEAU 1: ALGEMENE EN REGULIERE ZORG IN DE GROEP 

 

Inhoud 

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

plaats wordt hier begonnen met het volgen van de ontwikkeling zoals eerder beschreven. Kinderen 

volgen de basisinstructie en doen mee met het reguliere aanbod. 

 

Verantwoordelijkheid: 

De leerkracht is verantwoordelijk voor: 

- Het vormgeven van zorgniveau 1 in zijn/haar groep. 

- De communicatie met de ouders en verslaglegging daarvan. 

- De inhoud van de groepsbespreking met de interne begeleider. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor: 

- Het samenstellen van de toetskalender. 

- Plannen van groepsbesprekingen welke 3 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.  

- Tijdens het eerste oudergesprek van het schooljaar staat de sociaal-emotionele ontwikkeling 

centraal. 

- Bij een tussentijds oudergesprek op aanvraag van de leerkracht of ouders. 

- Eventueel in een telefonisch overleg. 

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 zorgniveau 1 naar zorgniveau 2 gaat. 

 

Dossiervorming: 

De leerkracht 

- Vult na afname van de methodegebonden toetsen de registratieformulieren in van de methodes 

en geeft aan welke kinderen in aanmerking komen voor aanpassing in de leerstof. 

- Zorgt binnen 2 weken 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. Van deze gesprekken gaat geen afschrift naar de ouders. 

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

digitale leerlingdossier. 
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4.3 ZORGNIVEAU 2 

FASE 1 VAN BEGELEIDING: 

ZORGNIVEAU 2: EXTRA ZORG IN DE GROEP 

 

Inhoud 

De extra begeleiding van leerlingen in de groep door middel van verlengde instructie of andere 

instructie en ander aanbod. Deze leerlingen vallen uit bij methodetoetsen of laten een voorsprong 

zien en krijgen op basis daarvan deze aanpassingen binnen de groep door de leerkracht. Deze 

leerlingen worden ook gesignaleerd door onvoldoende groei in vaardigheidsscores of een grotere 

groei dan gemiddeld in combinatie met een hoge A+ score.  

De extra zorg die geboden kan worden is bijvoorbeeld: 

- Meer individuele instructie en verwerking. 

- Extra feedback. 

- Het nemen van pedagogische maatregelen. 

- Het inzetten van extra didactische maatregelen. 

 

Verantwoordelijkheid: 

De leerkracht is verantwoordelijk voor: 

- Het vormgeven van zorgniveau 2 in zijn/haar groep; de inhoud en uitvoering van de extra zorg 

aan de leerlingen. 

- De communicatie met de ouders en verslaglegging daarvan. 

- Het vragen van hulp aan de interne begeleider. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor: 

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

gesprekken als de leerkracht daar om vraagt. 

 

Communicatie: 

De leerkracht:  

- Informeert de ouders over de inhoud van het groepsplan. 

- Communiceert met de ouders over de voortgang van de resultaten.  

De leerkracht communiceert met de intern begeleider: 

- Tijdens de uitvoering van het groepsplan bij ontstane moeilijkheden. 

- Na evaluatie van het groepsplan bij opvallendheden. 

 

Dossiervorming: 

De leerkracht 

- Schrijft het groepsplan en houdt dit bij.  

- Noteert de evaluatie in het groepsplan. 

- Zal een verslag van de oudergesprekken zo snel mogelijk invoeren in het digitale dossier. 

 

Als uit evaluatie van het groepsplan blijkt dat de leerling het gestelde doel na een of twee 

begeleidingsperiodes heeft bereikt, gaat de leerling terug naar zorgniveau 1. Heeft de leerling na 

twee begeleidingsperiodes het doel niet bereikt, dan gaat de leerling naar zorgniveau 3. Dit gebeurt 

na overleg van de leerkracht met de intern begeleider. 

 
  



 

18 

 

4.4 ZORGNIVEAU 3 

 

FASE 2 VAN BEGELEIDING: 

ZORGNIVEAU 3: ÉN ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNE SPECIALIST 

Speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider. 

 

Criteria van zorg:  

Op dit niveau constateert de leerkracht dat de leerling te weinig heeft geprofiteerd van alle 

interventies. De leerkracht zoekt hulp bij de intern begeleider vanuit een concrete hulpvraag 

(leerlingbespreking) en er vindt een gesprek met ouders plaats. Uitgangspunt: wat heeft deze leerling, 

in deze situatie, bij deze leerkracht, nodig?  

Het doel van de leerkracht is het voortzetten van hulp binnen het groepsplan (eventueel aangevuld 

met een individueel handelingsplan in ParnasSys) die door nieuwe inzichten beter kan worden 

afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.  

 

Voorbeelden/criteria om tot een handelingsplan te komen: 

- Een leerling heeft ondanks verlengde instructie de doelen niet gehaald. 

- Een leerling heeft door omstandigheden gedurende enige tijd geen of minder onderwijs 

kunnen volgen. 

- De achterstand is binnen een beperkte tijd in te lopen. 

- De achterstand is groter, maar stapsgewijs in te lopen (opeenvolgende handelingsplannen). 

- Een leerling heeft op een specifiek onderdeel van de leerstof een achterstand. 

- Een leerling heeft specifieke ondersteuning nodig t.a.v. werkhouding, taakgerichtheid, gedrag. 

 

Communicatie:  

De leerkracht communiceert met de ouders over het plan van aanpak en over de voortgang en 

evaluatie. 

 

Dossiervorming: 

- Verslag leerlingbespreking (intern begeleider) in ParnasSys. 

- Verslag oudergesprek (leerkracht) in ParnasSys. 

- Onderzoeksgegevens intern onderzoek (toetsen, testen, observaties) in individueel dossier, 

aantekening in ParnasSys, informatie gesprekken intern begeleider en eventueel aanvullende 

gegevens in ParnasSys (intern begeleider). 

 

Een leerling gaat naar zorgniveau 4 als de zorg in niveau 3 niet toereikend is. 

Verantwoordelijkheden:  

- Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en intern begeleider.  

- Leerkracht: formuleren concrete hulpvraag, sterkte/zwakte analyse maken en indien van 

toepassing opstellen en uitvoeren van een handelingsplan in de groep. 

- De intern begeleider is verantwoordelijk voor het intern onderzoek, ondersteuning van de 

leerkracht bij het opstellen en het evalueren van het handelingsplan. 
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4.5 ZORGNIVEAU 4  

 

FASE 3 VAN BEGELEIDING: 

ZORGNIVEAU 4: ÉN ONDERSTEUNING VAN EEN EXTERNE SPECIALIST 

Speciale zorg met inzet van externen. 

 

Criteria van zorg:  

Alle leerlingen, die minimaal zorgniveau 2 en 3 hebben doorlopen en waarbij de leerkracht in 

handelingsverlegenheid komt. Geboden hulp heeft onvoldoende opgeleverd en de school roept 

externe hulp in (bijv. consultatie, observatie, onderzoek, begeleiding door OE/instanties). 

Uitgangspunt: wat heeft deze leerling, in deze situatie, bij deze leerkracht, nodig?  

Vanuit specifieke expertise van OE of externe instanties worden handelingsadviezen voor de leerkracht 

in de groep gegeven. Ook is het mogelijk dat de leerkracht wordt begeleid door OE/externe instanties 

op het vlak van handelingsgericht werken. 

 

Een leerling gaat naar zorgniveau 4 als de zorg in niveau 3 niet toereikend is. 

Verantwoordelijkheden:  

- Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht, IB-er en ouders.  

- Leerkracht: formuleren concrete hulpvraag, maken en indien van toepassing het uitvoeren van 

specifiek plan van aanpak in de groep (ondersteuning door intern begeleider). 

- Intern begeleider: verantwoordelijk voor procesbewaking, ondersteuning van de leerkracht, 

communicatie naar de leerkracht. Verslaglegging proces. 

Gezamenlijk leerkracht/ intern begeleider: gesprekken met ouders, verzorgen gegevens voor 

externen. 

- Ouders: beslissing van het te volgen traject (en eventuele uitkomsten). 

 

Communicatie:  

- Intern begeleider en leerkracht communiceren met ouders over het plan van aanpak en over 

de voortgang hierbinnen.  

- Vastleggen dat dit met ouders is besproken door de leerkracht. 

- Ouders: geven toestemming voor bespreken/ onderzoek externen en geven toestemming dat 

school hierbij aanwezig mag zijn. 

- Externen: afhankelijk van situatie. 

 

Dossiervorming:  

- De leerkracht verzamelt en verstuurt samen met de IB’er gegevens voor externen. Een kopie 

wordt bewaard in ParnasSys. 

- Plan van aanpak in digitale zorgmap. 

- Informatie gesprekken opnemen in ParnasSys door de leerkracht / intern begeleider. 

- Leerkracht en intern begeleider zijn verantwoordelijk voor toetsen, informatie 

oudergesprekken, informatie gesprekken intern begeleider en eventueel aanvullende 

gegevens in ParnasSys.  
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4.6 ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT  

 

Passend onderwijs met specialistische hulp: Voor de leerlingen binnen dit zorgniveau wordt in overleg 

met de extern deskundige (orthopedagoog en/ of contactpersoon) uit het samenwerkingsverband een 

ondersteuningsarrangement aangevraagd. 

 

Als er een advies voor een extra arrangement op een reguliere basisschool wordt gegeven, wordt dit 

met een, door de ondersteuningsmanager ondertekende, brief aan school en ouders kenbaar 

gemaakt. 

 

De ondersteuningsmanager kan een toelaatbaarheidsverklaring voor het SO afgeven. Die 

toelaatbaarheidsverklaring wordt naar school, ouders en school voor SO gestuurd.  

 

Indien school en/of ouders het niet eens zijn met de beslissing wat betreft de 

toelaatbaarheidsverklaring kunnen zij dit kenbaar maken bij de directeur bestuurder van de 

Ondersteuningseenheid de Meierij. Die vraagt dan een second opinion aan bij een andere 

ondersteuningseenheid van het SWV.  

 

Voor alle kinderen met een arrangement moet een OPP worden gemaakt en een daaraan gekoppeld 

handelingsdeel worden geschreven. De ouders hebben instemmingsrecht op dit handelingsdeel. 

 

Verantwoordelijkheden:  

- Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht, intern begeleider en 

ouders.  

- Leerkracht: opstellen en uitvoeren van specifiek plan van aanpak in de groep. Leerkracht blijft 

verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling in de groep. 

- intern begeleider is verantwoordelijk voor procesbewaking, ondersteuning van de leerkracht, 

communicatie naar de leerkracht. 

- Gezamenlijk leerkracht/ intern begeleider: gesprekken met ouders, contacten externen. 

- Ouders: beslissing van het te volgen traject (en eventuele uitkomsten). 

- Externen: besluitvorming op basis van gestelde vraag van ouders. 

 

Communicatie:  

- Leerkracht communiceert met ondersteuning van intern begeleider met ouders over het plan 

van aanpak en over de voortgang hierbinnen.  

- Vastleggen dat dit met ouders is besproken door de leerkracht. 

- Ouders: betrokken in gehele proces en geven toestemming voor in te zetten trajecten. 

- Externen: afhankelijk van situatie. IB’er:  

- IB’er arrangeert drie keer per jaar een groot overleg met alle betrokkenen met het OPP als 

leidraad.  

 

Dossiervorming:  

- Informatie en gesprekken vastleggen in ParnasSys (leerkracht en intern begeleider). 

- Informatie externen opslaan in ParnasSys.  

-  Plan van aanpak bewaren en bijhouden in het digitale dossier. 

- Toetsen, informatie oudergesprekken, informatie gesprekken intern begeleider en eventueel 

aanvullende gegevens in ParnasSys (leerkracht en intern begeleider). 
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HOOFDSTUK 5  ONDERWIJSAANBOD VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE 

ONDERWIJSBEHOEFTEN 

 

In de onderwijsniveaus wordt gesproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De 

praktische invulling hiervan is in deze paragraaf weergegeven. 

 

5.1 SIGNALEREN EN ANALYSEREN 

Signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben door het bekijken van resultaten op 

groeps- en leerlingniveau en het uitvoeren van observaties in de groep (bijvoorbeeld tijdens 

instructie), is een taak van de groepsleerkracht.  

Resultaten van methodetoetsen  worden geregistreerd in het groepsplan en overige resultaten (Cito-

toetsen, DMT, AVI e.d.) worden geregistreerd in het digitale Leerling Volg Systeem (LVS).  

 

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. Indien nodig kan de intern begeleider de leerkracht hierin ondersteunen, 

door bijvoorbeeld een observatie of een lees- , spelling- of rekenvaardigheidsonderzoek uit te 

voeren. Resultaten en conclusies worden in het leerlingdossier opgenomen. Vervolgens wordt het 

onderwijsaanbod gepland in het groepsplan. 

  

5.2 EIGEN LEERLIJN  

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 vanaf groep 7 een eigen leerlijn 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. Dit wordt genoteerd in het OPP van 

ParnasSys. 

 

5.3 DYSLEXIE EN DYSCALCULIE 

De Theresiaschool werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie vastgelegd 

in  een eigen ‘dyslexieprotocol’. Daarin staan aanwijzingen voor signaleren en handelen.  

 

De Theresiaschool hanteert een eigen protocol rekenproblemen gebaseerd op het protocol ERWD. 

De richtlijnen en adviezen in dit protocol zijn uitgangspunten voor de begeleiding en het 

rekenonderwijs op school.  

 

5.4 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 ten gunste 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 het observatie-, 
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registratie-, volg- en zorgsysteem en in een vroeg stadium met ouders worden besproken. Er wordt 

uitsluitend hiertoe besloten wanneer de verwachting uitgesproken kan worden dat de verlengde of 

verkorte leertijd leidt tot betere leerresultaten 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.  

Onjuist genomen beslissingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van het 

kind. Aangezien de school 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


