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Visie en Missie

‘De Kleine Beer’ is een gereformeerde basisschool. De school gaat uit van Gereformeerde Schoolvereniging
Haal. We vinden het belangrijk dat onderwijs zijn grondslag vindt in de bijbel, bijbelse normen en waarden
beïnvloeden de onderwijspraktijk.
In het pedagogisch-didactisch onderwijsconcept maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.
Vijf basiskenmerken zijn hiervoor typerend en bepalend:
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid
2. Individuele verantwoordelijkheid
3. Directe interactie
4. Samenwerkingsvaardigheden
5. Evaluatie van het groepsproces
Doordat het kind ervaart dat je met verschillende leerlingen prettig kunt samenwerken, ook met kinderen die
heel anders zijn dan jijzelf, ontstaat respect en waardering voor elkaar. Juist voor kinderen met speciale
leerbehoeften is een veilig pedagogisch klimaat een voorwaarde voor ontwikkeling in het reguliere
basisonderwijs.
Met de ‘invoering van de zorgplicht’ hebben de scholen de opdracht gekregen de zorgstructuur aan te passen
aan het beleid van de overheid voor ‘passend onderwijs’: voor iedere leerling een goed onderwijsaanbod
bieden, passend bij de onderwijsbehoefte van die leerling.
De Kleine Beer wil zich in dit licht de komende jaren ontwikkelen als lerende organisatie met specifiek
aandacht voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ruimte voor alle betrokkenen om zich te blijven professionaliseren.
de intern begeleider als coördinator en coach.
structurele samenwerking met andere scholen binnen het samenwerkingsverband hetgeen een
belangrijke conditie zal zijn voor de vormgeving en het realiseren van passend onderwijs.
een gedeelde visie op onderwijszorg vertaald in zorg als integraal onderdeel van het handelen.
samenwerking met externen en het SBO om mogelijkheden te bieden de kennis te vergroten
versterken van de positie van de school in de omgeving door zich te presenteren en samenwerking
met partners in de omgeving door transparante uitwisseling van informatie en gegevens, opbouwen
van vertrouwen.

De school moet zich steeds meer specialiseren op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Deze
ontwikkeling heeft gevolgen voor het zorgsysteem van de school. De zorg wordt gericht op:
1.
2.

de didactische en/of pedagogische hulpvragen van een kind;
de vaardigheden van de leerkracht en intern begeleider die het mogelijk maken om aan de hulpvraag
van het kind te kunnen voldoen.

Uitgangspunten voor ontwikkeling van de zorgverbreding en passend onderwijs:






We gaan er vanuit dat kinderen bij ons op school komen om te leren. Daar leggen we duidelijk de
nadruk op. We richten ons op het gehele kind. Er moet ruimte zijn voor cognitieve ontwikkeling,
creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Omgaan met verschillen, niet alle kinderen zijn gelijk. Ieder kind is een uniek schepsel van God en
daarom van harte welkom. Omgaan met verschillen kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
gevoelens van gelijkwaardigheid, acceptatie, naastenliefde, verantwoordelijkheid en dankbaarheid.
Samenwerken met derden. Verschillende instanties rond de school helpen ons kwaliteit te leveren op
het gebied van het onderwijsaanbod en de hulpvraag van een kind.
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Passend onderwijs en Afstemming

Vanuit ons onderwijskundig concept is ons streven om de zorg voor leerlingen vooral in de groep te laten
plaatsvinden, door de leerkracht. Om dit te kunnen realiseren, is het accent op preventieve zorg van belang. Al
in de onderbouw observeren we de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van de Leerlijnen van Parnassys.
We beschouwen ouders als partners bij het zoeken naar het beste onderwijs voor hun kind.
De leerkracht wordt ondersteund vanuit een interactioneel referentiekader dat wil zeggen: deze leerling, in
deze groep met deze leerkracht. De ib-er heeft dan vooral de rol van coach, de leerkracht is de eerste
verantwoordelijke voor het onderwijs en de zorg in de groep.
In sommige gevallen is het voor leerlingen nodig dat ze buiten de groep extra begeleiding krijgen.
Op school is een kind geen ‘zorgleerling’ maar spreken we in termen van ‘leerling met specifieke
onderwijsbehoeften’. Hiermee wordt benadrukt dat de leerling niet de ‘oorzaak’ is met een ‘probleem’, maar
wordt de leerkracht centraal gesteld: wat kan deze doen om het onderwijs zo te arrangeren dat dit past bij de
onderwijsbehoefte van die leerling. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het
signaleren van stagnatie.

2.

Organisatiestructuur

2.1

Het zorgteam

Kwalitatief goed onderwijs geven aan alle leerlingen is de dagelijkse opdracht en verantwoordelijkheid van ons
hele team, waaraan directie, groepsleerkracht, intern begeleider, remedial teacher en ict-er ieder een eigen
bijdrage leveren.
Het zorgteam bestaat uit de directeur, rt-er en ib-er.
De intern begeleider levert een belangrijke bijdrage bij de afstemming van alle activiteiten op het terrein van
de zorgverbreding op leerling -, leerkracht - en schoolniveau. De leerkracht blijft altijd de
eindverantwoordelijkheid houden voor de groep.
De school is een lerende organisatie. Richtinggevende uitspraak hierbij is:
“Samenwerken heeft tot gevolg dat er onderlinge afhankelijkheden ontstaan. Om deze onderlinge
afhankelijkheden tot ontplooiing te laten komen, is inzicht in, en vooral ook acceptatie van, de waarde
van elk teamlid en elke teamrol binnen het team noodzakelijk.
De overtuiging dat er een gezamenlijk doel is dat wordt nagestreefd en dat ieder teamlid vanuit de
eigen teamrol daaraan een bijdrage levert, leidt tot het durven delen c.q. herverdelen van
verantwoordelijkheden én bevoegdheden”.
Anoniem

Het is van belang dat naast een heldere visie op de zorg en goed overleg tussen betrokkenen, de taken en
verantwoordelijkheden van de intern begeleider, de directie en de groepsleerkrachten op het terrein van de
zorgverbreding duidelijk en op elkaar afgestemd zijn (Kooten/Haitjema,1990).
Dit betekent o.a. dat
- met gedeelde taken en verantwoordelijkheden vorm wordt gegeven aan een effectieve zorgstructuur
en zorgcultuur binnen de school;
- het takenpakket en bijbehorende verantwoordelijkheden helder zijn omschreven;
- de intern begeleider zich gesteund weet door het team en de directie;
- de intern begeleider en remedial teacher gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen;
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gestimuleerd wordt specialismen binnen het team te ontwikkelen;
nauw wordt samengewerkt met externe specialisten en begeleiders.

Overlegstructuur

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de directie en de intern begeleider, remedial teacher of speciale
leerkracht en het team om zorgitems en belangrijke ontwikkelingen rond de groepen en de leerlingen te
bespreken. Jaarlijks wordt de zorg geëvalueerd , afgestemd en waar nodig bijgesteld.
Aan het begin van het jaar worden in een vergaderrooster de data vastgelegd waarop de verschillende
betrokkenen de voortgang en de ontwikkelingen op het gebied van de zorg bespreken.
Op onze school bestaat de volgende overlegstructuur waarbij ‘zorg’ op met verschillende accenten op de
agenda staat:
Overlegstructuur (zorg)team
Wie / voorzitter
Frequentie
Soort overleg
Teamoverleg (PV onderwijs zorg)
Zorg in de groep, de uitvoering en dagelijkse praktijk.
Zorgonderwerpen voor ontwikkeling en implementatie,
workshops ter ondersteuning, voorlichting etc.
Teamoverleg (TO)
Inhoudelijke agendapunten: onderwijs, zorg, begeleiding en
organisatie

Directie,
groepsleerkrachten,
ib-er,

8 keer per
jaar

Directie
groepsleerkrachten

8 keer per
jaar

Managementteam overleg (MT)
Zorgbeleidspunten, evaluatiemomenten, uitvoering en
dagelijkse praktijk, ontwikkelingen binnen de zorg op drie
niveaus: leerlingen, leerkrachten en school. Verwijzingen en
bijzonderheden rond aanmeldingen.
Overleg directie en intern begeleider (DRIB).
Uitvoering en dagelijkse praktijk. Ontwikkelingen binnen de
zorg op de 3 niveaus: leerlingen, leerkrachten en school.
Verwijzing en bijzonderheden rond aanmeldingen PCL, SGA,
MDO.
Zorgteam (ZT)
Overleg tussen directie, intern begeleider en remedial
teacher waarin voortgang van de zorg besproken en
afgestemd wordt. Daarnaast worden er plannen voor
ontwikkeling besproken.
Zie ook deel 4. Planning: vergaderrooster en agenda.

Directie, Ib-er vaste
leerkracht

Maandelijks

Directie en Ib-er

Iedere week

Directie, ib-er, rt-er

2 x per jaar

Teamoverleg (pv zorg of onderwijs)
8 keer per jaar vindt er een plenaire onderwijsvergadering plaats die gericht is op inhoudelijke en
organisatorische zaken op schoolniveau. Dit overleg wordt voorbereid en voorgezeten door de directeur. In
principe zijn alle teamleden die op die dag werken hierbij aanwezig.
Tijdens de teamvergaderingen zorg zijn zorgitems op de agenda te plaatsen door de intern begeleider en/of de
directie. De intern begeleider zit deze vergadering voor. De data voor de inhoudelijke vergaderingen ‘zorg’
staan al gepland op de jaarkalender. Daarnaast zijn er door het jaar heen een aantal middagen gepland voor
workshops, gezamenlijke werktijd.
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Managementoverleg (MT)
Het managementteam heeft eens per vier weken overleg (MT overleg) waarbij de ontwikkelingen op
schoolniveau het uitgangspunt vormen. De ib-er en directie gaan in gesprek over de individuele zorgtrajecten,
beleidsontwikkelingen m.b.t. zorg en bijzonderheden vanuit de groepsbesprekingen, bijzonderheden bij
aanmeldingen en verwijzing, toetsresultaten en actiepunten, zorg op drie niveaus: leerling, leerkracht en
school.
Directie-ib overleg (Drib)
Iedere week vindt er een informeel overleg plaats tussen directie en ib plaats, waarbij de ib-er en de
directieleden in gesprek gaan over de individuele zorgtrajecten, beleidsontwikkelingen m.b.t. zorg en de
bijzonderheden vanuit de groepsbesprekingen, bijzonderheden bij verwijzing en aanmeldingen PCL en MDO.
Toetsresultaten en actiepunten. Oudercontacten. Zorg op drie niveaus: leerling, leerkracht en school.
Multidisciplinair overleg zorgteam (ZT)
Overleg tussen directie, ib-er en rt-er over de voortgang en ontwikkelingen binnen de zorg. Daarnaast worden
er plannen gemaakt voor verdere ontwikkeling. De intern begeleider zit dit overleg voor.

2.3

Beschrijving taken en verantwoordelijkheden

2.3.1

De intern begeleider

De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage
aan de ontwikkeling van de coördinatie en uitvoering van het interne zorgbeleid en het bovenschoolse
zorgbeleid.
De intern begeleider als spin in het web
De opdracht aan de intern begeleider is de kwaliteit van de leerlingenzorg waarborgen en hierdoor mede zorg
te dragen voor een continue ontwikkeling van alle leerlingen en voorkomen van stagnatie, waarbij rekening
wordt gehouden met ieders specifieke inbreng en waarbij de verschillende betrokkenen hun
verantwoordelijkheden behouden.
Stichting Prisma heeft de competentie- en taakprofielen van de intern begeleider A en B beschreven (2008)
welke als richtlijnen dienen voor het invullen van de specifieke taken op onze school.
De werkzaamheden en de rol van de intern begeleider liggen op diverse resultaatgebieden op leerling- en
leerkrachtniveau, schoolniveau en bovenschoolniveau:
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Takengebied

Activiteiten
bewaken, opstellen,
organiseren, overleg,
controleren, plannen,
evalueren.

Administratie
Zorgplan
2010-2014
Coördineren

Begeleiden
Coachen

Innoveren
Leiden
Vertegenwoordigen

Rol
Administrateur
De Oase
Coördinator

Betrokkenen
Team
Individuele leerlingen,
ouders
Schoolorganisatie

coachen, hulpvragen
beantwoorden, adviseren,
informeren, gesprekken,
(diagnostisch)onderzoeken.

Coach
Adviseur
Gesprekspartner
Onderzoeker, analist

Team
Individuele leerkrachten
Ouders

analyseren en evalueren,
motiveren, informeren,
initiatieven nemen,
leiding geven, opleiding.

Onderwijsvernieuwer
Professional
Analyticus
Leidinggevende

Team
Management
Schoolorganisatie
Externen

contacten met de omgeving,
samenwerken.

Gesprekspartner
Deskundige

Externen
Zorgpartners
Schoolomgeving

Leiden

Profiel:
Naam intern begeleider: Marieke Doddema
Opleiding:PABO, opleiding voor Intern begeleider
Aantal jaren ervaring: 8 jaar ervaring als ib'er voor groep 1-8
Omschrijving werksituatie:
werktijdsfactor: 0,37Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.
Neventaken: geen
Ib-er voor de groepen 1-8. Aantal groepen: 5 Aantal leerkrachten: 11

2.4 Mandatering
Team
Intern begeleider
Directie
Rt-er

Personen (naam)
Marieke Doddema
Suzanne van Gurp
Ellen Kuijers, Marjan
Koopmans

WTF

Opmerking

0,37

Maandag, donderdag

Overzicht mandatering zorgteam

3.5

Leerlingvolgsysteem

Met het leerlingvolgsysteem bedoelen we de wijze waarop de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen
volgt, welke toetsen er worden afgenomen en hoe de resultaten worden gebruikt en geregistreerd.
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Het registratiesysteem bestaat voor iedere groep uit een groepsmap en een zorgmap. Daarbij worden
leerlingendossiers bijgehouden in de dossierkast of digitaal opgeslagen in Parnassys.

3.
3.1

Leerling onderwijs volgsysteem en de toetsen
Visie op toetsen en testen

Van groep 1 tot en met groep 8 vinden we het noodzakelijk om de vorderingen van de leerlingen te meten.
Deze vorderingen moeten niet alleen gerelateerd zijn aan leerstofbeheersing, maar ook aan het niveau van
leeftijdsgenootjes. Zodoende zijn we goed in staat om mogelijke achterstanden en voorsprongen te signaleren
en diagnosticeren.
Naast deze leerstof- en normgerichte maatstaf, willen we ook de mogelijkheid hebben om de kwaliteit van ons
onderwijs en zorg, op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau, over meerdere jaren te meten.
Door middel van het maken van toetsanalyses op schoolniveau houden we de ontwikkelingen bij.
3.2

Het leerlingvolgsysteem en de toetsen

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen van LOVS
(leerling onderwijs volgsysteem) van Cito. Daarnaast worden de toetsen m.b.t. het Protocol Dyslexie voor de
groep 3 en 4 afgenomen. Een overzicht van alle toetsen wordt gegeven in de bijlage.
De intern begeleider en/of de groepsleerkracht kunnen bij individueel onderzoek gebruik maken van
diagnostische toetsen welke op school aanwezig zijn.

3.3

Afname en registratie landelijk genormeerde toetsen

De toetskalender biedt een overzicht van alle op onze school gebruikte (landelijk genormeerde) toetsen t.b.v.
het leerlingvolgsysteem en de data wanneer deze worden afgenomen. Deze data zijn gebaseerd op het
overzicht van de Cito-groep (www.cito.nl).
Ieder schooljaar wordt de toetskalender opgesteld en aangepast door de ib-er.
De toetsafname gebeurt volgens de richtlijnen van Cito, beschreven in de handleidingen.
3.4

Gebruik van de gegevens LOVS

Werken met de Cito LOVS-toetsen gaat in fasen. We werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken.
De HGW-cyclus
Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau
benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsplan. De leerkracht
doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze cyclus kent vier
fasen:
1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.
Het gaat in dit hoofdstuk om de beschrijving van het werken met het LOVS. Deze structuur is ingebed in de
structuur van het intern- en extern zorgtraject (traject Afstemming) van de school (zie hoofdstuk 5).
3.4.1

Leerling-niveau
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De eerste fase, het signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen. De resultaten daarvan
worden verwerkt in parnassys. We gebruiken verschillende grafieken binnen dit systeem om de ontwikkeling
van leerlingen te volgen. De Cito-score staat nooit op zich, we vergelijken de resultaten van de leerling op de
Cito-toets met de methodegebonden toetsen van die periode en andere bronnen van informatie zoals
observaties, leerling-gesprekken, etc. We kijken naar vaardigheidsscores om de groei van de leerling t.o.v. de
eigen verwachtingen t.a.v. de ontwikkeling te bepalen.
De tweede fase is het analyseren van de gegevens. Constateren we dat een leerling - en dat geldt zowel voor
goede als minder goede leerlingen - onvoldoende vooruitgaat of een te lage score haalt, dan stellen we vast op
welk vlak die leerling precies problemen heeft door analyse van het gemaakte werk. We gebruiken daar
speciale (Cito) analyseformulieren, info uit de diagnostische gesprekken met de leerling of aanvullende toetsen
voor.
Daarna bepalen we welke acties we moeten ondernemen, de fase planning.
Ten slotte begint de laatste fase: het handelen. In deze fase wordt gerichte hulp geboden, individueel of in
subgroepjes. Daarbij kunnen we gebruik maken van aanwijzingen en suggesties in de handleiding bij een toets
of in het hulpboek. We gebruiken hierbij de gegevens van de leerling uit het groepsoverzicht. Er wordt
vervolgens gewerkt zoals beschreven in het intern – en extern traject voor Afstemming (hoofdstuk 5).

Bron: www.cito.nl

3.4.2

Cyclus Toetsafname Cito LOVS

Groepsniveau

De resultaten van individuele leerlingen worden binnen parnassys verwerkt in groepsoverzichten en
schoolrapporten. Het groepsoverzicht maakt duidelijk hoe de groep er als geheel voor staat. Blijkt dat een
groep als geheel bepaalde vaardigheden minder goed beheerst, dan proberen we te achterhalen wat de
mogelijke oorzaak daarvan is. De intern begeleider bespreekt de groepsresultaten tijdens de groepsbespreking
en tijdens de pv analyse die twee maal per jaar plaatsvindt. Belangrijk dat ook hier weer een relatie wordt
gelegd met de methodeafhankelijke toetsen en de aangeboden stof uit de methode van de afgelopen periode.
Vervolgens worden passende maatregelen genomen. Deze kunnen zijn gericht op de groep (aangeboden stof),
de individuele leerling (onvoldoende vooruitgang) of de leerkracht (instructie, tijd bv). Bij de volgende
toetsafname bepalen we dan of deze maatregelen effect hebben gehad.
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Schoolniveau

We maken een school- en groepsanalyse in parnassys en krijgen zo een beeld (trends) van de kwaliteit van het
onderwijs op school. De resultaten op deze trendanalyses worden in verband gebracht met de kenmerken van
het gegeven onderwijs en de aard van de schoolpopulatie. Op die manier wordt bepaald of de resultaten aan
de verwachtingen voldoen. De trendanalyses worden twee keer per jaar met het team besproken.
Schoolzelfevaluatie (ZEK)
We maken op onze school gebruik van een kijkwijzer bij het afleggen van groepsbezoeken door de ib-er of
directeur. Leerkrachten kunnen het ook gebruiken bij de voorbereiding van hun lessen en eigen reflectie. Dit is
een vorm van zelfevaluatie. Aan zelfevaluatie zitten twee kanten, namelijk enerzijds het rekenschap afleggen
aan derden (ouders, inspectie) en anderzijds schoolverbetering.

Trendanalyse – volgmodel jaargroepen
Dit is het beeld van het niveau van bepaalde jaargroepen op 1 leergebied door de jaren heen
Deze trendanalyse geeft antwoord op de vraag:
 Hoe doen de leerlingen van groep .. het dit jaar, in vergelijking tot andere groepen 3 van voorgaande
jaren op spellingsgebied?
Trendanalyse – volgmodel leerlingen:
Dit is het beeld van het niveau van een bepaalde groep leerlingen op 1 leergebied door de jaren heen
Het geeft antwoord op de vraag:
 Hoe doen de leerlingen van groep.. van dit jaar, het in voorgaande jaren op spellingsgebied?
Groepsanalyse:
Dit is het beeld van de ontwikkeling van een groep leerlingen in de tijd op een bepaald vakgebied
Geeft antwoord op de vraag:
 Hoe heeft de groep zich op spellingsgebied in de tijd ontwikkeld in vergelijking tot het landelijke
beeld?

3.4.4

Overgang voortgezet onderwijs

Eind groep 6 maakt de leerkracht van groep 6 de eerste inschatting van de uitstroom naar het vo. De laatste
twee jaren nemen we als pilot de NSCCT af om een indicatie te krijgen van de intelligentie van de kinderen. Op
De Kleine Beer wordt in oktober van groep 8 het Drempelonderzoek afgenomen bij kinderen voor wie we de
LWOO-procedure willen opstarten. De leerkracht bespreekt met de ib-er welke leerlingen hiervoor in
aanmerking komen. Hieraan vooraf wordt een gesprek met de ouders gevoerd.
De leerkracht van groep 8 houdt met de ouders contact over de voortgang van de leerlingen en geeft in
november een voorlopig advies. In april wordt de Eindtoets afgenomen. De ouders kunnen hun kind voor 1
maart gaan aanmelden op een VO-school van eigen keuze.
3.5

Dossiervorming en registratie

De gegevens over leerlingen worden waar mogelijk vastgelegd in parnassys. In de zorgmap in de klas bewaart
de leerkracht een aantal documenten die direct in te zien moeten zijn door bijvoorbeeld een invaller. De
zorgmap heeft een vaste indeling met inhoudsopgave. Er is op school ook een papieren dossier aanwezig. De
bedoeling is dat deze na verloop van tijd niet meer gebruikt wordt. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor
het goed invoeren en administreren van de leerlinggegevens.
Hieronder wordt beschreven wie verantwoordelijk is voor het invoeren en administreren van welke gegevens.
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Parnassys
Leerkracht
- toetsgegevens CITO
- toetsgegevens methodetoetsen (met uitzondering van rekenen?)
- gespreksverslagen
- voortgang leerling aan de hand van notities
- medicijnafspraken
Leerkracht groep 8
- uitslagen eindtoets individueel en schoolrapport
- verslagen drempelonderzoek
- aanleveren uitstroom aan administratrice
Ib-er
-

verslagen onderzoeken externen
verslag groepsbespreking
verslag bezoek ondersteuningsteam
verslagen De Eem
OPP’s

Administratie
- de intern begeleider en leerkracht kunnen de administratrice vragen documenten in te scannen en toe te
voegen aan parnassys
Zorgmap
De leerkracht zorgt ervoor dat in de zorgmap alle documenten van de inhoudsopgave aanwezig zijn.
Papieren dossier
Aan het papieren dossier worden geen nieuwe documenten meer toegevoegd.

4. Structuur van Afstemming
Op school doen zich grote verschillen tussen kinderen voor. De groepsleerkracht richt het onderwijs zo in dat
hij/zij tegemoet kan komen aan deze verschillen. We werken daarom handelingsgericht. In onderstaand
schema staat beschreven welke stappen we wanneer nemen als het gaat om de leerlingenzorg. We hebben als
school te maken met Zorgfederatie Kompas en samenwerkingsverband De Eem. Kompas is vooral betrokken als
het gaat om de interne en lichte zorg. De Eem bij de externe en zware zorg.

Verklaring kleuren in de
kolommen

Reguliere cyclus

Interne en lichte zorg

Externe en zware zorg

1. Waarnemen
de leerkracht signaleert een specifieke onderwijsbehoefte bij leerling
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2. Begrijpen
de leerkracht benoemt samen met de IB-er in groepsbespreking deze specifieke onderwijsbehoefte

3. Plannen
de leerkracht stelt samen met de IB-er een begeleidingsplan voor leerling op (binnen groepsplan of in
individueel handelingsplan)
Ouders informeren
de leerkracht betrekt/informeert de ouders over het begeleidingsplan voor de komende periode

4. Realiseren
de leerkracht voert het groepsplan of individueel handelingsplan uit

5. Waarnemen
de leerkracht evalueert het groepsplan of individueel handelingsplan
Zijn de doelen voor de leerling gehaald?
ga dan verder met cyclus (stap 1-5)

Zijn de doelen voor de leerling niet gehaald?
de leerling wordt in de leerling-bespreking besproken (stap 6)
Ouders informeren
de leerkracht betrekt/informeert de ouders over resultaten en hulpvraag voor de leerling-bespreking

□
□
□
□
□
□
□

de leerkracht formuleert over de leerling een hulpvraag voor de IB-er; hulpvraag wordt ingebracht in
leerling-bespreking

□
□

Hulpvraag beantwoord?
komen de IB-er en leerkracht tot een antwoord op de hulpvraag?
ga dan verder met de cyclus (stap 1-5)

□

Hulpvraag niet beantwoord?
kan de hulpvraag niet beantwoord worden, dan wordt de hulpvraag ingebracht op het
ondersteuningsteam op schoolniveau (stap 7) Hierbij zijn in ieder geval de leerkracht, de intern begeleider
en de schoolbegeleider aanwezig. Op basis van de hulpvraag worden eventueel de ouders en andere
deskundigen uit het samenwerkingsverband uitgenodigd.

□

Ouders informeren
de leerkracht betrekt/informeert de ouders en vraagt om toestemming voor bespreking op het
zorgadviesteam

□

6. Leerling-bespreking
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7. Ondersteuningsteam op schoolniveau
de leerkracht formuleert over de leerling een hulpvraag voor de IB-er; hulpvraag wordt ingebracht in het
ondersteuningsteam op schoolniveau. Hierbij zijn in ieder geval de leerkracht, de intern begeleider en de
schoolbegeleider aanwezig. Op basis van de hulpvraag worden eventueel de ouders en andere
deskundigen uit het samenwerkingsverband of het wijkteam uitgenodigd.
Consultgesprek
door middel van een consultgesprek met het ondersteuningsteam wordt een antwoord gevonden op de
hulpvraag. De leerkracht kan verder met de begeleiding (stap 1-5)
Ondersteuning Zorgteam Kompas
er is meer informatie nodig over de leerling om de hulpvraag te kunnen beantwoorden: of er is meer
ondersteuning nodig voor de uitvoering van het plan.
Er wordt een ondersteuningsarrangement ingezet vanuit Kompas, nl. AB, VIB, CLB, onderzoek of
groepsondersteuning (stap 8a)
Ondersteuning samenwerkingsverband
er is specifieke expertise nodig en/of er zijn meer middelen nodig om de begeleiding op school vorm te
kunnen geven.
Er wordt een ondersteuningsarrangement aangevraagd bij het samenwerkingsverband(stap 8b)
Informeren ouders
de leerkracht informeert de ouders over de uitkomst van het ondersteuningsteam en vraagt toestemming
voor het aanvragen van ondersteuning

8a. Ondersteuningstraject Kompas
de ondersteuning van Kompas wordt ingezet (VIB/Ambulante Begeleiding/diagnostisch
onderzoek/consultatieve leerlingbegeleiding/groepsondersteuning) en draagt bij aan begeleidingsplan in
de klas
Ouders informeren
na een diagnostisch onderzoek van Zorgteam Kompas vindt een gezamenlijk gesprek met de ouders, de
leerkracht, de IB-er en schoolbegeleider plaats.
Wanneer AB,VIB of consultatieve leerlingbegeleiding wordt ingezet, houdt de leerkracht de ouders op de
hoogte van de voorgang

□
□
□
□
□
□
□

Zijn de doelen voor de leerling gehaald?
ga dan verder met de cyclus (stap 1-5)

□

Zijn de doelen voor de leerling niet gehaald?
dan bespreekt de leerkracht de leerling in de leerling-bespreking; de leerling wordt vervolgens ook
besproken met het ondersteuningsteam (stap 7)

□
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8b. Ondersteuningstraject samenwerkingsverband
er vindt een gesprek plaats met de onderwijsondersteuner van De Eem, betrokkenen van school en de
ouders om een onderwijsondersteuningsarrangement vast te stellen. Een licht arrangement wordt
toegekend door onderwijsondersteuner, een zwaar arrangement wordt voor toekenning besproken in het
multidisciplinair overleg (MDO) van De Eem.

□

Ouders informeren
met de onderwijsondersteuner wordt afgesproken wie de ouders tijdens het traject informeert (de
trajectbegeleider, de leerkracht of de intern begeleider)

□

Zijn de doelen voor de leerling gehaald?
ga dan verder met de cyclus (stap 1-5)

□

Zijn de doelen voor de leerling niet gehaald?
dan bespreekt de leerkracht de leerling in de leerling-bespreking; de leerling wordt vervolgens ook
besproken op een afgesproken evaluatiemoment op het ondersteuningsteam op schoolniveau (stap 9)

aan de hand van een hulpvraag wordt de voortgang van de begeleiding van de leerling besproken in een
evaluatiegesprek met het ondersteuningsteam op schoolniveau

□
□

er wordt een antwoord gevonden op de hulpvraag
door middel van een consultgesprek met het ondersteuningsteam op schoolniveau wordt een antwoord
gevonden op de hulpvraag. De leerkracht kan verder met cyclus (stap 1-5)

□

9. Evaluatie en vervolgtraject

er is meer informatie nodig
er is meer informatie nodig over de leerling om de hulpvraag te kunnen beantwoorden: er vindt een
gesprek plaats met school, ouders, schoolbegeleider en eventuele andere betrokkenen. Besloten kan
worden om meer/andere ondersteuning van Kompas in te schakelen (stap 8a), meer/andere
ondersteuning van het samenwerkingsverband (stap 8b) of een externe instantie in te schakelen

meer ondersteuning nodig
er is voldoende bekend, maar de school heeft meer ondersteuning nodig voor de uitvoering van het plan.
Er vindt een gesprek plaats met school, ouders, schoolbegeleider en eventuele andere betrokkenen.
Besloten kan worden om
- meer/andere ondersteuning van Kompas in te schakelen (stap 8a)
- meer/andere ondersteuning van het samenwerkingsverband in te schakelen (stap 8b)
- een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor plaatsing op het SBO of SO (stap 10)

10. Verwijzing
de grens van de zorg is bereikt.
Er wordt, in overleg met de onderwijsondersteuner, besloten tot een aanvraag voor plaatsing op SBO of
SO. De leerling wordt aangemeld bij het multidisciplinair overleg (MDO) van De Eem
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Afstemming op groepsniveau

Binnen de groep probeert de leerkracht af te stemmen op de verschillende kinderen. We werken planmatig
door de zorg op papier te plannen en na afloop op vaste momenten te evalueren. De leerkracht gebruikt de
volgende instrumenten:
- groepsoverzicht: het groepsoverzicht beschrijft kindkenmerken en de onderwijsbehoefte van de
kinderen uit de groep;
- arrangementen: de arrangementen beschrijven welke groepen kinderen welke aanbod krijgen op ‘De
Kleine Beer’, de kinderen zijn geclusterd op grond van resultaten en gedrag;
- groepsplan: in het groepsplan beschrijft de leerkracht hoe de kinderen geclusterd zijn, aan welke
doelen specifiek bij deze groep gewerkt wordt en hoe de instructie georganiseerd is;
- individueel handelingsplan: sommige kinderen krijgen een eigen plan, bijvoorbeeld als ze mogelijk
dyslexie of dyscalculie hebben, bij een onderwijsondersteuningsarrangement of bepaalde sociaal
emotionele problematiek;
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OPP: wanneer kinderen over een langere periode meer dan 10 maanden achterlopen op een van de
basisvakken, kan de school in overleg met de ouders besluiten het kind los te koppelen van de
reguliere leerstof en een eigen leerroute te volgen. Die kan beschreven worden in een OOP.
HGW cyclus

Cyclus voor handelingsgericht werken
op groepsniveau
1) Evalueren groepsplan en verzamelen
leerlingengegevens in groepsoverzicht
6) Uitvoeren van
het groepsplan

5) Opstellen
van het
groepsplan

realiseren

waarnemen

plannen

begrijpen

2) Signaleren van
leerlingen met
specifieke
onderwijsbehoeften

3) Benoemen van
specifieke
onderwijsbehoeften
van leerlingen

4) Clusteren van
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoeften

De 7 uitgangspunten van HGW gelden als werkwijzer en leidraad voor ontwikkeling in de school.

4.1.2

Werken met arrangementen, groepsoverzichten en groepsplannen

De arrangementen die we als school hebben opgesteld beschrijven het aanbod dat de verschillende
subgroepen binnen de groep krijgen en welke instructie daarbij hoort. De kinderen worden geclusterd op
grond van resultaten en gedrag (bijvoorbeeld zelfstandigheid). In de arrangementen komt een schoolbrede
aanpak tot uitdrukking. Hierdoor wordt een doorlopende aanpak zoveel mogelijk gegarandeerd.
De groepsleerkracht werkt voor een bepaalde en beperkte periode met een groepsplan om adequaat om te
gaan met de verschillen tussen kinderen. Met het groepsplan creëren we een planmatig onderwijsaanbod
vanuit gegevens over de kinderen waarin zowel de cognitieve als pedagogische, gedragsmatige verschillen aan
bod komen.
De stappen 1 t/m 3 worden in het groepsoverzicht vermeld. De stappen 4 t/m 5 komen in het groepsplan
terug. Dit plan bestaat uit: subgroepen, specifieke doelen, aanpak, organisatie en evaluatie.
De planningsperiode betreft een beperkte tijd omdat dan het meeste recht wordt gedaan aan de ontwikkeling
van kinderen. In de praktijk betekent dat een periode van 8 tot 10 weken. Na deze periode volgt een
tussenevaluatie a.h.v. recente toetsen en observaties, waarna de doelen waar nodig bijgesteld worden.
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Werken met een groepsplan betekent dat er activiteiten voor de hele groep, voor subgroepen, en voor
individuele kinderen zijn opgenomen. Uit praktische overwegingen zijn er slechts en beperkt aantal subgroepen
per vakgebied mogelijk. In het groepsplan kunnen ook rt - activiteiten buiten de groep worden opgenomen.
Gebruikte gegevens van de leerlingen
Voor de gegevens die de groepsleerkrachten verzamelen voor het planmatig (pedagogisch)didactisch handelen
geldt:


De gegevens zijn recent; de laatste methodegebonden toetsen, laatste citogegevens, recente
observaties en gesprekken met ouders en/of leerling.
 De gegevens zijn vertaalbaar in pedagogische doelen (ondersteuningsbehoefte). Kenmerken van
kinderen worden vaak beschreven in psychologische begrippen zoals intelligentie en faalangst, of
medische, psychiatrische begrippen zoals ADHD en autisme. Dit maakt, dat ze meer een
contextgegeven zijn dan een directe aanwijzing voor pedagogisch-didactisch handelen. Dus zo
concreet mogelijk omschrijven van wat het kind nodig heeft: ‘heeft af en toe een aanmoediging nodig
tijdens de verwerking’ i.p.v. ‘positieve feedback nodig’. De leerkracht kan hiermee direct aan de slag.
 Een pedagogische omgeving, waar vertrouwen een belangrijk kenmerk is, vraagt om de beschrijving
van kinderen in termen van ontwikkelingskansen. Een omslag in het denken: van denken in
problemen en stoornissen naar denken in kansen en mogelijkheden, wat heeft dit kind nodig? Hoe zet
ik positieve factoren in om de ‘belemmeringen’ te ontwikkelen?
 De gegevens worden vertaald in didactische doelen (instructiebehoefte). De groepsleerkrachten
moeten hiervoor overzicht hebben op de relevante leerlijnen voor de kinderen in hun groep en de
methode goed kennen en hanteren. Het is van belang dat de groepsleerkrachten hun inzicht in de
leerlijnen delen. Hierin is een grote stap gemaakt door het opstellen van de arrangementen.

De leerkracht maakt opgrond van de gegevens een vertaling naar ‘hoe leert dit kind het beste’, en ‘wat heeft
dit kind nodig’. Dit noemen we ‘matchen’.
De leerkrachten verzamelen de gegevens op het groepsoverzichtsformulier. Dit formulier wordt 2 keer per jaar
geüpdate, na iedere Cito-perioden (januari en juni). De leerkracht voegt nieuwe info toe en oude info wordt
verwijderd. Deze info in het groepsoverzicht wordt overgedragen bij de groepsoverdracht waarna de nieuwe
leerkracht start met het aanvullen van een groepsplan.
Gegevens uit psychologisch onderzoek bieden een context, maar actuele gegevens verkrijgen we ook uit
observatie. We maken gebruik van zowel een algemene observatie van de groepsleraar als een gerichte
observatie door groepsleerkracht of intern begeleider, gesprekken met een kind, en met de ouders.
Onderwijs (instructie) behoefte bepalen
De groepsleerkracht bepaalt de instructie- en onderwijsbehoefte op grond van de verzamelde gegevens. Het
belangrijkste is voor en met het kind in een bepaalde periode haalbare (sub)doelen te bepalen binnen een
leergebied. Hier is het begrip zone van naaste ontwikkeling van belang. Wat kan het kind nog niet zelf, maar
wel met hulp? Op welk gebied kan het kind succesvol leren? Wat is voor het kind een reële uitdaging? Hoe
zetten we de positieve factoren, de kindkenmerken en de leerstijl in om dit kind verder te ontwikkelen?
Een volgende keus is die voor een leerroute of een didactische aanpak. Met welke activiteiten zal het kind het
beste leren? Welke manier van instrueren en verwerken zal voor dit kind positief uitpakken? Welke inhouden
kunnen we kiezen?
Centrale vraag: wat heeft dit kind van mij als leerkracht nodig?
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Vervolgens worden materialen en delen van de methode gekozen die kunnen helpen het bedoelde onderwijs
te realiseren en de optimale manier om die te bereiken.
Groepsplan in stappen
Hieronder wordt in hoofdlijnen aangegeven welke stappen de groepsleerkracht zet bij het maken van een
groepsplan.
Stap 1 Evalueren vorig groepsplan en verzamelen gegevens
Met behulp van observaties en toetsgegevens van de afgelopen periode wordt bekeken of de doelen
van de afgelopen periode gehaald zijn. Dit gebeurt samen met de intern begeleider en rt-er. De
leerkracht stelt zichzelf de vraag welke aanpak gewerkt heeft en wat hier de reden voor is. Waar
nodig wordt gekozen voor een andere aanpak en worden doelen bijgesteld. Ook wordt kritisch
gekeken naar de leertijd per vak. Waar nodig wordt extra tijd geïnvesteerd in vakken waar de groep
extra ondersteuning nodig heeft. De leerkracht evalueert verder welke doelen de groep als geheel
nog niet gehaald heeft en welke specifieke doelen er nog aangeboden moeten worden aan de
subgroepjes.
Stap 2 Verzamelen en bundelen van gegevens van kinderen en selecteren van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften
Stap 3 Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften
Het vertalen van de beschikbare gegevens in instructie- of ondersteuningsbehoeften. Dit levert een
overzicht van de kinderen in de groep.
Stap 4 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare instructiebehoeften
Stap 5 Opstellen van een groepsplan
Ontwerpen van een specifiek onderwijsaanbod voor respectievelijk de hele groep, subgroepen of
individuele leerlingen. Dit onderwijsaanbod wordt vormgegeven binnen het Directe instructie model.
Er kunnen onderdelen worden geselecteerd uit de methode of de remediërende materialen uit de
orthotheek. In de weekplanning is terug te vinden wie wanneer extra instructie krijgt.
Stap 6 Uitvoeren van het groepsplan
We werken we met 2 groepsplannen die worden geschreven na de CITO-toetsronde. In november en
april is er een tussenevaluatie. De intern begeleider en rt-er kunnen ondersteuning bieden wanneer de
leerkracht vragen heeft over bijvoorbeeld klassenmanagement of de begeleiding van een kind.
De groepsplannen worden gemaakt in een speciaal format dat beschikbaar is op Sharepoint. Wanneer het
groepsplan klaar is print de leerkracht een exemplaar uit voor in de groepsmap. Ook hangt hij een plan als
bestand in parnassys. De rt-er houdt bij de notities in de leerlingenmap de vorderingen van de leerlingen bij
(uitvoering groepsplan UGP).

4.1.3

Werken met handelingsplannen

Als de specifieke aanpak van het kind geen plaats kan krijgen in het groepsplan, wordt er een individueel plan
opgesteld in parnassys. Het handelingsplan loopt synchroon met het groepsplan en gelijktijdig geëvalueerd.
OPP in stappen
Wanneer kinderen over een langere periode meer dan 10 maanden achter lopen op een van de basisvakken,
kan de school in overleg met de ouders besluiten het kind los te koppelen van de reguliere leerstof en een
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eigen leerroute te volgen. Die kan beschreven worden in een OOP. Ook kinderen met een OOA krijgen een
eigen OPP. Voordat een OPP wordt opgesteld moet er een onderzoek hebben plaatsgevonden door een
orthopedagoog of kinderpsycholoog dat de keuze onderbouwd. Voor groep 6 komen kinderen, tenzij er sprake
is van een zeer uitzonderlijke situatie, niet in aanmerking voor een eigen leerlijn.
De intern begeleider schrijft samen met de leerkracht en rt-er het OPP volgens een standaardformat waarover
de ib-er beschikt.
Voorwaarden
• Er is een prognose van het eindresultaat basisonderwijs in dle´s beschreven en van het
uitstroomperspectief naar het voortgezet onderwijs.
• Het traject is beschreven met einddoelen en tussendoelen, passend bij de mogelijkheden van de leerling en
de school.
Een ontwikkelingsperspectief kan onderbouwd worden door
• een psychologisch onderzoek,
• een pedagogisch-didactisch onderzoek in samenhang met toetsresultaten bij het LVS.
Uitstroomniveau Intelligentieniveau Ontwikkelingsperspectief:
PrO IQ 55-80 Eindniveau groep 5
LWOO IQ 75-90
Leerachterstand van minstens 1½ jaar bij
minimaal 2 basisvakken (RW, BL)
Eindniveau groep 6
LWOO IQ 80-90 en een specifieke stoornis zoals
bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie
Eindniveau groep 6 voor het betreffende vakgebied
LWOO IQ 90-120 en sociaal emotionele problemen
Eindniveau groep 7
Criteria
• De school heeft voor het hele traject de mogelijkheden in kaart gebracht om de noodzakelijke instructie en
begeleiding te realiseren;
• De ´eigen leerlijn’ wordt in een OPP beschreven en wordt ondertekend door de ouders;
• De voortgang wordt minstens twee maal per jaar geëvalueerd, waarbij zowel het
ontwikkelingsresultaat als het begeleidingsproces worden betrokken. Eventuele aanpassingen zijn mogelijk.
Ook deze worden schriftelijk vastgelegd en door ouders ondertekend;
• De planning voorziet in uitgewerkte handelingsplannen voor tenminste het komende half jaar;
• Wanneer blijkt dat de einddoelen naar beneden moeten worden bijgesteld, is overleg met de externe
deskundige noodzakelijk;

4.2.1

Klassenbezoeken en coachen

Structureel vinden een paar keer per jaar rondes klassenbezoeken plaats. De directie en/of de intern
begeleider bezoekt de klassen met of zonder kijkwijzer. Klassenbezoeken vinden plaats m.b.t. de volgende
onderwerpen:
- Schoolbreed: instructie model a.h.v. een kijkwijzer (niveau van lesgeven in beeld);
- Open bezoeken: meekijken, meedenken. De leerling en de leerkracht in de klas. De dagelijkse praktijk,
uitvoeren van gemaakte afspraken;
- Coaching van de leerkracht (individuele ondersteuningsbehoeften);
- Observatie leerling (hoe leert dit kind het beste, aanbod afstemmen);
- SVIB – traject: individueel of schoolbreed (ondersteuning leerkrachten, kijken in de spiegel, naar
‘bewust bekwaam’);
- Voor de groepsbespreking.
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Er vindt zo nodig een terugkoppeling plaats (kort of lang) met de individuele leerkracht en/of met het team.
4.2.2/3 Groepsbesprekingen / follow-up gesprekken
Een paar keer per jaar (3 a 4 keer) vindt een bespreking plaats tussen leerkracht en intern begeleider. Deze
staan vooraf gepland in de jaarkalender. Ze vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats.
In september vinden kort na aanvang van het nieuwe cursusjaar de follow-up gesprekken plaats. De intern
begeleider bezoek de klassen en met de leerkracht wordt besproken of alle informatie voor handen is om met
de groep een goed start te maken: informatie uit groepsoverdracht, handelingplannen, klassenmappen. De
groepsoverzichten zijn het uitgangspunt voor de groepsplannen.
In november, februari en juni worden de groepen besproken m.b.t. ontwikkelingen van de leerlingen en groep:
cognitief, gedrag, sociaal-emotioneel, thuissituatie. Afspraken en vervolgstappen worden gemaakt m.b.t.
ondersteuning leerkracht en t.a.v. de leerling/groep. Hierbij worden de groepsplannen als uitgangspunt
genomen.
Er vindt na iedere periode groepsbesprekingen door de intern begeleider een terugkoppeling plaats op
directieniveau.
4.2.4 Leerling-bespreking
Er bestaan verschillende mogelijkheden voor leerlingenbespreking:
1.De interne leerlingbespreking:
In het teamoverleg kunnen leerlingen worden ingebracht om collega's te raadplegen. Men profiteert van
elkaars deskundigheid en creatieve oplossingen.
2.Het zorgteam:
De leerlingenbesprekingen vindt plaats met externe deskundigen als de schoolbegeleider,
schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige en de ambulant begeleider.
4.2.5 Leerling-bespreking tijdens bezoek ondersteuningsteam Kompas
De groepsleerkracht meldt de leerling aan voor het bezoek van het ondersteuningsteam. Hij/ zij geeft in
parnassys als notitie in de map van de leerling aan welke hulpvraag hij/ zij heeft (Begeleiding (B) bezoek
ondersteuningsteam). Het overleg staat onder regie van de ib’er. Zij zorgt ervoor dat het gestructureerd
verloopt en maakt een rooster. Ook maakt ze binnen parnassys een verslag van het gesprek. Het is de
bedoeling dat alleen vragen besproken worden die na diverse besprekingen binnen de school zelf niet opgelost
kunnen worden.
Het doel van het gesprek is om de geformuleerde vragen te beantwoorden, de onderwijsbehoeften van de
leerling te verhelderen en te bekijken hoe aan deze behoeften tegemoetgekomen kan worden. Als de
onderwijsbehoeften onduidelijk blijven, kan de ouders geadviseerd worden een onderzoek af te laten nemen.
Per jaar kan Kompas ook een aantal onderzoeken afnemen binnen de school.
Als de onderwijsbehoeften duidelijk zijn, maar de Ib’er onvoldoende in staat is om de leraar te begeleiden bij
het tegemoet komen aan deze behoeften, dan kan zij extern (ambulante) begeleiding aanvragen. Gezamenlijk
formuleert men één of meer duidelijke consultatie- of begeleidingsvragen.
Als herhaalde inspanningen ontoereikend zijn, dan kan men verwijzing naar een andere basisschool of een
school voor speciaal (basis)onderwijs overwegen.
De leerlingenbespreking is een belangrijk schakelmoment naar de externe zorg. Na afloop ervan vindt overleg
plaats met de ouders. Hierbij bespreekt men de uitkomsten van de bespreking, de antwoorden op hun vragen
en de wijze waarop school en ouders gaan samenwerken. Indien externe hulp nodig is, vraagt de leerkracht de
ouders naar hun toestemming, hun hulpvragen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de externe hulp.
4.2.6 Samenwerken met schoolgebonden partners

20

Zorgplan 2010-2014

De Oase

5 Externe organisaties

Multi Disciplinair Team (MDT) De Eem
Het Zorgteam van de school kan, eventueel op advies van het Kompas of de onderwijsondersteuner van De
Eem, ouders adviseren hun kind aan te melden bij het MDT. Ouders kunnen dat echter ook op eigen initiatief
doen.
Het MDT beoordeelt aan de hand van de gegevens en eventueel aanvullend onderzoek of het kind in
aanmerking dient te komen voor extra hulp. Deze hulp wordt gerealiseerd binnen een Speciale School voor
Basisonderwijs of binnen de eigen basisschool (de school ontvangt hier dan extra middelen voor).
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Procedure voor plaatsing vanuit het regulier onderwijs in het SBO of SO
De overgang van het regulier onderwijs naar het SBO of SO verloopt via de
onderwijsondersteuner en het MDT van het samenwerkingsverband.
Dit gebeurt in drie stappen:
1. Deskundigenadvies door het MDT21
Het MDT van het samenwerkingsverband adviseert (onder meer op verzoek van school
en ouders) over de plaatsing van leerlingen in het SBO of SO. In dit MDT geven
orthopedagogen en andere deskundigen advies over de toelaatbaarheid van een leerling
op het SO of SBO. Dit betreft de inhoudelijke afweging of de onderwijsbehoeften van
de leerling het best kunnen worden tegemoet gekomen op een school voor speciaal
(basis)onderwijs.
2. Afgifte TLV (toelaatbaarheidsverklaring)
Om toegelaten te worden tot het S(B)O is een TLV vereist. De directeur van het
samenwerkingsverband neemt besluiten over de afgifte van TLV’s. Hiertoe ontvangt de
directeur van het samenwerkingsverband adviezen vanuit het MDT. In regel besluit de
directeur overeenkomstig het advies van het MDT. Indien de directeur van het
samenwerkingsverband het advies onvoldoende onderbouwd vindt of er sprake is van
gerede twijfel kan de directeur besluiten om een extern en onafhankelijk deskundige in
te schakelen voor een aanvullend advies. Op basis van dit tweede advies kan de
directeur al dan niet besluiten een leerling een TLV te geven voor plaatsing.
De directeur kan van het advies van het MDT afwijken op inhoudelijke gronden op basis
van het externe deskundigenadvies. Bij (mogelijke) afgifte van een TLV controleert het
samenwerkingsverband tevens of de juiste procedures zijn gevolgd.
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3. Plaatsing door bevoegd gezag
De school voor S(B)O bepaalt vervolgens of zij de leerling toelaat en in de vastgestelde
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kan voorzien. Het is denkbaar dat de SBO-school
extra ondersteuning nodig heeft (een arrangement) om aan de specifieke
onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen.
Aanmelding leerling met extra zorgvraag
Nieuwe leerlingen worden soms al vroeg aangemeld. Wanneer dit langer dan 3 maanden voor de 4e verjaardag
van het kind is, zien wij dit als een voorlopige aanmelding. Drie maanden voordat het kind 4 jaar wordt
zetten wij deze voorlopige aanmelding om in een definitieve aanmelding. Wanneer een kind extra zorg
nodig heeft in het kader van Passend Onderwijs willen wij dat graag voor die tijd in kaart gebracht
hebben.
Bij de aanmelding van een leerling waarvan op dat moment al bekend is dat hij/zij extra
ondersteuningsbehoefte heeft, kan de school 6 weken de tijd nemen om op basis van verzamelde
informatie, observatie of onderzoek te komen tot een besluit. Indien er na 6 weken nog onvoldoende
informatie beschikbaar is kan de termijn van besluitvorming worden verlengd met 4 weken. Als op basis
van informatie duidelijk is dat de basisschool waarbij de leerling is aangemeld niet kan voldoen aan de
onderwijsbehoeften van de leerling zijn er verschillende opties mogelijk:
- de basisschool kan de ondersteuning wel leveren met hulp van het samenwerkingsverband –in ons geval
SWV De EEM- en de leerling wordt geplaatst;
- ook met extra ondersteuning ziet de basisschool geen mogelijkheden. In overleg met de ouders wordt een
traject gestart voor plaatsing op een andere basisschool of een speciale (basis)school. In dat laatste geval
moeten we als school bij het samenwerkingsverband een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aanvragen.
GGD
Preventief gezondheids onderzoek (PGO) op de basisschool:
 Volgens een vast programma ontvangen alle kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs een
uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO). Kinderen uit groep 4, waarvan geen
gezondheidsdossier is en wat ook niet is op te vragen uit een vorige woonplaats, komen ook in
aanmerking voor een PGO. Tijdens het PGO wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en geestelijke
gezondheid en de ontwikkeling van het kind.
 Het onderzoek wordt verricht door de jeugdverpleegkundige. Indien daar aanleiding voor is wordt een
vervolgonderzoek afgesproken of nader onderzoek verricht door de jeugdarts. Ook is het mogelijk dat
wordt verwezen naar de schoolmaatschappelijk werker. Verwijsmogelijkheden zijn er ook naar o.a. de
huisarts, het algemeen maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg.
 Ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging en een vragenformulier met daarop de datum, tijd en
plaats van het onderzoek.
 Met toestemming van de ouders/verzorgers worden de onderzoeken nabesproken met de leerkracht
van de betreffende groep.
 Wanneer de ouders/verzorgers vragen hebben over de gezondheid, de ontwikkeling, het gedrag of bij
de opvoeding van hun kind bestaat de mogelijk voor een extra onderzoek op verzoek. Dit kunnen
vragen zijn op lichamelijk gebied, bijvoorbeeld groei, het bewegen, het gehoor of gezichtsvermogen.
Ook kunnen het vragen betreffen over bijvoorbeeld de opvoeding of het gedrag. Deze onderzoeken
staan los van de Preventieve Gezondheidsonderzoeken in het basisonderwijs.
 Leerkrachten kunnen na overleg met de intern begeleider ouders adviseren contact op te nemen met
BJZ.

De school kan binnen het samenwerkingsverband de interne zorg versterken door gebruik te maken van het
schoolmaatschappelijk werk of expertise vanuit de gebiedsteams .
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