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1. Inleiding
In dit document geven we een beeld van de manier waarop wij op CBS De Ark aandacht
besteden aan zorgverbreding. Extra zorg (ondersteuning) voor leerlingen die cognitieve of
sociaal-emotionele problemen hebben, maar ook voor leerlingen die meer begaafd zijn of
meer praktisch leren.
Onder zorgverbreding verstaan wij de uitbreiding en versterking van maatregelen en
activiteiten op individueel-, groeps-, en schoolniveau ten behoeve van een zo intensief
mogelijke ondersteuning voor leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen die specifieke
pedagogische en/of didactische behoeften tonen om de door de school te bepalen tussenen einddoelen te bereiken in hun schoolloopbaan op de basisschool.
We bieden hulp aan kinderen wanneer we constateren dat er sprake is van achterstand of
voorsprong. Deze hulp heeft een curatief karakter. We streven ernaar om steeds meer
preventief te werken en vooraf in te spelen op mogelijke ontwikkelingsproblemen.
In dit zorgprofiel geven we een overzicht van de vakgebieden en methoden die we
gebruiken, wanneer we toetsen, hoe we die beoordelen en hoe we de extra hulp die we
bieden vastleggen.
Ons intern en extern handelen en de daarbij behorende
overlegstructuren en instanties worden besproken.
Vervolgens is er aandacht voor de wijze waarop de leerlingen
onze school doorlopen met de procedures die we hanteren.
Een gestroomlijnde organisatie op het gebied van de
leerlingenzorg is essentieel. Er is sprake van een goede
taakverdeling. Groepsmappen en leerling dossiers zijn
belangrijke instrumenten met betrekking tot de leerlingzorg.
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2. Algemene informatie
2.1 Schoolgegevens

Naam van de school
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

CBS “De Ark”
Ds.L. Touwenlaan 44A
9754 BT
Makkum
0515 231561

E-mail
Directeur
Intern Begeleider
Orthopedagoog
Aantal leerlingen op:

ark@degreiden.nl
Greet Stulp
Audrey Eysberg
Prognose Okt. 2020

182 leerlingen

3. Visie op zorg
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien.
Omdat we te maken hebben met verschillen, wordt het onderwijsleerproces zo ingericht,
dat dit ook mogelijk is. De leerkracht is eigenaar van dit proces. De scholen van Stichting CBO
De Greiden bieden basisondersteuning zoals in het referentiekader Passend Onderwijs
wordt genoemd en door het samenwerkingsverband Fryslân is vastgesteld.
Er zijn grenzen aan het kunnen bieden van begeleiding. Het welbevinden en vertrouwen
hebben in een goede ontwikkeling van het kind staan centraal in onze afweging of een kind
bij ons op zijn/haar plaats is. Bij onvoldoende zicht op de problematiek en/of
handelingsverlegenheid van de leerkracht zorgt de leerkracht dat de IB-er bij het
onderwijsproces wordt betrokken. Lukt het niet het onderwijsleerproces te optimaliseren,
dan betrekt de IB-er het Zorgteam CBO De Greiden erbij. Eventueel kan daarna toelating bij
het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs worden aangevraagd.
Het contact met de ouders over de ontwikkeling van hun kind vinden wij zeer belangrijk om
gezamenlijk de beste begeleiding voor het kind te bewerkstelligen.
Preventie, hulpverlening en afstemming staan bij ons centraal. De leerlingen krijgen in de
klas de basisinstructie wat in principe bepalend is voor voldoende vorderingen.
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4. Groepsoverzicht en weektaken
Onder een weekplan verstaan we een beredeneerd aanbod voor de groep (dus niet het
format).
4.1. Verzamelen van gegevens

Als signaleringsinstrumenten worden de observatiegegevens, methode gebonden toetsen en
het leerlingvolgsysteem (LOVS) gebruikt.
De school hanteert een leerlingvolgsysteem, dat het effect van het onderwijs op de
leerlingen als totaal en op elk kind afzonderlijk in kaart brengt. We gebruiken daarvoor het
zelf ontwikkelde “zorg verkort”.
We maken daarbinnen gebruik van de volgende toetsen:
• Rekenen en Wiskunde: Cito 2009 en Rekenen 3.0 ( gr. 3 en 4)
• Spelling; Cito 2010 en Spelling 3.0 ( gr. 3 en 4)
• Begrijpend lezen; Cito 2010 en Begrijpend lezen 3.0 ( gr. 3 en 4)
• Drie-minuten toets; Cito 2009
• Avi toets 2009
• Woordenschat: Cito
• KanVas voor groep 1 t/m 8
• Iep eindtoets

We toetsen vanaf eind 2019 op papier om de juiste toetsvoorwaarden te creëren. Het
digitale rooster kon de tijd van toetsen niet adaptief benaderen. Bovendien heeft de
leerkracht bij papieren toetsen meer zicht op de toetshouding van de leerling.
Voor de kinderen met speciale onderwijsbehoeften hebben we de Cito toetsen voor Speciale
Leerlingen voor de vakken Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling aangeschaft.
Naast de toetsen van het LOVS zijn er een aantal diagnostische toetsen beschikbaar.
Wanneer nader onderzoek gewenst is, worden deze toetsen gebruikt.
• Spelling; Pi-dictee
• Technisch lezen ; Klepel
• Rekenen; PDO-onderzoek Eduforce, Bareka
• Rekenen; Utrechts Getalbegriptoets
• Toetsen uit het dyslexieprotocol
Voor groep 8 maken we gebruik van de Iep- eindtoets. Bij leerlingen met een mogelijke
LWOO-indicatie wordt naast de Cito ook de NIO-toets afgenomen door Fultura.
Leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing in het Praktijk Onderwijs of het
Voortgezet Speciaal Onderwijs met een IQ lager dan 70 nemen normaliter geen deel aan de
Cito eindtoets.
Juni 2020 door het coronavirus en de omstandigheden die erbij horen hebben we besloten
alleen rekenen, taal, spelling en hier en daar lezen (AVI) te toetsen. De Cito-toetsen worden
op papier afgenomen op een moment dat geschikt is (dit wordt beoordeeld door de
leerkracht) we letten m.n. goed op de toetsvoorwaarden.
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De IB-er zorgt dat de groepsleerkrachten het toetsmateriaal en de bijbehorende
handleidingen tot hun beschikking hebben.
De groepsleerkrachten nemen in principe zelf de toetsen af en corrigeren deze ook zelf. In
de analyse geven zij hun rednatie weer over wat zij hebben gezien (b.v. de resultaten) en
ervaren.
De toetsgegevens worden op de computer in het LOVS en ‘Zorg Verkort’ ingevoerd door de
groepsleerkracht en/of de IB-er. De groepsoverzichten van de LOVS-toetsen worden
bewaard in een map in de IB-kast en op de leerkrachten schijf op de server.
De methodegebonden toetsen worden afgenomen en geregistreerd door de
groepsleerkracht in ‘Zorg Verkort’. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn alle scholen van CBO De
Greiden gestart met het leerling administratiesysteem inclusief leerlingvolgsysteem
“ParnasSys”. Een groot deel van de hiervoor genoemde gegevens wordt digitaal bijgehouden.
4.2 Ordenen van gegevens

In de IB-ruimte is een afsluitbare dossierkast. In de dossierkast zit voor iedere leerling een
map: het leerlingen-dossier. De IB-er maakt wanneer er een nieuwe leerling op school komt
een map voor deze leerling. De eerste papieren overdrachtsgegevens van de peuterschool
worden hierin bewaard. Verdere gegevens worden, waar mogelijk, bewaard en aangemaakt
in ParnasSys. Het papieren dossier wordt gebruikt voor gegevens van de leerling, de
leerkracht en externe instanties die niet in ParnasSys kunnen worden opgeslagen.
Wanneer een kind de school verlaat wordt het leerlingdossier vijf jaar bewaard. Daarna
wordt het dossier vernietigd. De IB-er is hier verantwoordelijk voor.
Gemaakte toetsen van het leerlingvolgsysteem worden bewaard en na een jaar vernietigd,
m.u.v. toetsen met een IV of V-score.
4.3 Signaleren van de zorgleerlingen

N.a.v. de observatie en toetsen ( LOVS en methode-gebonden toetsen) worden de
zorgleerlingen bepaald.
We noemen een leerling een zorgleerling, wanneer:
1) Er binnen het CITO IV of V-niveau sprake is van onvoldoende vooruitgang of terugval
2) Wanneer een leerling structureel onvoldoende resultaten laat zien op de
methodegebonden toetsen en/of wanneer de score van de toets afwijkt van de
verwachtingen
3) Sociaal emotioneel zorgen zijn (Kanvas en Scholen op de kaart).
Jaarlijks wordt er een lijst “inventarisatie zorgleerlingen” (zie bijlage 2) ingevuld door de
groepsleerkracht en de IB-er. Op deze lijst staan de zorgleerlingen vermeld. Een I+ leerling
kan ook als zorgleerling worden benoemd.

4.4 Vastleggen van de zorg

Uit de waarnemingen, bestaande uit de observatie in de groep, de resultaten van de
methode toetsen en de Citotoetsen, worden er binnen ‘Zorg Verkort’ ‘groepsplannen’
opgesteld, d.w.z. doelen bepaald per leerling en leerlingen worden in 3 groepen verdeeld te
weten instructievolgend, instructieafhankelijk en instructieonafhankelijk. We hanteren
‘groepsplannen’ voor de vakken technisch- en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Het
7
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groepsplan wordt door de groepsleerkracht opgesteld in overleg met de IB-er. In dit
groepsplan zijn de kinderen op grond van hun onderwijsbehoefte ingedeeld, waarbij er een
clustering is van de kinderen met soortgelijke onderwijsbehoeften. De aanpak van de
zorgleerlingen is vastgelegd binnen Zorg Verkort, het handelingsplan en/of in het
zorgactiviteitenschema.
4.5 Individuele leerlijn en ontwikkelperspectief (OPP)

In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat leerlingen een individuele leerlijn volgen
Het komt voor, dat leerlingen gedurende de basisschoolperiode een zodanige achterstand of
voorsprong oplopen bij een vak, dat een individuele leerlijn noodzakelijk is. Verwijzing naar
het speciaal basisonderwijs is niet aan de orde en de school geeft aan voldoende
mogelijkheden te hebben om de betreffende leerling nu en in de toekomst adequate
begeleiden. Alle betrokkenen dienen zich te realiseren, dat een individuele leerlijn voor de
betreffende leerling nu en in de toekomst (schoolkeuze) grote gevolgen heeft. Het is daarom
van belang, dat een basisschool een zorgvuldige procedure hanteert, waarbij recht gedaan
wordt aan het belang van de leerling en de mogelijkheden, die een school kan bieden.
Alternatieve oplossingen, bv. het doubleren, worden overwogen.
We spreken van een eigen leerlijn wanneer een leerling voor één of meerdere vakken een
eigen programma volgt met aangepaste tussen/einddoelen die afwijken van de tussen/einddoelen van de groep.
Criteria eigen leerlijn:
1. Uit genormeerde toetsen blijkt, dat de leerling voor het betreffende vak een
leerachterstand heeft van minimaal een jaar. Wanneer er sprake is van een
bijkomende sociaal-emotionele problematiek, dan mag de achterstand een aantal
maanden minder zijn
2. De school heeft de mogelijkheden voor individuele instructie en begeleiding
overwogen en besproken.
3. Er heeft een psychologisch onderzoek plaatsgevonden of de leerling is besproken
met een externe deskundige (A.B.-er of psycholoog) en heeft advies gekregen.
4. Het formulier “OPP ” ( zie bijlage 5) met daarin de motivatie, de tussen- en
einddoelen is ingevuld.
5. De afspraken, beschreven in de individuele leerlijn/OPP, worden ondertekend door
de ouders en 2x per jaar geëvalueerd. Eventuele aanpassingen zijn mogelijk. Deze
worden schriftelijk vastgelegd.
4.6. Dyslexieprotocol

Om potentiële risicolezers vroegtijdig te kunnen signaleren, maken we gebruik van een
protocol. Zie dyslexieprotocol ( bijlage )
Bij vermoedens van dyslexie past de school de interventies, vermeld in het dyslexieprotocol
toe. Deze worden vastgelegd in een handelingsplan. Wanneer de hulp ontoereikend is en er
duidelijk dyslectische kenmerken aanwezig zijn, is halverwege/eind groep vier de
mogelijkheid om via de gemeente dyslexieonderzoek en behandeling vergoed te krijgen.
Hiervoor melden wij in overleg met de ouders de kinderen aan bij DZNN Joure.
Klankbord dyslexie:
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Stichting CBO de Greiden wil ouders en leerkrachten de gelegenheid geven om ervaringen
uit te wisselen op het gebied van lees-/spellingproblemen en dyslexie. Twee maal per jaar
komen we bij elkaar met als doel om de leerlingen met lees-/en spellingproblematiek zo
goed mogelijk te begeleiden
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5. Intern handelen
5.1 Groepsbespreking

Het schooljaar is wat betreft de leerlingenzorg verdeeld in 4 periodes.
Gegevens voor de overdracht van de leerlingen zijn voor de zomer uitgewisseld door het
invullen van de groepssignaleringsplannen. De groepsleerkracht evt. i.o.m. de IB-er stellen
de groepsplannen en kindplannen voor het komende half jaar op. In oktober/november is er
een tussenevaluatie en kunnen de plannen worden bijgesteld. In februari na de Cito-toetsen
vindt de 2e groepsbespreking plaats en worden de nieuwe plannen voor het 2e half jaar
opgesteld. De uitslagen van de Cito-toetsen zijn daarbij uitgangspunt. In april vindt er
opnieuw een tussenevaluatie plaats. Aan het eind van het schooljaar is er een laatste
evaluatie.
Voor de groepsbespreking van februari en juni vult brengt de groepsleerkracht de
groep/leerlingen in beeld. Dit gebeurt m.b.v. een groepssignaleringsplan of het kindplan. Dit
is het uitgangspunt voor het opstellen van de plannen.
5.2 Leerlingbespreking

Op de leerlingbespreking worden, wanneer daar aanleiding toe is, individuele leerlingen
besproken in het team. De leerlingbespreking vindt veelal plaats kort na een
groepsbespreking. Leerlingen waarvan de groepsleerkracht en de IB-er van mening zijn dat
het van belang is om dit te bespreken met het hele team, komen op de leerlingbespreking.
Van iedere bouw is er minimaal één leerkracht aanwezig bij de leerlingbespreking.
5.3 Schoolanalyse (diepte analyse)

In februari en in juni, na de Cito-toetsen worden de resultaten van de Cito-toetsen
besproken in het team. Er wordt gekeken naar de actuele stand van zaken, maar ook wordt
er gelet op de voorgaande afnamen, om zo een trendanalyse te krijgen. De
groepsgemiddelden van de Cito-toetsen worden vergeleken met de inspectienormen en er
worden conclusies getrokken die kunnen leiden tot een plan van aanpak.
5.4 Oudergesprek

Wij vinden regelmatig contact met ouders erg belangrijk. We hebben daar in ieder geval 3
momenten voor ingepland. Maar daartussen zijn wij altijd bereid met de ouders in gesprek
te gaan. Aan het begin van het schooljaar is er een inloopochtend en zijn er twee avonden
waar ouders informatie aan de leerkrachten geven (omgekeerde tien minutengesprekken).
Deze wordt per klas/groep gehouden.
De 1e ouderavonden waarbij de voortgang wordt besproken zijn in oktober/november De
resultaten tot dusver worden dan besproken en het algemeen welzijn van het kind. Deze
gesprekken facultatief. Vanaf groep 6 worden de leerlingen mee uitgenodigd. (dit in het
kader van eigenaarschap). In februari en juni zijn de volgende 10-minuten/oudercontacten
gesprekken. Vanwege het coronavirus vonden de laatste gesprekken via videobellen plaats
(conform adviesprotocol PO-raad). In die gesprekken wordt dan ook het rapport, wat de
kinderen meekrijgen, besproken en de resultaten van het leerlingvolgsysteem. In juni/juli
krijgen de kinderen van alle groepen het overgangsrapport en zijn er rapportbesprekingen
met de ouders. In groep 1 komt de groepsleerkracht op huisbezoek. In geval van
echtscheiding worden beide ouders geïnformeerd. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd
in het protocol echtscheiding.
10
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5.5 Verslaglegging oudergesprekken

Een kort verslag van de oudercontacten wordt opgenomen in ParnasSys.

6. Passend Onderwijs
6.1 Samenwerkingverband Passend Onderwijs

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland,
die ontstaan is uit de samenwerkingsverbanden WSNS.
Het samenwerkingsverband is ervoor verantwoordelijk dat alle leerlingen in de regio een
passend onderwijsaanbod krijgen, de zogenaamde “zorgplicht”. Daarvoor ontvangt het
bevoegd gezag het budget Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft een
ondersteuningsplan opgesteld. In dit ondersteuningsplan staan de afspraken die de scholen
uit het samenwerkingsverband gemaakt hebben over:
• de begeleiding die iedere reguliere school biedt;
• welke kinderen naar het speciaal onderwijs gaan en welke procedure daarvoor geldt
• hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
• wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften moet zijn
• hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen
die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.
In de nieuwe structuur zijn besturen en scholen verantwoordelijk voor de zorgplicht. De
missie van het samenwerkingsverband is: “Alle leerlingen gaan succesvol naar school”.
Het schoolbestuur beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning
nodig heeft en zorgt voor de plaatsing van de leerling op een van de scholen.
Elke basisschool levert in ieder geval de basisondersteuning. Naast de basisondersteuning is
er een inventarisatie (in ontwikkeling) waarin de ondersteuningsmogelijkheden en
11
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expertises van de verschillende scholen en leerkrachten binnen CBO De Greiden zijn
beschreven.
Het Zorgteam CBO De Greiden wordt ieder schooljaar voor de herfstvakantie op de hoogte
gebracht van alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Zie verder ‘Werkdocument
Zorgteam CBO De Greiden’.
De zorg voor de leerling op school kan variëren van licht naar zwaar:
1. De leerling volgt het reguliere lesprogramma op de basisschool
2. De leerling volgt het reguliere lesprogramma met schoolse ondersteuning
3. De leerling wordt besproken in het (bovenschoolse) zorgteam (Zorgteam CBO De
Greiden) en krijg een aangepast lesprogramma. De school stelt een
Ontwikkelperspectief op (OPP). Ouders stemmen in met het handelingsdeel van het
OPP.
4. Er komt inzet van professionals uit/door het ZAT of maatschappelijk werk, logopedie,
etc. voor de extra ondersteuning
5. De leerling gaat door naar Commissie van Toelating voor het SBO (voorzien van een
deskundigenadvies) en kan mogelijk geplaatst worden op het SBO
6. Indien punt 5 niet toereikend dan wordt de leerling doorverwezen naar de
Commissie van Advies (CvA) en kan worden geplaatst op het Speciaal Onderwijs,
cluster 3 of 4
In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) geeft een school aan welke mate van zorg de
school kan bieden of wil gaan bieden. Het SOP van onze school is terug te vinden in
Het Schoolondersteuningsprofiel(SOP). Deze is op school aanwezig.

6.2 CLB Consultatieve Leerling begeleiding

CLB staat voor consultatieve leerlingbegeleiding en is een methodiek die zich richt op het
handelingsgericht begeleiden van leerkrachten. CLB kan worden gestart met leerkrachten
die problemen ervaren ten aanzien van de begeleiding van een kind, bijvoorbeeld omdat er
leer-, gedrags- of werkhoudingsproblemen zijn. De bedoeling is om problemen zo vroeg
mogelijk aan te pakken om escalatie te voorkomen. De CLB-er, gaat samen met de
leerkracht in gesprek en al pratende wordt samen gezocht naar concrete, werkbare doelen
en bijbehorende aanpak in de klas. De eerste insteek is dus om niet direct te kiezen voor
psychologisch onderzoek. Als dit later toch noodzakelijk blijkt, kan het echter altijd gebruikt
worden als aanvulling op de CLB.
Het CLB-gesprek vindt plaats volgens een aantal fasen.
➢ De fase van de identificatie, waarin het probleem globaal in kaart wordt gebracht
(toetsgegevens, observaties) en een eerste prioriteit wordt gesteld. Dit betekent dat
een deel van het probleem even ‘geparkeerd’ wordt tot een later tijdstip. Dit is
noodzakelijk om ‘klein’ te kunnen werken en daarmee tot concrete veranderingen te
kunnen komen. Eventuele ontbrekende informatie wordt verzameld.
➢ De fase van de analyse, waarin het belangrijkste probleem en de specifieke situatie
waarin dit zich voordoet verder wordt geanalyseerd en de samenhang tussen
factoren wordt onderzocht. Er wordt gekeken waarom de huidige aanpak voor dit
kind misschien niet werkt en welke onderwijsbehoeften er zijn.
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➢ De fase van de interventie, waarin doelen worden gesteld en een plan van aanpak
wordt geformuleerd. Veel aandacht wordt besteed aan het concreet formuleren van
doelen en het meetbaar maken hiervan (hoe gaan we evalueren), zodat vooruitgang
daadwerkelijk in kaart kan worden gebracht.
➢ De fase van de evaluatie (na een aantal weken), waarin wordt besproken wat wel en
niet werkt en wat er gelukt en bereikt is. Hierna wordt eventueel een nieuw
probleem geanalyseerd en begint de cyclus opnieuw.
Tijdens het gesprek worden er aantekeningen gemaakt door de leerkracht en CLB-er
afzonderlijk. De aantekeningen worden door de leerkracht kort verwerkt in de
(groeps)handelingsplanning. De leerkracht brengt de IB-er op de hoogte van het besprokene.
De criteria voor de aanvraag van CLB zijn:
➢ De leerkracht heeft het probleem in kaart gebracht (de CLB-er helpt om de hulpvraag
concreet te maken)
➢ De IB-er is op de hoogte van de hulpvraag
➢ Er is contact geweest met de thuissituatie en de hulpvraag is met ouders besproken
➢ Ouders geven toestemming voor CLB traject
➢ De resultaten van LVS- en methodegebonden toetsen zijn geïnventariseerd
➢ De resultaten worden vergeleken met de resultaten van de voorgaande jaren (de
ontwikkelingslijn)
➢ De leerkracht heeft een sociogram van de klas of een duidelijk LVS van de
sociale/emotionele ontwikkeling

6.4 Schoolmaatschappelijk werk

Doel van schoolmaatschappelijk werk is het begeleiden ouder(s) en kinderen in risicovolle
opvoedingssituaties, waardoor het welbevinden van de kinderen en de kans op een goede
schoolopleiding worden vergroot. Ook is de schoolmaatschappleijk werkster beschikbaar als
ouders graag eens willen sparren over de opvoedsituatie of andere relevante zaken.
De schoolmaatschappelijk werkster, is op afroep beschikbaar. Wanneer ouders aangeven
open te staan voor hulp van het SMW, geeft school de gegevens van de ouder(s) door aan de
schoolmaatschappelijk werkster, die vervolgens contact opneemt met de ouder(s)
6.5 IZO Intern Zorg overleg

Onze school doet mee aan het IZO. Dit houdt in dat 2x per jaar de schoolmaatschappelijk
werkster en de schoolverpleegkundige samen met de IB-er en eventueel de
groepsleerkracht, kinderen bespreekt waarover de school zich zorgen maakt wat betreft de
thuis- en/of opvoedingssituatie. De afspraken uit het IZO worden vastgelegd in het
ParnasSys. De IB-er draagt zorg voor de uitvoering hiervan.

6.6 Beeldcoaching binnen de school

Beeldcoaching is een middel dat binnen onze stichting regelmatig preventief en
oplossingsgericht met succes werd en wordt ingezet. Kijkend naar de ontwikkelingen binnen
het passend onderwijs zien we dat beeldcoaching een uitstekende vorm van ondersteuning
en bekwaming is. De nieuw CAO-PO geeft tevens aan dat leerkrachten aantoonbaar aan hun
professionalisering horen te werken (duurzaam inzetbaar). Beeldcoaching is een mooie
interventie om deze uitdaging “toegerust” aan te gaan.
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Inhoudelijk richt beeldcoaching zich op het brandpunt van de kwaliteit van handelen: het
interpersoonlijk handelen. Beeldcoaching werkt met de kracht van videobeelden, de beelden
laten niet alleen zien wat er werkelijk gebeurt ze geven ook toegang tot dimensies achter
het handelen. Ze bieden de mogelijkheid om kwaliteiten te laten zien die we nog niet
meteen onder woorden kunnen brengen. Bij het bekijken van de beelden worden aanwezige
capaciteiten en succesvolle interacties uitvergroot en wordt gezocht naar kansen voor groei
en ontwikkeling in de zone van de naaste ontwikkeling van de gecoachte. Deze methode is
perspectief- en oplossingsgericht georiënteerd. Dit wordt nog verdiept door de aandacht die
besteed wordt aan patronen van handelen: de patronen laten zien wat kenmerkend is voor
de persoon in de praktijk. Dat levert stof op voor verkenning van de gedachten en motieven
van de leraar.
Beeldcoaching (school video interactie begeleiding) is een methodiek die heel direct en soms
confronterend kan werken. De bewustwording van kracht en kwaliteit bij leerkrachten die
begeleid worden, is een belangrijk uitgangspunt van Beeldcoaching. Een belangrijke
voorwaarde voor reflectie is, dat de leerkracht zich veilig kan voelen en zich open gaat
stellen om feedback te ontvangen.
CBO De Greiden heeft een beleid Beeldcoaching opgesteld, waarin uiteen wordt gezet hoe
het instrument beeldcoaching een structurele plaats krijgt bij de schoolontwikkeling binnen
CBO De Greiden, waarbij de individuele groei van leerkrachten het uitgangspunt is

6.7 Kindercoaching en/of Rots en Water training

Voor sommige kinderen is extra aandacht noodzakelijk. De leerkracht geeft dit advies door
signalen uit KANVAS, of door observaties in de groep. Vanuit CBO de Greiden is het mogelijk
een kindercoach of Rots en water trainer in te huren voor individuele kinderen. Soms is het
voor de groepsdynamiek belangrijk een Rots en Water training te volgen als groep. Ook deze
optie geeft CBO De Greiden. Een aanvraag en motivatie vindt plaats via het zorgteam.
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In- door-, en uitstroombeleid
1.1 Instroom van leerlingen

Sinds 1 januari 2011 is de wet OKE (Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatie) in werking.
Met deze wet worden er meer eisen gesteld aan het peuterspeelzaalwerk en aan groep 1 en
2 van de basisschool. De GGD controleert de peuterspeelzalen en de onderwijsinspectie
bezoekt de VVE-locaties. De wet OKE betekent ook veranderingen voor de scholen.
De VVE-inspectie wordt vanaf nu meegenomen in de reguliere inspectie hetgeen betekent
dat scholen o.a. ook aan moeten geven wat zij doen aan doorgaande lijn voor-vroegschool,
aan ouderbetrokkenheid op school en thuis. Alle peuterspeelzalen van Welzijn Middelsee en
SISA werken met overdrachtsformulieren. Zowel de VVE-peuters en peuters die niet op een
VVE-locatie zitten, maar wel extra zorg nodig hebben, als alle andere kleuters krijgen een
warme overdracht. Dit betekent dat leidsters het overdrachtsformulier toelichten en
aangeven welke interventies er gepleegd zijn bij dit VVE-kind. De school kan er dan meteen
mee verder. De peuterspeelzalen zijn verantwoordelijk voor het aandragen van de
overdrachtsformulieren.
De aanmelding op de basisschool gaat als volgt:
Stap 1: Ouders melden hun kind aan op de basisschool van hun keuze.
Stap 2:Ouders leveren, bij het kennismakingsgesprek en via het intakeformulier, informatie
over de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast ontvangt de school informatie vanuit de
peuterschool/ het kinderdagverblijf..
Stap 3: De school heeft zorgplicht en zoekt naar passende ondersteuning op de eigen school
of een andere reguliere basisschool.
Stap 4: Als een reguliere school constateert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft
en de reguliere basisscholen kunnen die ondersteuning zelf niet bieden, wordt het kind
aangemeld bij de Commissie van Toelating ( CvT) voor het SBO

Zie verder:
bijlage: Entreeformulieren A en B en C
bijlage: Voorbeeld overdrachtsformulier peuterspeelzaal-basisschool
bijlage: Schema overdracht PSZ-basisschool
bijlage: Stroomschema 1 zorgplicht aanmelding reguliere PO-school
Bij reguliere aanname en inschrijving.
a. Het team wordt geïnformeerd en de leerling wordt geplaatst in één van de groepen.
b. De ontvangende leerkracht krijgt schriftelijke informatie over de leerling en alle relevante
stukken (inschrijfgegevens, onderwijskundig- en/of zorgrapport en handelingsplannen)
c. De leerkracht maakt met de ouders een afspraak om kennis te maken en plant een
eventueel kennismakingsmoment tussen klas en nieuwe leerling.
d. Definitieve afspraak over het moment van feitelijke overstap.
e. Via BRON wordt doorgegeven dat er een nieuwe leerling is ingeschreven.
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7.2 Doorstroom van leerlingen

In principe doorlopen kinderen in een periode van ongeveer acht jaar onze basisscholen.
In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden
op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling. Bij zorgleerlingen, dus leerlingen
waarvoor een meer specifieke ondersteuning nodig is, moet systematisch gewerkt worden
aan die aspecten van de ontwikkeling die achter blijven of juist sterk zijn.
Eén van de mogelijk oplossingen voor zorgleerlingen kan gezocht worden in
groepsverlenging of versnelling.
Om tot dit besluit te komen van verlengen of versnellen kan er onderzoek gedaan worden
door de interne begeleider van onze school en indien nodig kan er extern onderzoek
plaatsvinden. Wij volgen nauwgezet de ontwikkeling van elk kind door middel van ons
leerlingvolgsysteem en door de methode gebonden toetsen. We nemen de beslissing op
basis van zorgvuldige afweging, waarbij het team gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt.
A. Verlenging in groep 3 t/m 7 ( doubleren)
Voor verlenging gelden de volgende afspraken:
➢ De leerkracht dient in januari of eerder de eerste twijfels aan de ouders te laten
horen.
➢ In de leerlingbespreking van april wordt de leerling besproken in het team
➢ In mei wordt een voorlopige beslissing genomen en na de uitslag van de CITO toets
volgt de definitieve beslissing.
➢ De school overlegt met de ouders wat de procedure is tot aan de definitieve
beslissing.
➢ Het formulier “argumentatie doublure” wordt ingevuld, met ouders besproken en
ondertekend door de ouders
➢ De IB-er is verantwoordelijk voor het begeleidingstraject, de
eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school.
➢ Het proces rond de verlenging wordt gedocumenteerd en opgenomen in het dossier
van het kind
B. Versnelling in groep 3 t/m 7
De leerlingen die binnen de groep bovengemiddeld presteren verdienen ook extra zorg. Om
aan de behoeften van deze kinderen te voldoen behoren versnelling, verbreding of
verdieping tot de mogelijkheden.
Bij versnelling gaat een leerling vervroegd door naar de volgende groep of draait met een
paar vakken mee met de volgende groep. We kijken bij deze mogelijkheid niet alleen naar de
cognitieve aspecten maar ook naar de sociaal-emotionele aspecten.
Onder verbreding en verdieping verstaan we dat de leerstof aangeboden wordt op het
niveau van het kind.
* materiaal aanbieden wat uitdagend is
* het overslaan van herhaling en oefenstof (compacten)
* leerstof overslaan (door middel van toetsen het juiste niveau bepalen)
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* inpassen van extra leerstof in het lesprogramma; de leerling krijgt een weektaak voor
reguliere leerstof en wanneer hij klaar is, kan hij/zij gaan werken aan het
verbredingmateriaal/ verdiepingsmateriaal.
De speciale aanpak van deze leerlingen wordt vastgelegd in een individuele leerlijn.
Onze Stichting is in het bezit van screenings- en beleidsmateriaal omtrent hoogbegaafdheid.
De aanpak van hoogbegaafdheid is vastgelegd in het “Protocol Hoogbegaafdheid” ( zie bij. 6)
C. Verlenging in groep 1 en 2
Overgang naar groep 2 is mogelijk als:
1. Er sprake is van een voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de verantwoordelijke
groepsleerkracht: er zijn digitale gegevens beschikbaar m.b.t. de cognitieve ontwikkeling
(Onderbouwd), sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanvas) .
2. Er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor Kleuters’ en
Rekenen voor Kleuters, toets-afname jongste kleuters;
3. Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school (zie bijlage
Beslissingsblad overgang groep 1 naar groep 2 .
Overgang naar groep 3 is mogelijk als:
1. Er sprake is van een voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de
verantwoordelijke groepsleerkracht: er zijn digitale aantekeningen beschikbaar m.b.t.
de cognitieve ontwikkeling (Onderbouwd) en sociaal-emotionele ontwikkeling
(Kanvas).
2. Er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor Kleuters’ en
Rekenen voor Kleuters, toets-afname oudste kleuters.
3. De uitkomsten van het dyslexiescreening voldoende zijn.
4. Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school (zie
bijlage Beslissingsblad overgang groep 2 naar groep 3.
Bouwverlenging wordt overwogen als het kind niet voldoet aan deze criteria.
We zetten daarna dezelfde stappen als bij verlenging in groep 3 t/m 7 .
D. Versnelling in groep 1 en 2
Vervroegde overgang naar groep 2 is mogelijk als:
1. Er sprake is van een opvallend vlotte ontwikkeling naar het oordeel van de
verantwoordelijke groepsleerkracht: er zijn digitale aantekeningen beschikbaar
m.b.t. de cognitieve ontwikkeling (Onderbouwd) en sociaal-emotionele
ontwikkeling (Kanvas).
2. Er zeer goede scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor
kleuters’ en ‘Rekenen voor Kleuters’, toets-afname jongste kleuters.
3. Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school (zie
bijlage 12 “Criteria overgang 1-2”)
Vervroegde overgang naar groep 3 is mogelijk als:
1. Er sprake is van een opvallend vlotte ontwikkeling naar het oordeel van de
verantwoordelijke groepsleerkracht: er zijn digitale aantekeningen
beschikbaar m.b.t. de cognitieve ontwikkeling (Onderbouwd), sociaalemotionele ontwikkeling (Kanvas).
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2. Er zeer goede scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor
kleuters’ en ‘Rekenen voor Kleuters’, toets-afname oudste kleuters;
3. De uitkomsten van het dyslexiescreening zijn voldoende,
4. Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school.
(zie bijlage “Criteria overgang 2-3”)
We zetten daarna de volgende stappen:
➢ Vervroegde overgang wordt door de groepsleerkracht van groep 1 en/of 2 uiterlijk aan
de orde gesteld in de leerlingenbespreking van april.
➢ Vervroegde overgang wordt daarna met ouders besproken waarbij de reden, objectieve
gegevens (Citotoetsen, overgangscriteria en de observatiegegevens) aandachtspunten
vormen in het gesprek.
➢ In mei wordt zo mogelijk de definitieve beslissing genomen in overleg met de ouders.

E. Herfstkinderen

Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december.
Bij de herfstkinderen is het eerste schooljaar dus een onvolledig schooljaar! Het is de vraag
of deze kinderen in dat onvolledige schooljaar voldoende vooruitgang boeken om naar de
volgende leerstofjaargroep over te gaan. Dit betekent dat iedere leerkracht regelmatig voor
de vraag komt te staan of een herfstkind nog in groep 1 moet blijven of dat het naar groep 2
kan gaan.
Tegenwoordig heeft die datum van 1 oktober geen functie meer bij het beslissen over de
voortgang naar de volgende groep.
De behoeften en de ontwikkeling van de leerlingen en zijn/haar plekje in de groep zijn steeds
uitgangspunt voor het onderwijsaanbod en de begeleiding van de leerlingen, van groep 1
t/m 8.
In de groepen 1-2 gaat het niet alleen om taal en rekenen, ook de emotionele ontwikkeling
en het spelen en werken zijn heel belangrijke zaken in die groepen.
Spel is de basis van de ontwikkeling van jonge kinderen!

Op C.B.S. De Ark bieden wij kinderen de mogelijkheid zichzelf te zijn, te leren in een veilige
omgeving. De kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen d.m.v. zelfstandig werken en
samenwerkend leren. Elk kind een passende koers
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Wij kunnen onze visie kracht bijzetten:
•
•

Door een onderzoekende houding te creëren, bij
zowel leerkracht als leerling.
Door de blik naar buiten te richten en niet te blijven
hangen in het verleden, dus gebruik maken van de
nieuwe inzichten binnen de onderwijswereld.

Wat houdt de visie concreet in voor groep 1 en 2?
- De kleuter mag kleuter zijn.
- Er is sprake van een rijke leeromgeving en een gevarieerd aanbod van activiteiten.
- De leerkracht is gemotiveerd en is empathisch ingesteld.
- Er wordt rekening gehouden met het niveau en de verschillende talenten van de
leerlingen.
- Er wordt effectief onderwijs gegeven, er is sprake van ontwikkeling op sociaal
emotioneel gebied, op het rekenkundige vak, op het gebied van taalvaardigheid, op
motorisch en op creatief gebied.
- Het welbevinden van de kinderen is van groot belang. Het aspect betrokkenheid
speelt hierbij een grote rol. Hierdoor raakt iemand gemotiveerd, stelt zich open en
neemt op intense wijze waar. Er komt energie vrij en men ervaart voldoening, omdat
de activiteiten aansluiten bij de exploratiedrang en het behoeftepatroon van het
kind. Daardoor gaat het kind op zoek naar de grenzen van zijn individuele
mogelijkheden, waardoor ontwikkeling ontstaat. Er wordt op deze manier door
ervaringen geleerd. Ervaringsgerichtwerken neemt met name bij de kleuterperiode
een grote plaats in.
We hanteren op school de volgende procedure:
• Een kind dat in oktober, november of december 4 jaar wordt, start in groep 1.
• De leerkracht van groep 1 gaat op huisbezoek voor een kennismakingsgesprek of
nodigt de kinderen en ouders uit op school. Gevraagd wordt aan de ouders het
intakeformulier in te vullen.
• Kort na de start in het basisonderwijs is er, wanneer dit nodig is, een gesprek met
ouders en groepsleerkracht .
• In juni heeft de groepsleerkracht een gesprek met ouders van herfstkinderen over
hoe het met hun kind gaat in groep 1. De groepsleerkracht bespreekt de ontwikkeling
van het kind nav de items criteria overgang groep 1-2 ( zie bijlage 11 “Criteria
overgang 1-2”) in en vult, ter bevestiging, het beslissingsblad in.
In de leerlingenbespreking van april worden deze kinderen besproken met het team.
• In juni toetsen van het LVS afnemen.
• In juni worden de vorderingen in “Onderbouwd” en Kavas besproken.
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7.3 Uitstroom van leerlingen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een leerling de school verlaat. Het is van groot
belang dat de overdracht tussen beide scholen gedegen verloopt zodat de ontwikkeling van
de leerling verder niet onderbroken wordt.
Het onderwijskundig rapport geeft de noodzakelijke basisinformatie over een leerling. In
kort bestek verschaft de ‘toeleverende’ school aan de ‘ontvangende’ school gegevens over
een reeks belangrijke leerlingkenmerken.
Het staat de ontvangende school vrij de toeleverende school om aanvullende informatie te
vragen. Daarnaast blijft persoonlijk en/of telefonisch contact tussen
directeuren/ib/groepsleiders van de twee scholen van wezenlijk belang.

A. Stappenplan uitstroom van leerlingen naar een andere basisschool
Stap 1:
Het volledig ingevulde onderwijskundig rapport van CBO De Greiden betreffende het kind
wordt ingevuld.
Stap 2:
Het onderwijskundig rapport (inclusief de bijlagen) wordt op school door de leerkracht aan
de ouders op school ter inzage gegeven en zo nodig besproken.
Stap 3:
Er wordt contact opgenomen door de schooldirecteur met de schooldirecteur van de school
waar het kind volgens de ouders ingeschreven gaat worden. Eventueel wordt nog
aanvullende informatie uitgewisseld. Er worden hierbij afspraken gemaakt over het
waarschijnlijke tijdstip van overschrijving en de wijze waarop de ontvangende school de
leerling-gegevens zal ontvangen van het betreffende kind.
Stap 4:
Het onderwijskundig rapport (inclusief bijlagen) wordt vervolgens samen met een
kennisgeving van uitschrijving opgestuurd naar de nieuwe school van de vertrekkende
leerling. (uitschrijfdatum is de laatste dag dat het kind op school verbleef).
Opmerking:
Mocht er sprake zijn van een plotselinge, onvoorziene verhuizing van het kind, dan zal een
gesprek met de ouders en de inzage van het onderwijskundig rapport waarschijnlijk
onmogelijk zijn.
In zulke gevallen worden binnen 2 weken na het plotselinge vertrek van het kind de stappen
1,3 en 4 door de school genomen.
Stap 5:
Via BRON wordt doorgegeven dat er een leerling is uitgestroomd.
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B. Uitstroom groep 8 naar Voortgezet Onderwijs
Stap 1:
Leerlingvolgsysteem:
Jaarlijks worden (t/m/ groep 7) de leerlingvolgsysteem toetsgegevens minimaal 1 x met de
ouders besproken. Een 2e keer gebeurt dit eventueel op verzoek van de ouders en/of
leerkracht.
In groep 8 worden de Cito toetsen 1 x afgenomen (M8) en 1 x met ouders en leerkracht
besproken. Aan het begin van groep 8 heeft de juf een gesprek met ouders en kind. Zij
vertelt de ouders en kind waar op gelet wordt dit schooljaar:
- De resultaten
- De werkhouding
- De motivatie
Tijdens het schooljaar worden deze gesprekken indien nodig herhaald.
Deze toetsen zijn ‘dekkend’ voor de vak –en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen.
Stap 2:
Plaatsingswijzer:
Om tot een goede advisering te komen baseren we ons advies op de meerjarige
ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de
school.
Het leerlingvolgsysteem is leidend voor de advisering en de plaatsing in het voortgezet
onderwijs. Bij het hanteren van de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal.
Stap 3:
Eindtoets:
De eindtoets op de basisschool wordt in april afgenomen, heeft de status van ‘second
opinion’ en kan gebruikt worden als onderbouwing bij advies en plaatsing.
Stap 4:
Informatie scholen Voortgezet Onderwijs:
De open dagen van het voortgezet onderwijs in de regio worden zo mogelijk door ouders en
leerlingen bezocht. Het VO verzorgt een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders m.b.t. het
vervolgonderwijs.
Stap 5:
Adviezen:
Adviezen voor de schoolverlaters worden, na de M8 toetsen, met team, ib en directie
doorgenomen.
Stap 6:
Gesprek met ouders en leerling:
Er vindt eind januari/begin februari, na de M8 toetsen, een gesprek plaats tussen leerkracht,
ouders en leerling betreffende het advies voor het vervolgonderwijs
Stap 7:
Formulieren invullen (digitaal):
Leerkracht groep 8 verzorgt het betreffende schooladvies, verzamelt de noodzakelijke
formulieren voor het dossier en zet dit klaar in OSO (digitale overdracht).
De basisschool is verantwoordelijk voor het advies, de VO school voor de plaatsing.
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Stap 8:
Leerkracht groep 8 voert in maart gesprekken met ouders (en eventueel leerling). In dit
gesprek wordt de schoolkeuze bepaald en hebben ouders inzage in het dossier. Ouders
geven toestemming om dossier over te dragen aan de betreffende VO school.
Stap 9:
Mei: scores van de eindtoets worden bekeken en eventueel worden adviezen, in overleg met
ouders en leerling, naar boven toe bijgesteld.
Stap 10:
Er volgt vanuit de leerkracht groep 8 een warme overdracht naar het vervolgonderwijs. Op
datzelfde moment worden de voorgaande adviezen geëvalueerd.
Stap 11:
Uitschrijven leerling.
Leerlingen worden door ons per 31 juli uitgeschreven via BRON
Stap 12:
De Ark volgt de leerlingen in het vervolgonderwijs twee jaren.
Het vervolgonderwijs geeft aan zeer content te zijn met de adviezen van de afgelopen jaren.
De laatste twee jaren zijn er slechts … leerlingen van schoolkeuze veranderd. (eventueel
toelichten) De onderbouwing was begrijpelijk en lag niet aan een eventuele verkeerde
advisering.
Lwoo/ Pro
Leerlingen die wellicht in aanmerking komen voor lwoo worden in het begin van het
schooljaar door de basisschool opgegeven voor toetsing door Fultura (NIO test). Deze toets
wordt in november afgenomen.
Afhankelijk van deze IQ score (moet kleiner zijn dan 90) hebben leerling misschien recht op
Lwoo. Naast de NIO score moeten de achterstanden op begrijpend lezen en rekenen ook
nog aan bepaalde eisen voldoen. Is dit het geval dan gaat aanmelding en uitschrijven net als
bij de gemiddelde leerling.

8. Taakverdeling
De leerlingenzorg is een verantwoordelijkheid van het hele team. Ieder heeft daarin een
eigen taak en verantwoordelijkheid.
De groepsleerkracht:
➢ signaleert ( sociaal-emotionele) problemen bij leerlingen
➢ neemt de methode-gebonden toetsen af en registreert en analyseert deze
➢ houdt het registratiesysteem in de registratiemap bij
➢ neemt actief deel aan leerling- en groepsbespreking
➢ is in staat conclusies uit die besprekingen planmatig uit te voeren
➢ houdt voortgangsgesprekken met kinderen, ouders, collega’s en derden
➢ stelt groeps- en handelingsplannen op – in overleg met de IB-er
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➢
De IB-er:
IB-ers vervullen in hun werk drie rollen:
1. IB-ers coördineren de leerlingenbegeleiding.
2. De IB-er als coach en begeleider van leerkrachten.
3. De IB-er als sparringpartner van de directeur als het gaat om inhoudelijk beleid op
onderwijs en zorg.
De ambitie is dat alle IB-ers deze drie rollen pakken
➢ Beleidsvoorbereiding: de IB-er adviseert het management bij het ontwikkelen van
onderwijs- en zorg beleidsindicatoren en komt met beleidsvoorstellen
➢ Coördinatie en uitvoering zorgbeleid: de IB-er handelt planmatig vanuit visie,
structuren en afgesproken beleid aan zorgactiviteiten.
➢ Communicatief en sociaal vaardig: de IB-er stemt in gesprekken met collega’s,
leerlingen en derden zodanig af op de ander dat er werkelijk contact gemaakt wordt.
De IB-er brengt feiten, meningen, gevoelens en ideeën op een heldere manier over
en checkt op de boodschap precies zo overkomt als hij bedoeld is. De IB-er speelt in
en stemt af op de situatie, persoon en omgeving op een dusdanige manier dat dit
voor alle betrokkenen als prettig en adequaat wordt ervaren.
➢ Professionalisering en ontwikkeling
De IB-er denkt na over beroepsopvattingen en bekwaamheden, is erop uit om
feedback van anderen te ontvangen en die serieus te onderzoeken. De IB-er
reflecteert over eigen aandeel en streeft ernaar, vanuit inzicht in zichzelf, zich steeds
verder te ontwikkelen.
De directie:
➢ schept voorwaarden waarin een gedegen visie op leerlingenzorg gestalte kan krijgen
➢ adviseert en biedt waar mogelijk hulp bij eventuele knelpunten
➢ draagt zorg voor de gerichte professionalisering van groepsleerkrachten
➢ volgt de uitvoering van het zorgprofiel door de groepsleerkrachten zowel op
pedagogisch als op didactisch vlak
➢ is eindverantwoordelijk voor de zorgstructuur

9. Groepsmappen
Het ordenen van de groepsmappen heeft als doel:
• De rode draad door de school zichtbaar maken en op deze manier waarborgen.
• Afspraken uit het zorgprofiel worden duidelijk en zijn zichtbaar in de groepsmap.
• De mappen zien er allemaal hetzelfde uit, waardoor ze voor iedereen terug te vinden
zijn. Hierdoor is belangrijke informatie toegankelijker voor collega’s, stagiaires en
invallers.
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1. Groepsmap ( één per lokaal)
• Jaarplan (A4) en ambitie van schooljaar
• leerlingenlijst groep / specifieke informatie over de leerlingen (flap)
• School- en klassenregels (bij de deur)
• Ontruimingsplan
• Lesrooster
• Werkwijze in de groep
• Dag- weekplanning

De registratie van de groepen vinden we terug in zorgverkort.(digitaal)
Dit wordt digitaal bewaard op de leerkrachtenschijf op de server.
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Bijlage 1 Stroomschema zorgplicht aanmelding leerling
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Deze pagina is waarschijnlijk niet duidelijk, zie voor een betere weergave:
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/10/Stroomschema-zorgplichtaanmelding-reguliere-po-school-PDF-114-KB.pdf
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Bijlage 2 Het School Ondersteunings Profiel
In de school vindt u het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)
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Bijlage 3 Toetsingsprotocol en adviesprotocol voor VO.

De CITO toetsen van groep 3 worden in eigen groep afgenomen. Een gepensioneerde
leerkracht van groep 3 ondersteunt hierbij de leerkracht van groep 3. De CITO van groep 4
t/m 8 die digitaal zijn, worden centraal afgenomen in de personeelsruimte en in het
stiltelokaal. In beide lokalen is er toezicht. Kinderen maken hun eigen toets op de computer
welke is afgeschermd van de andere computers middels een schot. De eigen leerkracht is in
de ene ruimte en een gepensioneerde ICT leerkracht in de andere ruimte. De IB maakt een
rooster wanneer de kinderen getoetst worden. De tijden zijn in overleg met de leerkracht.
Tijdens de toetsing mogen er geen volwassenen of leerlingen in en uit lopen. Als kinderen
klaar zijn, gaan ze stillezen in een meegebracht stilleesboek.

Het adviesprotocol voor schoolverlaters:

Stap 1:
Leerlingvolgsysteem:
Jaarlijks worden (t/m/ groep 7) de leerlingvolgsysteem toetsgegevens minimaal 1 x met de
ouders besproken. Een 2e keer gebeurt dit eventueel op verzoek van de ouders en/of
leerkracht.
In groep 8 worden de Cito toetsen 1 x afgenomen (M8) en 1 x met ouders, leerling en
leerkracht besproken. Deze toetsen zijn ‘dekkend’ voor de vak –en vormingsgebieden taal,
lezen en rekenen.
Aan het begin van groep 8 heeft de juf een gesprek met ouders en kind. Zij vertelt de ouders
en kind waar op gelet wordt dit schooljaar:
- De resultaten
- De werkhouding
- De motivatie
Tijdens het schooljaar worden deze gesprekken indien nodig herhaald. En eventueel alleen
leerkracht-leerling.
Stap 2:
Plaatsingswijzer:
Om tot een goede advisering te komen baseren we ons advies op de meerjarige
ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de
school.
Het leerlingvolgsysteem is leidend voor de advisering en de plaatsing in het voortgezet
onderwijs. Bij het hanteren van de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Tevens telt de motivatie en werkhouding mee bij
het te geven advies.
Stap 3:
Eindtoets:
De eindtoets op de basisschool wordt in april afgenomen, Deze heeft de status van ‘second
opinion’ en kan gebruikt worden als onderbouwing bij advies en plaatsing. Eventueel kan
een gegeven advies naar boven worden bijgesteld, dit is tijdens de gesprekken in januari al
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met ouders en leerling gecommuniceerd. Dit geldt dan voor de leerlingen waarbij in januari
al sprake van twijfel is.
Stap 4:
Informatie scholen Voortgezet Onderwijs:
De open dagen van het voortgezet onderwijs in de regio worden zo mogelijk door ouders en
leerlingen bezocht. Het VO verzorgt een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders m.b.t. het
vervolgonderwijs.
Adviezen en uitschrijven:
Stap 1:
Adviezen voor de schoolverlaters worden, na de M8 toetsen, met team, ib en directie
doorgenomen.
Stap 2:
Gesprek met ouders en leerling:
Er vindt eind januari/begin februari, na de M8 toetsen, een gesprek plaats tussen leerkracht,
ouders en leerling betreffende het advies voor het vervolgonderwijs
Stap 3:
Formulieren invullen (digitaal):
Leerkracht groep 8 verzorgt het betreffende schooladvies, verzamelt de noodzakelijke
formulieren voor het dossier en zet dit klaar in OSO (digitale overdracht).
De basisschool is verantwoordelijk voor het advies, de VO school voor de plaatsing.
Stap 4:
Leerkracht groep 8 voert in maart gesprekken met ouders (en eventueel leerling). In dit
gesprek wordt de schoolkeuze bepaald en hebben ouders inzage in het dossier. Ouders
geven toestemming om dossier over te dragen aan de betreffende VO school.
Stap 5:
Mei: scores van de eindtoets worden bekeken en eventueel worden adviezen, in overleg met
ouders en leerling, naar boven toe bijgesteld.
Stap 6:
Er volgt vanuit de leerkracht groep 8 een warme overdracht naar het vervolgonderwijs. Ook
worden jaarlijks de voorgaande adviezen geëvalueerd.
Stap 7:
Uitschrijven leerling.
Leerlingen worden door ons per 31 juli uitgeschreven via BRON
Stap 8:
De Ark volgt de leerlingen in het vervolgonderwijs twee jaren.
Het vervolgonderwijs geeft aan zeer content te zijn met de adviezen van de afgelopen jaren.
De laatste twee jaren zijn er slechts enkele leerlingen van schoolrichting veranderd. De
onderbouwing was begrijpelijk en lag niet aan een eventuele verkeerde advisering.
29

Bijlage 4 Format individueel handelingsplan
INDIVIDUEEL HANDELINGSPLAN (in zorgverkort wordt een
verkorte versie gebruikt)
Datum:
Leerling
naam
geboortedatum
groep
Wat is het probleem?
Benoem het probleemgedrag of de problematische leerprestaties

Waarschijnlijke verklaring van het probleem
Welke gegevens zijn bekend (informatie van ouders, onderzoek)?

Beginsituatie
Wat is er al gedaan?

Factoren die van invloed zijn op het probleem
Eigen waarneming en ervaring van collega’s, onderzoeksgegevens, enz.

Factoren die het probleem doen toenemen

Factoren die het probleem doen afnemen

(risicofactoren)

(beschermende factoren)

activiteiten die:
taken die:
een leraar die:
groepsgenoten die:
situaties die:
andere factoren:

activiteiten die:
taken die:
een leraar die:
groepsgenoten die:
situaties die:
andere factoren:

Pedagogisch-didactische behoeften van de leerling
Hoe kunnen we de beschermende factoren hanteren en risicofactoren zoveel mogelijk elimineren?

De leerling heeft behoefte aan
instructie die:
taken die:
activiteiten die:
tijd voor:
feedback die:
een leraar die:

ondersteuning bij:
een organisatie die:
ruimte die:
groepsgenoten die:
andere behoeften:
enz.:

Welke doelen willen we halen?
Op langere termijn
Op korte termijn (tot evaluatiedatum)

Hoe gaan we daar aan werken?
(eventueel uitsplitsen naar wat, hoe, wanneer, waar en wie)

Wat

Hoe

Wanneer

Waar

Wie

Evaluatie
Zijn de doelen gehaald? Zo nee, waarom niet? Wat werkte wel, wat niet?
Op welke aspecten moet het plan worden bijgesteld (probleemgedrag, probleemanalyse, pedagogisch-didactische behoeften,
doelen, plan van aanpak)?
Kan de school de maatregelen die nodig zijn om aan de pedagogisch-didactische behoeften van de leerling tegemoet te komen
(in de huidige situatie) realiseren?
Zo nee, waarom niet (denk aan expertise, organisatie, tijd, ruimte, draagkracht)? Wat moet er dan gebeuren?
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Bijlage 5 OPP
Ontwikkelingsperspectief
Versie 14 april 2015

Naam leerling:
Geb.datum:
Vastgesteld in schooljaar :

A. De leerling in beeld
Aanzet tot ontwikkelingsperspectief

Factoren
Cognitieve en
didactische
ontwikkeling
Sociaal-emotioneel
en gedrag

Bevorderend

Belemmerend

Spraak/taal ontw.
Werkhouding en taak
aanpak
Lichamelijke,
motorische,
zintuigelijke ontw.
Onderwijs: relevante
factoren in school,
groep, leerkracht
Opvoeding: relevante
factoren in gezien,
ouders, vrijetijd
Didactisch instroomprofiel
Technisch Lezen (DMT)
Technisch lezen (AVI)
Spelling
Begrijpend Lezen
Rekenen / Wiskunde
Woordenschat
Taal voor kleuters

Functioneringsniveau en Vaardigheidsscore
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Rekenen voor kleuters
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B. Bepalen van het verwachte ontwikkelingsperspectief
Uitstroomniveau groep 8 per leergebied (plaatsingswijzer) minimum- en streefdoel
Vakgebied
VMBO GTL
VMBO KBL
VMBO BBL
PRO
Technisch lezen
(DMT)
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen
Wiskunde
Uitstroombestemming
VMBO GTL
IQ gegevens
Leerniveau
Onderbouwing

VMBO KBL

VMBO BBL

PRO

C. Bepalen van leerroute / onderwijsbehoeften / extra zorg
Leerroute
Leerroute 2 (KBL/BBL)

Leerroute 3 (PRO)

Datum bij wijziging:
Aangepaste doelen bij afwijking van de leerroute (vaardigheidsscore en functioneringsniveau)
Groep
Jan gr:
Juni gr:
Jan gr:
Juni gr:
Jan gr:
Juni gr:
TL vs/fn
SP vs/fn
BL vs/fn
RW vs/fn
Planning doelen aanbod zie leerlingvolgsysteem ParnasSys / groepsplannen
Onderwijsbehoeften
Onderwijsbehoeften met hulpzinnen als: instructie, opdrachten, leeractiviteiten ,leeromgeving, feedback,
groepsgenoten, leerkracht, ouders …

Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen / Wiskunde
Leergebied overstijgend
(gedrag, werkhouding,
taakaanpak)

Interne / externe ondersteuning (school en thuis)
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Inbreng van de ouder(s) / verzorger(s)

Bespreken van het ontwikkelingsperspectief
Opmerkingen / inbreng van de ouders:

Datum:
Handtekening ouder(s) / verzorger(s):
Handtekening school:

naam + functie:

D. Volgen van het ontwikkelingsperspectief
Evaluatie
Datum
Betrokkenen

Toelichting
• Zijn de geplande vaardigheidsscores gehaald?
• Zijn de leergebied specifieke doelen bereikt?
• Zijn de leergebied overstijgende doelen bereikt?
• Ontwikkelt de leerling zich conform verwachting?
• Bijstellen OPP / uitstroombestemming (invullen bij c)?
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Bijlage 6 Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol
Hoogbegaafdheid

Inhoudsopgave
Voorwoord
Doel van het protocol
De Signaleringsfase
Stap 1.A. De lijst bij aanmelding
Stap 1.B. De jaarlijkse signaleringslijst
Stap 1.C. Signalering op initiatief van ouders
De diagnosefase
Stap 2. De oudervragenlijst
Stap 3. De leerkrachtendiagnose
Stap 4. Toets gegevens groep 1-8
Stap 5. De leerling vragenlijst 3-8
Stap 6. Aanvullende diagnose
Stap 6.A. Inschakelen extern deskundige
Stap 6.C. Versnellen of vervroegde doorstroming
De Versnellings of Wenselijkheids Lijst
Stap 7. Plan van aanpak en evaluatie
Voortgangsrapportage formulier

2
2
3
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
10
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Protocol Hoogbegaafdheid
Voorwoord
Dit protocol ontwikkeld voor stichting CBO De Greiden is een samenvatting (met
aanvullingen) van het SIDI 3 protocol, het protocol voor signalering en diagnostisering van
intelligente en (hoog) begaafde kinderen in het primair onderwijs ontwikkeld door Jan
kuipers en Alja de Bruin-de Boer.
Doel van het protocol:
In dit protocol vinden leerkrachten een handreiking om hoogbegaafde leerlingen te
signaleren, te diagnosticeren en te begeleiden. Daaruit voortvloeiend zullen er ook adviezen
richting de ouders plaats vinden.
Theoretisch gezien wordt onder hoogbegaafdheid verstaan:
➢ Kinderen waarbij een hoge intelligentie is vastgesteld (IQ van 130 of hoger)
➢ Kinderen met een didactische voorsprong van minimaal een jaar. Ze maken gebruik
van creatieve oplossingsmethoden en hebben een brede interesse
➢ Kinderen hebben een groot doorzettingsvermogen.*
➢ Kinderen die met behulp van de signalerings- en diagnostische- lijsten als
hoogbegaafdheid aangemerkt kunnen worden. De schoolprestaties zijn op basis van
begaafd beneden niveau
*Hoogleraar Renzulli en professor Mönks hebben in hun bekende model aangegeven dat
hoogbegaafdheid alleen tot ontplooiing kan komen als de omgeving het kind voldoende
stimuleert en motiveert. Deze omgeving bestaat uit de school, het gezin en de omgeving.
Met name voor het jongere kind speelt het gezin de belangrijkste rol bij de ontwikkeling van
het zelfbeeld. Bij het ouder worden gaan school, buren en vrienden steeds meer invloed
uitoefenen. Helaas wordt er in de begeleiding van het hoogbegaafde kind bewust of
onbewust nogal eens gedacht dat stimulering en ondersteuning alleen op cognitief gebied
moet plaats vinden.

Stappenplan van het protocol (gebaseerd op SiDi 3-protocol )
1. De signaleringsfase:
In deze fase is het belangrijk alert te zijn op signalen van kinderen die kunnen duiden op
hoogbegaafdheid. Signalen zoals demotivatie, negatief gedrag of ander opvallend gedrag.
Ook een veranderd beeld van het leerlingvolgsysteem kan een signaal zijn. Ouders en
leerkrachten kunnen opvallende signalen noteren.
Kleuters noemen we niet hoogbegaafd, maar hebben mogelijk een
ontwikkelingsvoorsprong. Deze voorsprong is nog niet ‘definitief’ te noemen en kan in de
loop der jaren weer verdwijnen. Pas vanaf groep 3 wordt er gesproken van
hoogbegaafdheid, omdat de ontwikkeling dan stabieler verloopt en de invloed van de
thuissituatie verminderd is.
Stap 1. A. De lijst bij aanmelding
Om aan het begin van de basisschoolperiode te bepalen of er bij een kind sprake is van een
ontwikkelingsvoorsprong, is het van belang om hier bij de wenperiode reeds aandacht aan te
besteden. Om na te gaan of er eventueel spraken is van een ontwikkelingsvoorsprong of
een hoge begaafdheid, wordt hier tijdens het kennismakingsgesprek naar gevraagd en / of
wordt dit duidelijk via het intakeformulier, (Sidi 3).
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Daarnaast kan ook de peuterspeelzaal gegevens over het kind verstrekken.
Indicatie van een ontwikkelingsvoorsprong
• Een hoge score op kleutertoetsen/ontwikkeling van functies
• Een taalgebruik boven leeftijdsniveau
• Een sterk geheugen
• Een specifieke, gedurende lange tijd, interesse op een bepaald terrein
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedenkt creatieve oplossingen voor bepaalde problemen
Leert zichzelf lezen/rekenen en/of tellen
Is nieuwsgierig, stelt vragen, is opmerkzaam, observeert
Is betrokken, neemt initiatieven
Presteert onder het werkelijke niveau
Is onderzoekend, experimenteert, bouwt, ontwerpt
Heeft een rijke fantasie, groot voorstellingsvermogen
Heeft sterke concentratie
Heeft oorspronkelijk humor
Is onafhankelijk, kan alleen spelen en werken
Kan logisch denken, ziet relaties, verbanden, grotere patronen
Is gevoelig, empatisch, zorgzaam

In zijn / haar verdere ontwikkeling kijkt men naar het totale kind. Hoe past een kind zich aan
(klas-leerkracht-medeleerlingen), hoe is de sociaal-emotionele ontwikkeling (spel,
vriendschappen etc.) Is dit conform de leeftijd of loopt dit kind op deze gebieden achter op
de kalenderleeftijd. Hoe gaat het kind om met aangeboden lesstof.
Stap 1. B. De jaarlijkse signaleringslijst
Aan het begin van een nieuw schooljaar kunnen leerkrachten van start met de informatie die
bij de groepsoverdracht plaats gevonden heeft. Maar het is echter heel goed mogelijk dat
hoogbegaafde kwaliteiten van een of meer leerlingen onopgemerkt zijn gebleven. Er zijn
laatbloeiers, die op latere leeftijd hun talent ontwikkelen. Daarom is in dit protocol gekozen
voor een groepssignaleringslijst (formulier 1B voor gr. 1-2 en 3-8). Deze lijst kan in oktober
door de leerkracht voor leerlingen ingevuld worden.
Kinderen die al geïndiceerd zijn
Voor de kinderen die in de groep 1 t/m 5 geïndiceerd zijn als kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong of als (hoog) begaafd, hoeft de leerkracht de lijst niet opnieuw in
te vullen. In groep 6 kan de groepslijst wel weer voor alle kinderen worden ingevuld.
Stap 1.C Signalering op initiatief van ouders
Een vraag van ouders is vaak de eerste aanleiding voor scholen om aandacht te besteden
aan (hoog)-begaafdheid. Aan de hand va een gesprek kan er toegezegd worden dat er een
diagnostisch gesprek in gang gezet wordt, om er achter te komen wat er speelt. Met gebruik
van het formulier 1.C. kan een vraag of klacht ingevuld worden.
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Stap 3. De leerkrachtdiagnose
Na start op in het basisonderwijs observeert de leerkracht de ontwikkeling van het kind. De
IB-er maakt een diagnose van het intakeformulier.
De IB-er en leerkracht groep 1 leggen hun bevindingen naast elkaar.
Daaruit volgt een conclusie en mogelijke interventies voor een plan van aanpak (door de
leerkracht en ib ’er)
Stap 4. Toets gegevens groep 1 – 8
In deze stap toetst de leerkracht de leerling om het didactisch beheersingsniveau van de
leerling vast te stellen. Dit kan door middel van doortoetsen. Wanneer de leerling de toets
op beheersingsniveau heeft gemaakt en de eventuele fouten verspreid zijn over diverse
categorieën neemt de leerkracht de volgende toets af. Deze procedure herhaalt de
leerkracht, totdat de leerling onder het beheersingsniveau scoort (CITO B of ll en lager).
Voorgaand aan het doortoetsen heeft de leerkracht een gesprek met de leerling waarin het
doel van het doortoetsen aangegeven wordt en de mogelijke gevolgen hiervan. In geval van
onder prestatie zie stap 6.B
Stap 5. De leerling vragenlijst 3 – 8
De leerling vragenlijst (formulier 5) is een instrument om erachter te komen hoe het kind
zelf over de school denkt. Er is bewust gekozen voor een korte inventarisatie. Voor de
afname: voor af kan de leerkracht de leerling vertellen dat het onderzoek plaats vind om te
kijken in hoeverre de leerling meer leerstof aankan. Na de afname: aan de hand van de
ingevulde lijst kan er in vertrouwde sfeer een kort gesprek plaats vinden waarbij de mening
van de leerling gevraagd wordt.
Stap 6 Aanvullende diagnose
Stap 6.A. Inschakelen extern deskundige
In sommige gevallen is het aan te raden een extern deskundige in te schakelen. Het
inschakelen van een extern deskundige is vooral zinvol, wanneer de school zelf in
onvoldoende mate een goed beeld krijgt van de leerling of in geval van een groot
meningsverschil met de ouders. Voorts is het aan te raden dat er externe hulp wordt
ingeschakeld, wanneer er sprake is van:
• Een duidelijk verschil van inzicht tussen ouders en school
• Wanneer een plan van aanpak niet werkt (op grond van een schooldiagnose is er een
plan van aanpak opgezet)
• Indien er gedacht wordt aan een specifieke leerstoornis
Stap 6.B. Onderpresteren
Onderpresteren is langdurig minder presteren dan wat op basis van de aanwezige
mogelijkheden verwacht mag worden. In de literatuur worden twee vormen van
onderpresteren onderscheiden:
• Het presteren binnen het groepsgemiddelde, maar onder de eigen capaciteiten.
• Het presteren onder het groepsgemiddelde. Dit soort kinderen vertoont kenmerken
als minderwaardigheidsgevoelens, wantrouwen en onverschilligheid. De oorzaken
van deze vorm van onderpresteren liggen vooral buiten de school.
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De signaleringslijst “onderpresteren” (formulier 6.B.) kan ingevuld worden bij het
vermoeden van onderpresteren.
Stap 6.C. Versnellen of vervroegde doorstroming
Wanneer school overweegt om een leerling een groep ‘over te laten slaan’ is het van belang
om onderstaande punten mee te nemen bij de afweging:
• Cognitieve capaciteiten: de leerling moet over meer dan gemiddelde intellectuele
capaciteiten beschikken
• Didactische voorsprong
• Spanningsboog: de leerling moet zijn aandacht lagere tijd op zijn werk kunnen richten
• Werkhouding
• Zelfstandigheid
• De sociaal-emotionele ontwikkeling
• De fysieke gesteldheid
• Sparringpartners: het is belangrijk dat er in de groep waar het kind naar toe gaat
leerlingen zijn met wie hij/zij met verrijkingsmateriaal kan werken
• Zorgleerlingen: het aantal kinderen die extra aandacht nodig hebben moet voor de
leerkracht werkbaar blijven
• Thuissituatie: de leerling krijgt op school een nieuwe omgeving waar het aan moet
wennen. Wanneer de thuissituatie niet stabiel is door bijvoorbeeld een ernstig ziek
gezinslid of een mogelijk echtscheiding van de ouders, kan het beter zijn om de
versnelling uit te stellen
De Versnellings Wenselijkheidslijst
De VWL (formulier 6 C) is ontwikkeld om leerkrachten en andere betrokkenen te
ondersteunen in de beslissing een leerling al dan niet vervroegd naar een volgende groep te
laten gaan.
Stap 7. Plan van aanpak en evaluatie
Als alle gegevens verzameld zijn kan de school tot een gedegen plan van aanpak komen. Alle
informatie en gegevens helpen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en de
eventuele problemen van de leerling.
Met het starten van een plan van aanpak is het signalerings- en diagnostisch traject
afgesloten.
Aandachtspunten bij het maken van het plan van aanpak (zie pagina 78 SIDI 3):
• Versnellen*
• Verrijken
• Inzet van de materialen
* Binnen de stichting is het mogelijk om ten hoogste één leerjaar te versnellen (groep
overslaan), per vakgebied kan er eventueel meer versneld worden. Deze versnelling vindt zo
vroeg mogelijk in de schoolloopbaan van het kind plaats. Bij het besluit tot versnelling wordt
gekeken naar de gehele ontwikkeling van het kind: cognitief en sociaal-emotioneel.
Voor het opstellen van een plan van aanpak kan de school het beste aansluiten bij de
werkwijzen en het format van de school. Onderdelen die eventueel in een groepsplan
kunnen worden ‘meegenomen’ kunt u daarin opnemen. Om die reden wordt er niet naar
een format/formulier verwezen.
De inhoud van het plan van aanpak wordt opgesteld op basis van de diagnoseresultaten:
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Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:
• Passende leerstof (compacten en verrijken)
• Ruimte voor eigen (creatieve) inbreng
• Mentale weerbaarheid, omgaan met faalervaringen, tegenslag, discipline, fouten
maken
• Leer strategieën
• Sociaal vaardig gedrag
Evaluatie
De leerkracht houdt door middel van logboek en het voortgangsrapportage-blad van het
kind bij hoe de begeleiding van het hoogbegaafde kind verloopt. Evaluatie vindt elke 5
maanden plaats, zowel met de leerling als met de ouders. Hierbij wordt door het kind, de
ouders en de leerkracht het LVS sociaal-emotionele ontwikkeling ingevuld en worden de
uitkomsten samen besproken, om het verloop van de vorderingen weer in een plan van
aanpak aan te passen. De bevindingen krijgen vorm binnen het groepsplan.

Aantekeningen tijdens het evaluatiegesprek met de leerling:
✓ Hoe heb je deze week gewerkt?
✓ Welke dingen gingen goed?
✓ Welke dingen gingen minder goed?
✓ Hoe kunnen we dit verbeteren?
✓ Zijn er dingen die je wilt bespreken? (oudere kinderen kunnen gebruik maken van
een soort logboek)
Evaluatiegesprekken:
Tijdens de evaluatiegesprekken met de ouders kunnen de volgend zaken besproken worden:
✓ Evaluatie van het groepsplan, knelpunten en positieve punten
✓ Evaluatie door de leerling
✓ Thuissituatie
✓ Begeleiding door de leerkracht
✓ Didactische en pedagogische aspecten, zoals:
o Werk- en leerprestatie
o Prestatiemotivatie
o Sociale functioneren
o Zelfbeeld
o Faalangst/perfectionisme
o Onderpresteren
✓ Vervroegd doorstromen
✓ Plusklas (indien aanwezig)
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Voortgangsrapportage formulier
Bijlage bij protocol hoogbegaafdheid
Datum
Naam
Groep
groepsverloop
bijzonderheden

Leergebied

Bijlage 7 Protocol talentenklas: klus-klas

43

Zorgprofiel

1-7-2020

Bijlage 8 Toelatingscriteria lwoo
Vmbo-leerlingen die door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig
hebben, kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen. Voor leerlingen die naar
verwachting geen diploma kunnen halen, is er praktijkonderwijs.
Leerlingen die op twee manieren toegelaten worden tot het LWOO:
▪
▪

IQ van 75 – 90
IQ van 90 – 120

IQ van 75 – 90: Leerlingen met een IQ in deze bandbreedte kunnen worden toegelaten tot
het LWOO als ze een leerachterstand van minstens anderhalf jaar hebben op twee van de
volgende vier gebieden:
▪ Technisch lezen
▪ Begrijpend lezen
▪ Spelling
▪ Inzichtelijk rekenen
Bij twee gebieden moet dan in ieder geval Begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zitten

IQ van 90 – 120: Leerlingen met een IQ in deze bandbreedte kunnen worden toegelaten tot
het
LWOO als ze een leerachterstand van minstens anderhalf jaar hebben op twee van
de volgende vier gebieden:
▪ Technisch lezen
▪ Begrijpend lezen
▪ Spelling
▪ Inzichtelijk rekenen
Bij de twee gebieden moet dan in ieder geval Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zitten
Daarnaast moet bij leerlingen met een IQ in deze bandbreedte sprake zijn van sociaalemotionele problematiek die verband houdt met de leerachterstanden van de leerling. De
problematiek moet m.b.v. de uitslagen van tenminste twee persoonlijkheidstesten
aangetoond worden door een diagnostisch geschoolde psycholoog of diagnostisch
geschoolde orthopedagoog.
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Bijlage 9 Als leerlingen van school veranderen
GEDRAGSREGELS ALS LEERLINGEN VAN SCHOOL VERANDEREN 13 november 2012
(K:\MIS CBO De Greiden\1. Organisatie & Beleid\DO\2012\november\Afspraken nieuwe leerlingen v2012-1113.doc)
Bij twijfel wordt er wel eens een proefplaatsing gedaan maar officieel zou dit waarschijnlijk alleen binnen de 6
weken ‘verhuistijd’ van de ouders/verzorgers kunnen.
We spreken het volgende af:
-Het beleid betreffende leerlingenzorg moet binnen CBO De Greiden hetzelfde zijn.
-Waar scholen verschillen is het van belang bij aanmelding van een leerling aan te geven wat een school te
bieden heeft.
-Als aandachtspunten bij de intake van nieuwe leerlingen houden we aan:
*Wat is de thuissituatie (gescheiden?)
*Is er (mogelijk op termijn) sprake van verwijzing naar het SBO of SO?
*Zijn ouders/verzorgers bereid goed te communiceren over problemen?
*Zijn ouders bereid mee te werken aan de realisering van het onderwijs?
*………………………………………………………………………..
-De afspraken die CBO De Greiden maakt, communiceert het College van Bestuur met de aanbieders van
basisonderwijs in het voedingsgebied. Dit met het doel zo veel mogelijk in het hele gebied dezelfde gedragslijn
te volgen.
-Bij het veranderen van school maakt de leerkracht van de oude school afspraken over het afscheid nemen en
de leerkracht van de nieuwe school maakt afspraken over het wennen.
-Wat betreft het uit- en inschrijven van leerlingen ouder dan 4 jaar houden we ons aan de wet- en regelgeving.
Dat betekent dat ouders een voorlopig uitschrijfbewijs vragen van de oude school en daarmee binnen 6 weken
naar de nieuwe school gaan met het verzoek een leerling in te schrijven. De directeur van de nieuwe school
schrijft de leerling in per datum dat de leerling daadwerkelijk de school bezoekt (ziekte e.d. daargelaten). Als
dit de eerste schooldag na de zomervakantie is, dan houdt de schooldirecteur van de nieuwe school 1 augustus
van dat jaar aan als inschrijfdatum. De directeur van de nieuwe school stuurt een kopie van het inschrijfbewijs
naar de oude school en die schrijft de leerling definitief uit per dag voorafgaande aan de inschrijving van de
nieuwe school.
-Binnen CBO De Greiden zijn geen schoolgrenzen. Ouders/verzorgers zijn dus vrij de school te kiezen die ze
willen of te veranderen van school tijdens de schoolloopbaan van hun kind.
Bij het van school wisselen van een leerling, niet ten gevolge van een verhuizing:
-Vraagt de schooldirecteur van de nieuwe school aan de ouders/verzorgers of de schooldirecteur van de oude
school weet dat men een andere school voor de leerling zoekt.
-Gaat een schooldirecteur niet alleen af op de informatie van de ouders, maar zoekt de schooldirecteur actief
naar informatie van de schooldirecteur van de oude school (thuissituatie, mogelijke verwijzingen).
-Liefst laten we leerlingen per begin schooljaar ‘overstappen’. Als dat niet lukt, dan liefst na een
vakantie(periode).
-Bij het overstappen van leerlingen binnen CBO De Greiden wordt duidelijk door de ontvangende directeur
duidelijk gemaakt dat hetzelfde beleid en onderwijskundige adviezen van toepassing zijn. Een leerling die
bijvoorbeeld op de ene school zou zittenblijven, die blijft ook op de nieuwe school zitten. Zelfs als het een
school betreft die niet onder CBO De Greiden valt, zijn we erg terughoudend in het niet overnemen
van het beleid van de oude school.
-De schooldirecteur heeft een afsluitend gesprek met de vertrekkende ouders/ verzorgers en vraagt
wat zij gemist hebben, dat geeft informatie waar het schoolteam wat van kan leren.
-Als er sprake is van een vertrouwensbreuk, dan moet je als schooldirecteur gezinnen ook durven laten
gaan. Willen dergelijke ouders met meerdere kinderen een kind op de oude school houden, dan gaan
we niet bij voorbaat eisen dat bij een vertrouwensbreuk alle kinderen van het gezin van school
moeten, maar kijken we naar het belang van het kind.
-We adviseren vertrekkende ouders/verzorgers om bij de nieuwe school het probleem bij de oude
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school helder aan te kaarten zodat ouders/verzorgers, maar zeker ook de betrokken kinderen, niet te maken
krijgen met een herhaling van de problematiek.
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Bijlage 9 Entreeformulieren A en B
Eigen versie toevoegen.

Intake onderwijsbehoefte van de leerling bij aanvang van de basisschool
ENTREEFORMULIER, deel A: Voor de leerkracht, eventueel de ouder in laten vullen
Ligt bij de directie

ENTREEFORMULIER, deel B: Voor de leerkracht, vanuit intakegesprekken.
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Elk kind een passende koers!

Bijlage 10 Overdrachtsformulier van peuter naar kleuter
Kennismakingsgesprek

Naam leerling:

Aanwezige leerkracht:

Datum gesprek:

Gezinsgegevens
Naam leerling
Geboortedatum
Naam vader
(graag voornaam en achternaam voluit)

Naam moeder
(graag voornaam en achternaam voluit)

Ouders zijn gescheiden
Bij scheiding:
Het protocol van de vereniging School en Scheiding is gelezen,
ingevuld en door beide ouders ondertekend

ja

nee

ja

nee

Bij scheiding, wanneer van toepassing:
naam partner vader
Bij scheiding, wanneer van toepassing:
naam partner moeder
Naam broer(tje)s en zus(jes)sen
(en eventueel stief- en/of halfbroertjes en –zusjes):

Voorschoolse Ontwikkeling
Zijn er bijzonderheden te melden over:
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Zwangerschap / bevalling

Ontwikkeling als baby / peuter

Bijzondere omstandigheden
(verhuizing, sterfte, ziekenhuisopname, ziekte, echtscheiding)

Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf
Heeft uw kind de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezocht?
Zo ja, hoe is dat verlopen?)

Gezondheid
(eten, drinken, snoepen, medicijnen, allergieën).
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Sociaal emotioneel
Eduforce – Sidi3 – hoogbegaafheidsscreeningslijst (pagina 3 t/m 5)

1. Globale indruk.
Geef in de onderstaande staande lijstje aan wat u in uw kind herkent. Graag doorstrepen wat niet van
toepassing is.
Mijn kind is:
Spontaan
Driftig

Zelfverzekerd
Somber

Gespannen

Overactief

Passief

Rustig

Aandachtvragend

Teruggetrokken
Jaloers
Vrolijk

Opgewekt

Verlegen
Angstig
Gehoorzaam

Opmerkingen:

2. Welbevinden.
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind)
Soms (de uitspraak is soms van toepassing)
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind)
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:

Ja

Soms

Nee

Heeft plezier in het leven.
Is fit en gezond.
Neemt initiatieven.
Speelt vaak met andere kinderen.
Gaat goed met andere kinderen om.
Helpt vaak andere kinderen.
Komt voor zichzelf op.
Vraagt hulp als dat nodig is.
Vertelt spontaan over gebeurtenissen en activiteiten.
Is zelfstandig
Opmerkingen:

50

Zorgprofiel

1-7-2020

3. Bezigheden, die uw kind onderneemt.
In welke mate doet uw kind onderstaande activiteiten?
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Vaak
Wel eens
Nooit
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind is veel bezig met of houdt van:

Vaak

Wel eens

Nooit

Rennen, fietsen, hollen.
Televisie kijken.
Bouwen met blokken, lego, K’nex.
Puzzelen, denkspelletjes.
Computerspelletjes.
Knippen, plakken, kleuren.
Fantasiespel, rollenspel.
Gezelschapsspelletjes.
Liedjes zingen, naar muziek luisteren.
Bekijken van een prentenboek.
Luisteren naar een verhaal.
Zelf “technisch” lezen (dus zelf al woordjes lezen).
Bezig zijn met net alsof lezen en schrijven.
Bezig zijn met het schrijven van zijn / haar naam.
Bezig zijn met het (na)schrijven van woordjes.
Opmerkingen:
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4. Ontwikkeling.
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de ontwikkeling van uw kind inschat.
Per uitspraak zijn er drie mogelijkheden:
Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind)
Soms (de uitspraak is soms van toepassing)
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind)
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom.
Mijn kind:

Ja

Soms

Nee

Spreekt in lange zinnen.
Spreekt duidelijk.
Kent de betekenis van veel woorden.
Heeft interesse in letters en lezen.
Heeft interesse in hoeveelheden en getallen.
Gebruikt moeilijke woorden.
Kan moeilijke puzzels en spelletjes maken.
Heeft een rijke fantasie.
Onderzoekt en experimenteert graag.
Heeft een goed geheugen.
Is ondernemend.
Is nieuwsgierig, stelt veel open vragen.
Heeft oog voor detail.
Bedenkt oplossingen, anders dan je zou verwachten.
Is zindelijk.
Opmerkingen:
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5. Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn
Geef in onderstaand overzicht aan hoe u de betrokkenheid van uw kind inschat. Per uitspraak zijn er
drie mogelijkheden:
Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind)
Soms (de uitspraak is soms van toepassing)
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind)
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom
Mijn kind:
Kan intensief ergens mee bezig
zijn
Werkt of speelt geconcentreerd
Is een doorzetter, ook als iets niet
direct lukt
Weet zich goed te vermaken

Ja

Soms

Nee

Maakt af waar hij/zij aan
begonnen is
Voorkeur voor
speelkameraadjes?
Is uw kind links- of rechtshandig.

opmerkingen:

Taalontwikkeling
Wat is thuis de voertaal?

Kan uw kind Nederlands spreken?

Kan uw kind Fries spreken?

Zijn er problemen met het gehoor?

Zijn er problemen met de spraak / taal?
(luisterhouding, articulatie, stotteren, broddelen, heesheid,
duimzuigen, open mondgedrag, bang zijn om te praten, luid spreken,
onsamenhangend….)

Is hij / zij onder behandeling (geweest) van de
logopediste?
Is de woordenschat voldoende?
Neemt hij / zij makkelijk woorden op?
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Houdt hij / zij van zingen?
Kan hij / zij liedjes onthouden?

Kent hij / zij de kleuren?

Heeft een van beide ouders moeite gehad met het
leren lezen?

Is er dyslexie binnen de familie?

Is er dyscalculie binnen de familie?

Is er hoogbegaafdheid binnen de familie?

Zijn er andere specifieke bijzonderheden op het
gebied van gedrags-/leer- of medisch gebied
binnen de familie?

Overige aspecten die u met ons wilt delen:
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Bijlage 11 Criteria overgang naar een volgende groep.
Voor alle groepen is het van belang om criteria te hanteren die te maken hebben met
prestaties op het gebied van kennis, vaardigheden, sociale/emotionele ontwikkeling en
werkhouding. Op de vraag naar welke ontwikkelingsaspecten gekeken wordt, hebben de
intern begeleiders overzichten op papier gezet die mee kunnen helpen in het nemen van
beslissingen.
Waarom en wanneer vinden wij een leerling sterk genoeg om door te gaan naar een
volgende groep?
Los van het feit of doubleren wel of niet verstandig is, zijn criteria en overwegingen op
papier gezet die mee wegen bij het wel of niet laten doorstromen van leerlingen. Voor de
overgang naar een andere groep hanteren we drie categorieën:
-de overgang van kinderen van groep 1 naar groep 2;
-die van groep 2 naar groep 3;
-die van de rest van de groepen (midden- en bovenbouw).
In de onderbouw worden de basisvaardigheden ontwikkeld en worden andere criteria
toegepast; het accent ligt hierbij vooral op de cognitieve– en sociaal/ emotionele aspecten.
Bij de groepen 5 t/m 8 wegen vooral de sociaal/emotionele aspecten zwaar.
Criteria overgang groep 1 – 2

Onderstaande items zijn leidend in de beslissing over het wel of niet doorstromen van groep
1 naar groep 2.
1. Sociaal emotionele ontwikkeling
Basale ontwikkelingsbehoeften:
Zelfbeleving, zelfbesef, competentie
Zelfstandigheid, autonomie
Zelfredzaamheid
Emotioneel welbevinden, emotionele
ontwikkeling
Relatie met volwassenen

Relatie met kinderen

2

Werkhouding
Omgang met afspraken,
regels en materialen

Benoemt het gedrag van zichzelf en van
anderen
Voert eenvoudige aangeboden activiteit
uit en vraagt alleen hulp als het nodig is
Redt zichzelf bij het aan en uitkleden (is
nog niet altijd juist aangekleed)
Onderkent en benoemt de basisgevoelen
bij anderen en zichzelf en speelt hierop in
Zoekt regelmatig gericht/passend contact.
De vertrouwde volwassenen kan meer op
afstand zijn
Doet eenvoudig scènespel met een of
enkele kinderen en geeft voorkeur voor
bepaalde kinderen aan
Kan de verantwoordelijkheid voor
eenvoudige regels en materiaalgebruik aan
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Taakgericht gedrag
3

Cognitieve ontwikkeling
Symboolverkenning/ontluikende
geletterdheid
Ontluikende gecijferdheid
Koppeling hoeveelheid-symbool, tellen
Hoeveelheden vergelijken (wiskundige
begrippen)
LVS /CITO-toetsen

1-7-2020
Heeft meer doelgerichte activiteiten op
grond van eigen keuze
Is gericht bezig met eenvoudig activiteit en
maakt dit af
Beseft dat er tekst is die gelezen kan
worden, schrijft met kriebels een eigen
verhaal in ketens van letterachtige vormen
Kan kleine hoeveelheden (1t/m4) als
eenheid zien; resultatief synchroon tellen
t/m 10
Ordent op concreet niveau hoeveelheden
m.b.v. een eenvoudige wiskundige
begrippen
De gemiddelde resultaten zijn voldoende
om door te stromen naar groep 2

Alle drie items zijn zeer belangrijk. Wanneer één item onvoldoende is, wordt de
ontwikkeling van het kind nader bekeken. Met name wat de achterliggende redenen
kunnen zijn van het stagneren van de ontwikkeling van de leerling. Deze redenen geven
duidelijkheid over welke groep het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van dit
kind. Ter bevestiging wordt ook het beslissingsblad groep 1-2 ingevuld.
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Criteria overgang groep 2 naar 3

We gaan uit van de toetsen van het LVS. Indien daar twijfels over zijn hanteren we de
volgende norm: 20 items uit onderstaande criteria moeten naast de LVS toetsen als
voldoende worden beoordeeld (beredeneerd afwijken moet mogelijk zijn).
De criteria kunnen we gebruiken indien een leerling minimaal 16 maanden onderwijs op de
basisschool heeft genoten. Een leerling die in december 6 jaar wordt, zou in augustus naar
groep 3 kunnen, mits hij voldoet aan de norm van de hieronder genoemde criteria:

1

Sociaal emotionele
ontwikkeling
betrokkenheid
zelfredzaamheid

zelfstandigheid

emotioneel welbevinden

relatie met de
volwassene

2

assertiviteit
Werkhouding
taakgerichtheid
(taakbesef)

motivatie
3

de leerling doet voldoende actief en gericht mee
toont belangstelling voor de wereld om hem heen
de leerling moet in staat zijn hulp te vragen, zelf naar de w.c.
te gaan, zich aan en uit kunnen kleden
de leerling is zich bewust van het eigen uiterlijk
en verzorging en let hierbij ook op anderen
het is zelfredzaam in de dagelijkse schoolsituatie
de leerling kan zelfstandig materialen pakken en opruimen,
kan aan klasgenootje op de juiste wijze hulp vragen hij kan
een aangeboden complexe activiteit
zelfstandig uitvoeren en neemt initiatief om deze zo nodig
zelf te splitsen in deeltaken
de leerling herkent in gewone dagelijkse situaties
basisgevoelens van anderen en zichzelf
onderkent en benoemt basisgevoelens bij anderen en zichzelf
en speelt hierop in
toont gevoelens voor sympathie en afwijzing ten opzichte van
andere kinderen
in de relatie met de volwassene ontstaat wederkerigheid, de
leerling en de volwassene spelen op elkaar in en de contacten
duren langer
het differentieert bij meerdere volwassenen tussen bekende
personen en past hier gedrag op aan
de leerling kan voldoende voor zichzelf opkomen
de leerling is gericht met een taak bezig en maakt de taak af
de leerling kan de aandacht bij een gestructureerde
meervoudige taak houden

de leerling moet gedreven zijn en opdrachten als uitdagend
ervaren

Cognitieve ontwikkeling
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toetsresultaten
(bovengenoemde items
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de leerling gebruikt al vormen die op letters lijken
hij herkent bepaalde letters en kan deze benoemen
heeft interesse voor het geschrevene
de leerling kan schatten, vergelijken, ordenen,
groeperen.
tellen t/m 10 (rijtje opzeggen), kan het kan object gebonden
schatten en synchroniseren (voorwerpen tellen) t/m 10
de resultaten van het leerlingen volgsysteem en de
onafhankelijke toetsen zijn voldoende

Alle drie items zijn zeer belangrijk. Wanneer één item onvoldoende is, wordt de
ontwikkeling van het kind nader bekeken. Met name wat de achterliggende redenen
kunnen zijn van het stagneren van de ontwikkeling van de leerling. Deze redenen geven
duidelijkheid over welke groep het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van dit
kind. Ter bevestiging wordt ook het beslissingsblad groep 2-3 ingevuld.

Aan de hand van de observaties en de methode Onderbouwd kunnen leerkrachten de
beginnende lees-en schrijfontwikkeling bij kleuters volgen en na gaan hoe een leerling zich
op het gebied van beginnende geletterdheid ontwikkelt .

Specifieke risicofactoren
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen met dyslexie in de kleutertijd moeite hadden met het
automatiseren van willekeurige reeksen (Snow, Burns,&Griffin, 1998). Met willekeurige
reeksen worden kleurnamen, namen van kinderen in de klas, namen van de dagen van de
week, namen van cijfer en ook namen van letters bedoeld. Het ophalen van informatie uit
het lange termijn geheugen verloopt in dat geval traag. Vaak zien we ook dat het onthouden
van liedjes en versjes moeilijkheden oplevert.
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Criteria overgang midden- en bovenbouw

1. emotioneel
welbevinden

werkhouding
2. cognitieve
kennis

3. LVS resultaten
4. methodegebonden
toetsen
gr. 3 t/m 4
5. lichamelijke
kenmerken

➢ de leerling moet zich veilig kunnen voelen tussen
zijn/haar groepsgenoten
➢ het leerniveau mag de emotionele/sociale ontwikkeling niet
negatief beïnvloeden (frustraties)
➢ we kijken of de werkhouding passend is bij het niveau van de
groep
➢ de leerling beheerst de meeste vaardigheden die bij de
aanvang van het volgende leerjaar gevraagd worden
➢ de leerling beheerst bij de overgang van groep 3 naar 4 een
lees niveau van minimaal avi 1.
➢ wanneer de leerling op 2 of meer gebieden een E score
haalt nemen we in overweging of doorstromen verstandig is
➢ wanneer de leerling op 2 of meer gebieden consequent
onvoldoende scoort op methode gebonden toetsen nemen
we in overweging of doorstromen verstandig is.
➢ bij eventuele lichamelijke belemmeringen moet er
gekeken worden naar de samenstelling van de groep.

Beslissingsmodel:

Op het beslissingsmodel worden bij groep 2-3 onder aandachtspunten, hoofdaspecten en
nevenaspecten onderscheiden.
Bij de overgang van 3 – 8 worden aandachtspunten genoemd (zij bijlage).

Bijlagen: - Beslissingsmodel
- Argumentatie doubleren

Bijlage Beslissingsmodel
Overgaan of blijven zitten
Op de vraag wanneer een leerling moet blijven zitten, is geen pasklaar antwoord te geven.
Soms is het voor alle betrokkenen duidelijk: deze leerling moet daardoor doubleren. Vaak
ligt het probleem veel ingewikkelder en is het onduidelijk wat er moet gebeuren. In dergelijk
gevallen (en ook om het meer objectief te maken en het doubleren niet te laten afhangen
van intuïtie) kan de volgende werkwijze gehanteerd worden.
“Kleuters”
Als kleuters uitvallen op grond van resultaten uit het LVS, prestaties in de klas en/of gedrag,
dan kan de zogenaamde ‘kleuterverlenging’ helpen bij de doorgaande ontwikkeling van de
kinderen.
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Als er getwijfeld wordt of de leerling wel over kan van groep 2 naar groep 3, dan wordt het
desbetreffende beslissingsmodel (zie bijlage) ingevuld. De groepsleerkracht is
verantwoordelijk voor de invulling.
Groep 3 t/m8
Als een leerling uit de groepen 3 t/m 8 uitvalt en wellicht zal moeten doubleren, wordt het
desbetreffende beslissingsmodel (zie bijlage) ingevuld. Er zijn veertien aandachtspunten die
eventueel uitgebreid kunnen worden.
Sterke/belangrijke aspecten worden met HOOFDLETTERS ingevuld. Aan de hand van het
ingevulde model kan de beslissing genomen worden.
LVS en overgang
Kolom 1

Kolom 2

technisch lezen/spelling
Rekenen

begrijpend lezen
rekenen

Kolom 1 weegt het zwaarst in groep 3 t/m 5; kolom 2 in groep 6 en 7
Het leesniveau voor overgang van groep 3 naar groep 4 moet tussen M-3 en E-3 liggen.
Een ander belangrijk criterium voor overgaan is de mate van vooruitgaan in prestaties, ook al
is hij/zij nog niet daar waar hij/zij zou moeten zijn.
Als kolom 2 zwak is, kan doubleren zinvol zijn in de bovenbouw.
n.b.
•
•
•

LWOO-leerlingen-in-spe: in principe niet meer laten doubleren in de bovenbouw
Dyslectische leerlingen: in principe niet laten doubleren tenzij de achterstanden
onwerkbaar groot zijn voor in de klas
Leerlingen met concentratieproblemen in principe niet laten doubleren
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Besproken met de
ouders op:

Puntentotaal:

Beslissing:

Wijze van invullen:
· Beheerst een kind het onderdeel dan krijgt het 2 punten, als het onderdeel nog niet goed wordt beheerst, krijgt het 1 punt, wordt het onderdeel helemaal niet beheerst dan
krijgt het 0 punten.
· Bij de Cito score, wordt de laatste score gehanteerd. I of II score is 2 punten, III is 1 punt, IV en E is V punten
· Tel alle punten op: 66 is het maximum, een kind moet 80% score hebben om over te gaan naar groep 2. Dat betekent 53 punten.
· Heeft een kind 49 – 53 punten, dan is er geen sprake van de optimale voorwaarden om naar groep 2 te gaan

Durft van zich af te bijten.

Sociaal

Voelt zich op zijn / haar gemak

Emotioneel

Zinslengte is voldoende

Ciotscore Taal

Heeft belangstelling voor
letters

Kan zijn / haar naam
schrijven

Spreekt verstaanbaar

Heeft interesse in boeken

Begrippenkennis is goed

Rekenen

Heeft geen last van faalangst

Motoriek

Zoekt contact met de leerkracht

Zoekt contact met anderen

Fijne motoriek is redelijk

Constructie / beeldend

Citoscore Rekenen

Kan goed tot 10 tellen

Kan zich goed en duidelijk
uiten

Neemt goed deel aan
gesprekken

Gesprekken

Houdt het potlood goed vast

Is zeker in zijn / haar
bewegingen

Kiest wel voor moeilijke
opdrachten

Naam:

Is betrokken bij gesprekken

Is gemotiveerd om naar
school te gaan

Is nieuwsgierig /
ondernemend

Is taakgericht

Is zelfstandig

Gedrag

Werktempo is voldoende

Concentratie is voldoende

Spel

Kan iets duidelijk vormgeven

Neemt initiatief

Ingevuld door:

Spel gaat naar rolgebonden
handelingen

Ingevuld op:

Geen problemen bij
afscheid

Geboortedatum:

Kiest voor meerdere spelhoeken

Spelduur is voldoende

Bijlage Beslissingsblad overgang naar groep 2
Lezen/taal/schrijven

Beslissing:
wel / niet
naar groep 3

Besproken met de
ouders op:

Puntentotaal:

Kan auditieve
oefeningen goed doen

Ciotscore Taal

Naam:

Durft van zich af te bijten.

Sociaal

Voelt zich op zijn/haar gemak

Heeft belangstelling
voor letters

Kan zijn / haar naam
schrijven

Spreekt verstaanbaar

Cijferkennis 1-10 is
goed

Rekenen

Heeft geen last van faalangst

Motoriek

Zoekt contact met de leerkracht

Zoekt contact met anderen

Fijne motoriek is goed

Constructie / beeldend

Begrippenkennis is
goed

Citoscore Rekenen

Kan goed tot 20
tellenen terugtellen
van 10-0

Kan zich goed en
duidelijk uiten

Gesprekken

Goede pengreep

Is zeker in zijn/haar bewegingen

Kiest voor ontwikkelingsmateriaal

Opdrachten zien er goed uit

Neemt goed deel aan
gesprekken en heeft een
goede luister houding

Is betrokken bij
gesprekken

Is gemotiveerd om
naar school te gaan

Gedrag

Concentratie is goed

Spel

Kan iets duidelijk vormgeven

Neemt initiatief

Kind heeft voldoende
zelfvertrouwen

Is taakgericht

Is zelfstandig

Geboortedatum:

Kind doet verschillende activiteiten

Kind speelt goed rollenspel en heeft
behoefte aan uitdaging

Ingevuld door:

Werktempo is
voldoende

Ingevuld op:

Kind speelt ook met anderen

Spelduur is voldoende

Zorgprofiel
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Bijlage Beslissingsblad voor kinderen groep 2 naar groep 3
Lezen/taal/schrijven

Emotioneel

Wijze van invullen:
· Beheerst een kind het onderdeel dan krijgt het 2 punten, als het onderdeel nog niet goed wordt beheerst, krijgt het 1 punt, wordt het onderdeel helemaal niet beheerst dan
krijgt het 0 punten.
· Bij de Cito score, wordt de laatste score gehanteerd. I of II score is 2 punten, III is 1 punt, IV en V is 0 punten
· Tel alle punten op: 68 is het maximum, een kind moet 80% score hebben om over te gaan naar groep 3. Dat betekent 55 punten.
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· Heeft een kind 51 – 55 punten, dan is er geen sprake van de optimale voorwaarden om naar groep 3 te gaan.
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STERKE punten

ZWAKKE punten

OVERGAAN

Aandachtspunten:
Leeftijd
Postuur
lichamelijke conditie
schoolloopbaan
relaties (vriendjes, broertjes, zusjes)
werkhouding
Capaciteiten

sociale/emotionele ontwikkeling
gezinssituatie
relatie
interesse
onderzoeksgegevens
mening van ouders
schoolorganisatie

Argumentatie Doubleren: De school moet goed onderbouwen waarom een leerling
doubleert. Argumenten moeten duidelijk op papier staan en ouders moeten deze
onderbouwing tekenen (zie volgende bijlage)
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Bijlage Argumentatie doubleren

Naam
Groep
Datum
Beginsituatie

initiatief

overleg

advies

reden

evaluatie

Handtekening leerkracht/ib-er

…………………………………………
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Handtekening ouders

…………………………………………..
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Inleiding
In de afgelopen jaren hebben onze scholen binnen de stichting afspraken gemaakt, om
volgens de richtlijnen van het vernieuwde Protocol Leesproblemen en Dyslexie (H. Wentink
en L. Verhoeven, M.v.Druenen, F. Scheltinga, 2017) te werken.
Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan leerling met (potentiele) leesproblemen
heeft het Expertisecentrum Nederland, in opdracht van het Procesmanagement Primair
Onderwijs het Protocol Leesproblemen en Dyslexie ontwikkeld. In 2009 zijn alle
protocolboeken herzien en in 2017 is de nieuwe versie van groep 1 en 2 uitgebracht.
Binnen onze stichting zijn er afspraken op papier gezet wat betreft de toetsen en
interventies. Het Passend Onderwijs stimuleert scholen het onderwijs zodanig in te richten
dat ze tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van zoveel mogelijk kinderen.
Samenwerkingsverbanden proberen kinderen die extra begeleiding nodig hebben, zoveel
mogelijk binnen het reguliere onderwijs op te vangen. Waar kinderen met ernstige
leesproblemen voorheen vaak doorstroomden naar het speciaal onderwijs, blijven deze
kinderen nu zolang mogelijk op de reguliere basisschool. Het Protocol Leesproblemen en
Dyslexie kan voor de begeleiding van een specifieke groep leerlingen, namelijk die met
(dreigende) leesproblemen, in deze behoefte voorzien.

Wat willen we bereiken?
De protocollen Preventie van Leesproblemen en Leesproblemen en Dyslexie zijn bedoeld om
leerkrachten in het primair onderwijs een houvast te geven bij het vroegtijdig onderkennen
en aanpakken van leesproblemen. Voor leerkrachten en leesspecialisten ligt er een
belangrijke taak om leerlingen op hun weg naar functionele geletterdheid te ondersteunen
en vervolgens het kind te begeleiden in het leesproces tot en met groep 8. Dit vraagt veel
vakkennis, vaardigheden en een positieve attitude ten aanzien van kinderen die leren lezen.
In het protocol staan duidelijke richtlijnen en adviezen om kinderen op het gebied van lezen,
schrijven en spelling zo goed mogelijk te begeleiden. Binnen de stichting willen we beleid tot
stand brengen, dat gericht is op een adequate opvang van kinderen met ernstige lees-en/of
spellingproblematiek.

Visie
Wil “dyslexiebeleid” kans van slagen hebben, dan dient dyslexie erkend en geaccepteerd te
worden als “handicap/beperking” door docenten en directie. De begeleiding van
dyslectische leerlingen dient ingebed te zijn in een totale zorgstructuur en kan niet alleen de
zorg zijn van de IB-er en RT-er.
Een succesvolle invoering van het protocol op schoolniveau betekent dat de school allereerst
in kaart brengt wat zij al biedt aan zorg voor leerlingen met (dreigende) lees en/of
spellingproblemen. Begeleiding en behandeling van dyslexie is maatwerk. Per leerling zal
bekeken dienen te worden hoe in de gegeven context op de beste manier kan worden
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen. De ene leerling zal genoeg hebben aan
compenserende en dispenserende maatregelen, terwijl de andere leerling vraagt om meer
specifieke maatregelen (zie bijlage 1).
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Definitie
Ten aanzien van de prognose van leesproblemen is de centrale vraag hoe persistent eenmaal
gesignaleerde problemen zijn. In Nederland en binnen CBO de Greiden worden officieel de
volgende definities 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).

Dyslexie is een specifieke lees-en spellingstoornis met een neurobiologische basis, die
wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van
fonologische en orthografische taalverwerking. Deze specifieke
taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve, en met
name taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met het lezen en
spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees-en
spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op
grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn (Blomert, 2006).
Criteria die voor de classificatie van dyslexie gehanteerd worden zijn:
• Significante achterstand t.o.v. hetgeen wat van het individu gevraagd wordt (gezien
leeftijd en omstandigheden)
• Didactische resistentie

Status van het beleidsplan
Het dyslexieprotocol is opgenomen in het zorgprofiel. De afspraken wat betreft de
signalering en diagnostisering worden nageleefd. De afspraken m.b.t. de aanvraag van een
onderzoek en/of dyslexieverklaring staan in verderop in dit protocol.

Zorgniveaus
Het Masterplan Dyslexie en ook de onderwijsinspectie hanteren een zorgniveau-indeling.
Deze indeling is uitgewerkt in bijlage 2. Alle leerlingen krijgen onderwijs aangeboden op
zorgniveau 1. Door observaties en afname van toetsen signaleren we of leerlingen zorg
nodig hebben op een ander zorgniveau.

Inhoud Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2
Het nieuwe protocol voor groep 1 en 2 biedt handreikingen m.b.t. een beredeneerd aanbod.
Het geeft zich op preventie, signaleren, volgen en begeleiden en op welke wijze de
leerkracht dit praktisch kan vormgeven.
Hoofdstuk 1: Ontwikkeling van mondelinge taal en geletterdheid.
Hoofdstuk 2: Beredeneerd aanbod voor mondelinge taal en geletterdheid.
Hoofdstuk 3: Monitoring van mondeling taal en geletterdheid.
Hoofdstuk 4: Stimulering van mondelinge taal en geletterdheid.
Hoofdstuk 5: Rijke taalomgeving in de groep.
Hoofdstuk 6: Ouderbetrokkenheid bij taal- en leesaanbod in de thuisomgeving.
Hoofdstuk 7: Overdracht naar groep 3
Bijlage 1: Interventies
Bijlage 2: Indeling in zorgniveaus
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Bijlage 3: Signaleringslijst voor Kleuters 2.0

Risicokleuters
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen met dyslexie in de kleutertijd moeite hebben met het
automatiseren van willekeurige reeksen (Snow, Burns,&Griffin, 1998). Met willekeurige
reeksen worden kleurnamen, namen van kinderen in de klas, namen van de dagen van de
week, namen van cijfers en ook namen van letters bedoeld. Het ophalen van informatie uit
het lange termijn geheugen verloopt in dat geval traag. Vaak zien we ook dat het onthouden
van liedjes en versjes moeilijkheden oplevert.
Het is van belang om extra aandacht te besteden aan leerlingen die om wat voor reden dan
ook achter dreigen te raken in de ontwikkeling van beginnende geletterdheid of zelfs al met
een achterstand in groep 1 komen. Risico kleuters hebben er belang bij met zoveel mogelijk
letterkennis naar groep 3 te gaan. Door bij de kleuters aandacht te besteden aan alle
taaldomeinen zorgt de leerkracht voor een sterke basis voor de leesontwikkeling in groep 3.
Leerlingen die mogelijk met een tekort aan bagage de basisschool binnenkomen zijn
leerlingen waarbij:
•
•
•
•
•
•

Dyslexie in de familie voorkomt.
De kleuter een vertraagde spraak-/taalontwikkeling heeft; mogelijk is bij hem een
taalstoornis aanwezig.
Thuis niet veel wordt (voor)gelezen.
De kleuter het Nederlands onvoldoende beheerst als gevolg van meertaligheid
De kleuter gehoorproblemen heeft.
De kleuter problemen heeft met het snel kunnen ophalen van informatie
(benoemsnelheid)

Observatie-instrumenten
Er zijn verschillende observatie-instrumenten beschikbaar om zicht te krijgen op de brede
(taal)ontwikkeling van kleuters: HOREB, Ontwikkelingsvolgmodel (OVM-Memelink), Kijk!,
Pravoo. In deze observatie-instrumenten komen de taaldomeinen uit het protocol aan de
orde. Ook kleutermethoden hebben een uitgebreid observatiesysteem, Schatkist en
Kleuterplein en Onderbouwd. Zie ook: http://jongekind.slo.nl/Paginas/Methoden,materialen-en-screeningsinstrumenten.aspx
Bij dit protocol hoort de Signaleringslijst voor Kleuters 2.0. ( zie bijlage 3) Deze is ook te
vinden in PDF-vorm op de site: https://www.expertisecentrumnederlands.nl/soortenonderwijs/po/werkdocumenten-protocol-preventie-van-leesproblemen-groep-1-en-2/
Aan de hand van de observaties en gegevens uit genoemde instrumenten, kunnen
leerkrachten de beginnende lees-en schrijfontwikkeling bij kleuters volgen en na gaan hoe
een leerling zich op het gebied van beginnende geletterdheid ontwikkelt.
De Signaleringslijst 2.0 bevat per taaldomein een op zichzelf staande observatielijst.
Deze kan worden ingezet om een bepaald taaldomein meer gedetailleerd te bekijken. De
volledige Signaleringslijst voor Kleuters 2.0 voor elke leerling invullen is over het algemeen
niet nodig als ook een van de andere veelgebruikte observatie instrumenten wordt gebruikt.
Het is belangrijk dat de leerkracht per taaldomein bekijkt of er aanvullende informatie nodig
is en op welke wijze deze kan worden verkregen.
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Toetsen
Observaties geven een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen, maar hebben een
subjectief karakter, d.w.z. dat verschillende mensen een verschillende beoordeling kunnen
geven. Daarom is het ook van belang om gegevens te verzamelen d.m.v. toetsen. Toetsen
zijn genormeerd, d.w.z. dat de toets een kind vergelijkt met een gemiddeld kind op die
leeftijd.
Er zijn veel toetsen, belangrijk is om te weten wat een toets meet, m.a.w. waar geeft de
toets zicht op, bv. woordenschat, passief of actief, of letterkennis, passief of actief. Vooral de
actieve letterkennis is een sterke voorspeller voor het leren lezen.
Veel gebruikte landelijk genormeerde toetsen zijn:
• Taal voor Kleuters ( Cito, 2009)
• Toetspakket Beginnende geletterdheid (CPS, 2016)
• Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid ( Cito, 2009)
• Taaltoets Alle Kinderen (Cito, 2001)
Het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 geeft op pagina 50-52 schematisch
weer wat er in de toetsen wordt getoetst.
Van belang is dat de toetsinstrumenten aansluiten op wat de leerkracht wil weten. De school
mag zelf bepalen welke instrumenten worden gebruikt. Inspectie vraagt van de scholen dat
de brede ontwikkeling van kinderen te volgen door structureel (=regelmatig bij alle
kinderen) gebruik te maken van een gestandaardiseerd (alle leerlingen met eenzelfde)
observatie-instrument. Daarnaast kan de school ervoor kiézen om in de kleuterperiode een
relevante toets af te nemen, dit is niet verplicht. Het is vooral belangrijk dat de school laat
zien dat de resultaten leiden tot vervolgstappen.

Kleutertaken
Naast de genormeerde toetsen zijn er ook taken ontwikkeld. Dit zijn de
kleuterscreeningstoetsen van A. Smits. De taken zijn i.t.t. de toetsen minder onderzocht op
betrouwbaarheid. Daarom moeten deze voorzichtiger geïnterpreteerd worden. De
kleutertaken zijn ook onderdeel van het vernieuwde protocol. De normering is echter
minder “hard” dan die van genormeerde toetsen. Het advies is om de kleutertaken alleen af
te nemen bij leerlingen waarvan de verwachting is dat zij op deze onderdelen zwak
presteren. Voor leerlingen die gemiddeld tot goed presteren zijn deze taken te gemakkelijk.
We spreken dan van een plafondeffect.
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Stappenplan preventie van leesproblemen
Stappenplan leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2
Het stappenplan voor groep 1 ziet er schematisch als volgt uit:
Stap

Moment in
leerjaar

1

vanaf aanvang

2

oktober-november

3

oktober-januari

4

januari

5

januari-maart

Actie door de leerkracht (en leesspecialist)
•
•
•

•

•

Citotoets Taal voor Kleuters (facultatief)

•

Invullen observatielijst van de methode voor alle leerlingen

•

Nadere diagnose m.b.v. de Signaleringslijst voor Kleuters 2.0
voor leerlingen die uitvallen op (taal)onderdelen van de
observatielijsten
Passende aanpak (handelingsplan) opstellen + uitvoeren
n.a.v. de uitkomsten van de observatielijsten en de
signaleringslijsten 2.0

•

6

maart/april

•

Invullen observatielijst van de methode voor alle leerlingen

•

Nadere diagnose m.b.v. de Signaleringslijst voor Kleuters 2.0
voor leerlingen die uitvallen op (taal)onderdelen van de
observatielijsten
Passende aanpak (handelingsplan) opstellen + uitvoeren
n.a.v. de uitkomsten van de observatielijsten en de
signaleringslijsten 2.0

•
7

april-juni

6

mei/juni

7

einde schooljaar

Stimuleren van geletterdheid middels de uitgangspunten van
beginnende geletterdheid
Invullen observatielijst van de methode voor alle leerlingen
Nadere diagnose m.b.v. de Signaleringslijst voor Kleuters 2.0 voor
leerlingen die uitvallen op (taal)onderdelen van de
observatielijsten
Passende aanpak (handelingsplan) opstellen + uitvoeren n.a.v. de
uitkomsten van de observatielijsten en de signaleringslijsten 2.0

•
•

Citotoets Taal voor Kleuters (facultatief)
Overdracht naar de volgende groep

Begin groep 2 wordt d.m.v. de genoemde toetsen het fonemisch bewustzijn, de actieve
letterkennis en de benoemsnelheid met een passende toets ect. in kaart gebracht.
Voor de kinderen die in groep 2 al beschikken over 80 % van de letterkennis
of misschien al kunnen lezen hebben we de volgende afspraken gemaakt: de leerling wordt
gestimuleerd, er wordt uitdaging geboden in de vorm van aanbod boeken, schrijfmaterialen,
etc. Er wordt rekening gehouden met de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotskytheorie). De inbedding van activiteiten in een betekenisvolle context wordt hierbij extra
benadrukt. In overleg met de leerkracht van groep 3 worden er afspraken gemaakt omtrent
het volgen van de leesmethode.
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Van signalering naar handelingsplan
Door te werken met een plan brengt de leerkracht structuur aan in de begeleiding en kan
zij/hij bij het volgende signaleringsmoment vaststellen wat de effecten zijn van extra
inspanningen. Doelen en werkwijzen moeten worden genoteerd voor de komende
interventieperiode. Per interventie kan bijvoorbeeld een logboek worden bijgehouden.
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Groep 3
Eerste fase
In de eerste periode van het aanvankelijk lees-en spellingonderwijs in groep 3 wordt het
alfabetisch principe met behulp van een systematische leesmethode stap voor stap
uitgelegd. In ongeveer vier maanden leren leerlingen hoe de klanken van onze taal met
letters kunnen worden weergegeven. Gelijktijdig krijgen ze de elementaire lees-en
spellinghandeling onder de knie. Elementaire leeshandeling is de basistechniek om korte,
geschreven woorden te ontsleutelen door de letters te verklanken en die afzonderlijke
klanken vervolgens weer samen te voegen tot een woord.
Tweede fase
Als leerlingen de elementaire lees-en spellinghandeling kunnen toepassen bij mkm woorden,
leren ze geleidelijk aan ook moeilijkere woorden lezen. De nadruk wordt verlegd naar het
snel en accuraat uitvoeren van het lezen en spellen van woorden met steeds complexere
woordstructuren.

Het stappenplan voor groep 3:
stap

moment

actie door de leerkracht

1.

aanvang
groep 3
eind okt.begin nov.

Beginsituatie vastleggen van alle leerlingen op basis van
eindevaluatie groep 2. Aanvang leesonderwijs.
Meetmoment 1
Afname toetsen herfstsignalering:
Lees / schrijfvaardigheden toetsen van alle leerlingen.
fonemendictee, lettertoets, synthesewoorden,
wisselwoorden en zinnen lezen + extra fonologische
vaardigheden bij zwakke leerlingen
Handelingsplan opstellen voor zwakke leerlingen.
Interventieperiode 1 Ondersteuning in de groep.
Elementaire leeshandeling.
Meetmoment 2:
Afname toetsen wintersignalering:
Lees / spellingvaardigheden toetsen van alle leerlingen.
fonemendictee, lettertoets, Cito DMT of Cito Technisch
lezen en Avi M3. Handelingsplan bijstellen.
Interventieperiode 2:
Volledige letterkennis en decodeersnelheid.
Meetmoment 3:
Afname spellingstoets lentesignalering
Lees / spellingvaardigheden toetsen van alle leerlingen.
Bij zwakke lees- en/of spelling leerlingen: fonemendictee,
lettertoets, DMT en Avi. Handelingsplan bijstellen.
Interventieperiode 3:
Automatisering van het leesproces.
Meetmoment 4
Afname toetsen eindsignalering:
Lees / spellingvaardigheden toetsen van alle leerlingen.

2.

3.
4.

5.

oktoberfebruari
januarifebruari

6.

februari april
april

7.

april-juni

8.

juni
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uitwerking
in protocol
Hfd. 3 blz.
83
Hfd. 3
blz. 84-86

Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 86-89

Hoofdstuk 4
Hfd. 3
blz. 89-90

Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 91-93
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Spellingstoets, Cito DMT en/of Cito Technisch Lezen
en Avi E3 en Cito Begrijpend Lezen E3
Overdracht naar groep 4

Hfd. 3
blz. 102-103
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Groep 4
Vanaf groep 4 spreken we over de fase van gevorderde geletterdheid of het voortgezet
technisch lezen. De complexiteit van het lees-en spellingproces neemt toe. Leerlingen
kunnen nu zonder al te veel moeite woorden en zinnen verklanken en hun aandacht meer
richten op de betekenis van geschreven taal. Het technisch leesproces verloopt steeds
sneller en vraagt minder aandacht.
Hierbij is van belang dat er naast de aandacht voor tempo en accuratesse
ook de intonatie en het leesbegrip en plaats krijgen. Het kind komt dan
tot vloeiend lezen.

Stappenplan leesproblemen en dyslexie groep 4 ( blz. 72)
stap

moment

actie door de leerkracht

1.

aanvang
groep 4

2.

aanvang
gr.4 okt./nov.
eind okt.begin nov.

Beginsituatie vastleggen van alle leerlingen op
basis van eindevaluatie groep 3.
Handelingsplan opstellen voor zwakke
leerlingen.
Interventieperiode 1a.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
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Tussenmeting 1 voor zorgleerlingen
• fonemendictee en lettertoets
• DMT en Avi
• Cito Spelling E3 of PI-dictee
Handelingsplan bijstellen.
Interventieperiode 1b.

okt./nov.jan./feb.
eind jan.-begin Hoofdmeting 1 voor alle leerlingen:
feb.
• Cito Technisch Lezen of DMT( en Avi)
• Cito Spelling E4
• Cito Begrijpend lezen M4
Handelingsplan bijstellen.
feb.- april
Interventieperiode 2a:
april
Tussenmeting 2 voor zorgleerlingen:
• DMT en Avi
• Cito Spelling M4 of PI-dictee
Handelingsplan bijstellen.
april-juni
Interventieperiode 2b:
Automatisering van het leesproces.
eind mei-juni
Hoofdmeting 2 voor alle leerlingen:
• Cito Technisch Lezen of DMT (en Avi)
• Cito Spelling E4
• Cito Begrijpend lezen E4
einde
Overdracht naar groep 5.
schooljaar

uitwerking in
protocol
Hfd. 3
blz. 82-84

Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 85-86

Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 87-89

Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 90-91

Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 91-93

Hfd. 3
blz. 100
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Groep 5
In groep 3 en 4 ontwikkelt de technische leesvaardigheid zich bij de meeste leerlingen in een
hoog tempo. Die ontwikkeling zet zich, weliswaar in een beduidend lager tempo, voort in de
hogere groep. Ook de ontwikkeling van de spellingvaardigheid gaat door. Lezen en spellen
zijn nauw met elkaar verbonden. Bij leerlingen met dyslexie is het lees-/spellingprobleem
hardnekkig. De hardnekkigheid moet over een langere periode met herhaalde testafnames
aangetoond worden. Voor de vaststelling van dyslexie kan dus nooit worden volstaan met
een eenmalige toetsafname. Hardnekkigheid blijkt als extra, planmatige en intensieve
didactische maatregelen en remediëringsinspanningen nauwelijks leiden tot een verbetering
van de lees-/spellingvaardigheid, we spreken dan van een didactische resistentie.
Didactische resistentie kan worden aangetoond wanneer een leerling nauwelijks vooruitgang
boekt op genormeerde toetsen en gedurende een jaar intensieve begeleiding heeft gehad.
In deze periode wordt er per week een uur extra ( 3x20 of 4x15 minuten) besteed aan lezen
en spelling. Daarvoor worden er effectieve interventies (Bouw, Ralphi en Connect) ingezet.

Stappenplan leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 ( blz. 72)
stap

moment

actie door de leerkracht

1.

aanvang
groep

2.
3.

aug- nov.
eind okt.begin nov.

4.

okt./nov.jan./feb.
eind jan.begin feb.

Beginsituatie vastleggen van alle leerlingen op
basis van de vorige groep .
Handelingsplan opstellen voor zwakke leerlingen.
Interventieperiode 1a.
Tussenmeting 1 voor zorgleerlingen
• DMT en Avi
• Cito Spelling vorige toets of PI-dictee
Handelingsplan bijstellen.
Interventieperiode 1b.

5.

6.
7.

februari april
april

8.

april-juni

9.

eind meijuni

10.

einde
schooljaar
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uitwerking in
protocol
Hfd. 3
blz. 92
Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 94-95

Hfd. 4

Hoofdmeting 1 voor alle leerlingen:
• Cito Technisch Lezen of DMT (en Avi)
• Cito Spelling
• Cito Begrijpend lezen
Handelingsplan bijstellen.
Interventieperiode 2a:

Hfd. 3
blz. 96-97

Tussenmeting 2 voor zorgleerlingen:
• DMT en Avi
• Cito Spelling M4 of PI-dictee
Handelingsplan bijstellen.
Interventieperiode 2b:
Automatisering van het leesproces.
Hoofdmeting 2 voor alle leerlingen:
• Cito Technisch Lezen, DMT (en Avi)
• Cito Spelling
Overdracht naar volgende groep

Hfd. 3
blz. 98-99

Hfd. 4

Hfd. 4
Hfd. 3
blz. 99-100
Hfd. 3
blz. 111-115
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Dyslexieverklaring
Leerlingen binnen CBO De Greiden hebben recht op een dyslexieonderzoek, wanneer de
resultaten van lezen en/of spelling, na het structureel toepassen van interventies,
onvoldoende voortuitgang vertonen. Doorverwijzing voor dyslexieonderzoek is alleen
terecht wanneer de lees- en/of spellingscores in het 10e percentiel vallen. Bij lees- en/of
spellingscores boven het 10e percentiel (bijv. een combinatie van V- en V scores) wordt in
principe niet overgegaan tot dyslexie-onderzoek, tenzij de diagnosticus gegronde redenen
heeft om hiervan af te wijken. Voor de beschrijving van observaties, toetsgegevens en
handelingsplannen (interventies) ligt de verantwoordelijkheid bij de school.
Onderzoeken kunnen afgenomen worden door de eigen schoolpsycholoog/orthopedagoog
maar ook door een extern instituut. In overleg met de intern begeleider en GZA (Greiden
groep Zorg en Advies) wordt er met ouders een keuze gemaakt.
In de brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (2016) staat vermeld, dat er sprake is van
dyslexie bij een significante achterstand in het lezen en/of spellen. In het Protocol Dyslexie
Diagnostiek en Behandeling (2013) staat vermeld dat er sprake is van dyslexie bij de zwakste
10% lezers of de zwakste 10% spellers èn zwakste 16% lezers. Dit betekent dus dat volgens
de ene brochure dyslexie vastgesteld kan worden bij enkel spellingproblemen en bij de
andere brochure kan dat niet. Dan moet er tevens sprake zijn van een achterstand in lezen.
Welke criteria moeten wij nu aanhouden?
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het stellen van de diagnose dyslexie en de
indicatiestelling in het kader van de vergoedingsregeling binnen de gezondheidszorg voor
ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Voor het laatste gelden aangescherpte criteria omdat
daar subsidiegelden mee gemoeid zijn. Dit zijn formele criteria, zoals die door organisaties
als CEDIN, DZZN etc. worden gesteld (zie hiervoor de volgende paragraaf).
Spellingproblemen die voldoen aan de criteria achterstand en didactische resistentie kunnen
inderdaad voorkomen zonder ernstige leesproblemen. Bovendien kunnen problemen met
technisch lezen soms gecompenseerd worden, waardoor ze bij het ouder worden
verminderen. Volgens de richtlijnen van de SDN kan de diagnose dyslexie bij ernstige
spellingproblemen gesteld worden, als aan de criteria zoals verwoord in de brochure
voldaan is. Daarbij moet, ook als het niet gaat om vergoede zorg, vastgesteld zijn dat het
spellingonderwijs adequaat is geweest (didactische resistentie). Is daar geen zicht op te
krijgen, dan is een periode van hulp van belang. Inadequaat spellingonderwijs (niet
aangepast aan de instructiebehoeften van de leerling) kan namelijk ook een verklaring zijn
voor spellingproblemen. Een goede spelling is meer nog dan technisch lezen afhankelijk van
goede instructie.
Bronnen:
https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/
https://www.nkd.nl/app/uploads/2018/01/Richtlijn-diagnostiek-bij-ernstige-enkelvoudigedyslexie-versie-7-4-2015tv.pdf
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/publicaties/brochures-sdn
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De vergoedingen via de gemeenten.
Vanaf het jaar 2009 heeft de Nederlandse overheid besloten dat leerlingen met ernstige
dyslexie recht hebben op een vergoeding. De dyslexiezorg wordt vanaf 1 januari 2015
vergoed door de gemeente. Een leerling komt in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg
als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
Voorwaarden vergoeding dyslexieonderzoek via de gemeente
Onderzoek naar dyslexie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente:
• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 13e verjaardag
gedaan zijn, en een kind moet nog op de basisschool zitten.
• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig vooruitgang, ondanks extra
begeleiding en inoefening op school met een betrouwbare methode.
• De ernst van de lees- en spellingproblemen: Op school moeten de leesprestaties van het
kind E-scores/V-scores zijn (bij de zwakste 10%). Ook mogen de leesprestaties D-scores/ Vscores zijn (bij de laagste 20%), maar dan moeten de spellingprestaties E-scores/V-scores zijn
(bij de zwakste 10%).
• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou kunnen gaan om enkelvoudige
ernstige dyslexie. Instituten zoals Dyslexiezorg Noord-Nederland (DZNN), Ortho Pedagogisch
Centrum Regio Noord (OCRN), CEDIN en Molendrift hebben met alle Friese gemeenten een
contract. Ouders hoeven geen extra kosten bij te dragen. De aanmeldingsprocedure voor de
scholen is ongewijzigd.
Aanmeldingsprocedure: (Friese gemeenten vergoede dyslexiezorg 2017)
Stap 1:
School
De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige
dyslexie bij de leerling en heeft hiervan een en heeft
leerlingdossier opgebouwd.
Stap 2:
School
De school meldt aan bij een instituut ( zoals bijv.: DZNN, OCRN,
CEDIN, IWAL en MOLENDRIFT)
Stap 3:
Het instituut beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de
criteria.
Stap 4:
Indien er een vermoeden is van ernstige enkelvoudige dyslexie,
wordt uw kind aangemeld bij uw aangemeld bij de gemeente.
Een bij een instituut en vervolgens wordt er een
onderzoek afgenomen.
Stap 5:
Als er sprake blijkt te zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie,
vergoedt de gemeente de behandeling van uw de behandeling
van de leerling en start het instituut de behandeling.
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Bijlage 1 Interventies Dyslexie
Een interventie is een actieve handeling om een probleem op te lossen. Wanneer we
spreken over interventies m.b.t. hulp aan kinderen met ernstige lees- en
spellingproblematiek zijn dit specifieke interventies. Kenmerken van specifieke interventies
zijn: taakgerichtheid, expliciete instructie, oefenen op letter- woord- en zinsniveau, schrijven
van woorden, herhaald aanbod, systematiek, aandacht voor procesgerichte feedback, het
versterken van autonomie en aandacht voor lees- en spellingmotivatie.
Specifieke Interventies die binnen de stichting ingezet woorden zijn: Connect letters en
klanken, Connect Woordherkenning, Connect Vloeiend lezen, Ralfi, BOUW! en Bloon
(spelling). Via compenserende hulpmiddelen zoals Klankie, Sprint (pluspro) en Kurzweil
worden net als bij de softwareprogramma`s zoals Ambrasoft en Woordenhaai gerichte
interventies aangeboden. Gebarentaal van Spreekbeeld of Trijntje de Wit (kijken en kiezen)
en de blokjesmethode (Kwec) zijn eveneens geschikte interventies naast de vele andere
beschreven interventies in onze dyslexieprotocollen. Via de website van het
Stimuleringsprogramma: Informatiepuntdyslexie.nl kunnen ervaringen en deskundigheid
uitgewisseld worden. Het platvorm is niet alleen bedoeld voor mensen met dyslexie, maar
ook voor laaggeletterden.

Maatregelen, compensatie en dispensatie bij dyslexie
Omdat dyslexie niet alleen maar een probleem is met lezen en spellen, kan een leerling op
momenten dat je er als ouder of leerkracht niet op bedacht bent, door de dyslexie worden
gehinderd. Het spreekt vanzelf dat het niet makkelijk is om steeds te worden geconfronteerd
met deze handicap waar vaak verdriet, woede en soms faalangst bij komt kijken.
De problemen kunnen van leerling tot leerling erg verschillen. Lang niet altijd is het mogelijk
de dyslectische problemen van de leerling weg te “werken”, er zal naar mate de leerling
ouder wordt in toenemende mate gezocht moet worden naar hulpmiddelen, compensatie
en dispensaties. Daarbij is het van belang om in gesprek te gaan met de leerling.

Kinderen met dyslexie hebben meestal een erg slordig handschrift. Dat is vanuit de
theorie heel goed verklaarbaar. Eén van de kenmerken van dyslexie is de
zogenaamde ‘taakcomplexiteit’. Dat betekent dat ze slecht kunnen omgaan met
complexe ‘talige’ taken. En dat heeft te maken met de verdeling van de noodzakelijk
aandacht over die taken. Omdat er veel minder sprake is van geautomatiseerde
processen bij lezen en schrijven vergt de schrijftaak extra veel aandacht voor kinderen
met dyslexie. Ze hebben a.h.w. de keuze tussen netjes schrijven en veel fouten maken
of minder fouten maken en slordig schrijven. Uit onderzoeken van al ruim 25 jaar
geleden bleek al dat kinderen minder fouten maakten als je de dicteewoorden met de
typemachine mochten schrijven.
Samenvattend : de informatie-verwerkende taak bij het maken van een goede zin vraagt
zo veel aandacht van een dyslect, dat er weinig aandacht meer over blijft voor de
schrijftaak. Dat verklaart dat kinderen met dyslexie niet zo mooi schrijven.
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De kenmerken zijn
1. De leerresultaten vallen tegen en de omgeving reageert verbaasd.
2. De oorzaak wordt gezocht in de persoonlijke eigenschappen; traag, dromerig,
makkelijk, speels, rommelig, ongeconcentreerd, er nog niet aan toe etc.
3. De leerling begrijpt het zelf ook niet, maar voelt zich niet juist beoordeeld.
4. Het leesproces duurt te lang en er treedt al snel frustratie op
Een ander probleem is het traditionele verbonden handschrift. Dat veronderstelt een
doorgaande beweging binnen een woord. Om deze doorgaande beweging te kunnen
maken moeten de kinderen in hun werkgeheugen al bezig zijn met de beweging van de
volgende letter, terwijl ze de vorige letter nog aan het maken zijn. Ook dat vraagt dan
meer aandachtscapaciteit. En een kind met dyslexie heeft die niet.
In de onderstaande tabel staan een aantal problemen waar de dyslectische leerling en de
ouder of leerkracht tegen aan kan lopen met daaraan gekoppelde maatregelen, hierbij
rekening houdend dat elke leerling uniek is en de ouder of leerkracht zijn eigen
deskundigheid en creativiteit in kan zetten. Van belang is om deze maatregelen,
compensatie en dispensatie op een dyslexiekaart te zetten zodat alle leerkrachten op de
hoogte zijn van deze afspraken.

Functioneren in de klas
Instructie niet goed
oppakken

Maatregelen, compensatie en dispensaties

. leerling vooraan in de klas laten plaatsnemen
. toestaan dat de leerling dingen vraagt aan zijn/haar
buurman
. instructie bondig houden, kernpunten
herhalen
. controleren of de
leerling de opdracht goed onthouden heeft
Moeite met onthouden
. opdrachten gefaseerd aanbieden
van meerdere
. opdracht op dag - of weektakenkaart
opdrachten tegelijk
. eventueel op het bord schrijven
Concentratieverlies door . leerling vooraan of juist achteraan laten zitten (ga in
achtergrondlawaai
overleg met de leerling
. samen met de leerling oplossingen bedenken
(koptelefoon, wandbord....) .
Moeite hebben met het
. de tijd nemen, druk er af halen. probleem erkennen
gestructureerd vertellen . het kind helpen te structureren, niet invullen of
over een voorval en last voorzeggen maar de tijd nemen
hebben van
. de leerling helpen door een deel van het woord en
woordvindingsproblemen eventueel een ander woord met dezelfde betekenis aan te
reiken
Vergeetachtigheid
. herhaal opdrachten
. visuele ondersteuning bieden (picto `s , dagkaart)
. leer ezelsbruggetjes aan
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. zet humor in
. zelfonthulling (eigen vergeetachtigheid)

Onvoldoende tijd bij
toetsen

Interne toeschrijving van
problemen “ik ben dom”

Externaliserend gedrag
(zoals de clown
uithangen)

Frustraties door lage
cijfers

schrijfproblemen
Te laag schrijftempo
Te “slordig” handschrift

11. overschrijven

leesproblemen
12. Moeite met een bepaald
lettertypen

13. Langzaam lezen en
radend lezen
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. extra tijd geven
. een extra mogelijkheid bieden om een gedeelte van de
toets later te maken
. opdracht beperken (de eenvoudigste vragen overslaan, let
hierbij wel op een logische opbouw)
. auditieve ondersteuning
. lettertype vergroten
. accent leggen op de dingen die wel goed gaan
. erkenning op het probleem geven (wat lastig dat jij de
lesstof begrijpt maar het onvoldoende op papier krijgt)
. de leerling informeren over deze beperking en wijzen op
compensatie
.klasgenoten informeren
. erken het probleem
. informeer klasgenoten of laat de leerling zelf een
spreekbeurt geven over de lees- en/of spellingproblematiek
. benadruk waar de leerling goed in is en zoek
mogelijkheden om zwakke cijfers te compenseren
. in overleg met ouders de leerling een speciale
beoordeling (dyslexie cijfer)geven
. een hoeveelheid rode strepen mijden, minder strepen en
minder rood, accentueer wat goed gaat
. bewust zijn van onvermogen, geen onwil
. laat de leerling in blokletters schrijven (ondersteun dit!)
. geef de leerling de mogelijkheid om op een laptop te
werken
. ga in gesprek
met de leerling (welke methode is het meest efficiënt)
. laat niet te veel overschrijven van het bord, geeft
opdrachten en informatie op papier met goede lay-out
(eventueel vergroot)
. Overschrijven helpt niet om een beter spelling te krijgen,
correct schrijven vergt voor een dyslectische leerling erg
veel
Het Lettertype Dyslexie is ontwikkeld om mensen met
dyslexie met minder moeite te laten lezen. De letters zijn
zodanig ontworpen dat ze sneller worden herkend. Ook
lettertype Arial of Verdana worden door dyslectici als
prettig ervaren.
. leerling de tijd geven
. pre teaching (thuis of op school de tekst eerder lezen)
. ondersteuning d.m.v. woordkaartje
. niet voor laten lezen in de groep

Zorgprofiel

14. Niet willen lezen

15. Moeite me opzoeken van
informatie
16. Leerling leest te weinig

17. Krant lezen

18. Lage scores leestoetsen

19. Interventies/methoden
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. auditieve en visuele ondersteuning bieden
. aanbieden van leesmaatje
. interventies (Connect, Ralfi, Bouw!, Radslag) structureel
inzetten
. erken het probleem
. samen opzoek naar het probleem (faalangst, onmacht…
. voorlezen, taal aantrekkelijk maken
. communiceren via taal (briefjes laten wegbrengen)
. luisterboeken of software met auditieve ondersteuning
. gebruik van hulpmiddelen zoals woordenboek, computer,
leesmaatje
. zoek literatuur die aansluit bij de belevenis van een kind
. stimuleer stripverhalen
. interventie mandjeslezen in zetten
. ondersteun ouders in leesbegeleiding
. maak een overzicht waarop de boeken komen te staan die
het kind heeft gelezen
.lees een aantal blz. voor en laat de leerling twee bladzijden
lezen
. luisterboeken stimuleren
. samen lezen met spelinterventies (spelletjes)
. lees leuke, interessante stukjes uit de krant voor
. laat de leerling knippen in de kracht en op zijn/haar niveau
er mee aan het werk gaan (woordspin uittreksel…)
.stimuleer het kijken naar jeugdjournaal (vergroot kennis
van de wereld, woordenschat, interesse)
. doortoetsen (niet kijken naar tijd maar naar niveau)
. noteer twee uitslagen op rapport
. maakt groei inzichtelijk , kijk naar vaardigheid scores en
laat de leerling meekijken
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Bijlage 2
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Indeling zorgniveaus
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Bijlage 3:

1-7-2020

Signaleringslijst 2.0

PPL 1-2_Bijlage
2_Signaleringslijst voor Kleuters 2.0.docx

Nadere informatie is te vinden op:
https://tools.expertisecentrumnederlands.nl/dyslexiemonitor/download_vragenlijsten/

85

