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Hoofdstuk 1:  visie en beleid op ondersteuning 
 
1.1 inleiding 
In de Wet Primair Onderwijs is opgenomen dat een zorgplan een verplicht document is. 
Daarbij is ook opgenomen dat elke school een schoolondersteuningsprofiel dient te 
hebben. Wij hebben beide onderdelen opgenomen in dit document en het ‘schoolonder-
steuningsplan’ genoemd. 
Dit document vormt de kaders waarbinnen de zorg voor de leerlingen van bs De Beerze 
wordt georganiseerd. De school beschrijft daarin haar eigen specifieke invulling van de 
zorg aan leerlingen, terwijl het schoolondersteuningsplan ook aansluit bij het onder-
steuningssplan 2014-2018 van de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
De Kempen 30-09, waartoe SKOBOS behoort. 
Dit is voortdurend in ontwikkeling waardoor wij voor de beschrijving van de basis-
ondersteuning gebruik maken van het landelijk kader. 
 
Passend Onderwijs betekent voor het samenwerkingsverband dat er onderwijs 
aangeboden wordt aan iedere leerling dat passend is bij zijn/haar onderwijsbehoeften en 
mogelijkheden. Dit impliceert niet dat op bs De Beerze individueel onderwijs gegeven 
wordt. Het is de ambitie om binnen het regulier onderwijs, en waar nodig in het speciaal 
(basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind 
zich optimaal kan ontwikkelen. Waar dit niet lukt, wordt voor een passend arrangement 
gezorgd binnen ons samenwerkingsverband. 
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1.2  Visie op ondersteuning 
 
Passend bij onze schoolvisie “Jij telt mee !!” verdient ieder kind op bs de Beerze onze zorg. 
We houden daarom rekening met de verschillen die er tussen kinderen bestaan.  
De cyclus handelingsgericht werken (HGW-cyclus) is de basis van ons onderwijs. We willen 
hiermee de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze kinderen verbeteren. 
Handelingsgericht werken is gericht op adaptief onderwijs en een doeltreffende leerling-
begeleiding.  
 
Handelingsgericht werken gaat uit van een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we 
de volgende uitgangspunten hanteren: 

• De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: Wat heeft een kind nodig 
om gestelde onderwijsdoelen te behalen? 

• Het gaat om afstemming: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en zijn 
omgeving (jaargroep / leerkracht / school / ouders). 

• De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert 
daarmee een belangrijke bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. 

• Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de 
groep en ouders. Positieve factoren bieden mogelijkheden voor het opstellen van 
een plan van aanpak met realistische en ambitieuze doelen. 

• Een goede samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe 
begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 

• Het handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor 
het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen 
en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 

• De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: Het is voor betrokkenen 
duidelijk hoe de school wil werken en waarom. 

 

1.3 Analyse beleid afgelopen jaren 
 
Het schoolondersteuningsteam, bestaande uit de directeur en de intern begeleider van 
de school, zorgen voor de uitwerking van de ondersteuningsafspraken.  
Het schoolondersteuningsteam kan daarbij voor externe deskundigheid een beroep 
doen op de leden van de commissie Passend Onderwijs van SKOBOS.  
  
Deze afspraken komen voort uit: 

• de zorgplannen van voorgaande schooljaren. 

• de inspectierapporten  

• ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs binnen SKOBOS en het 
samenwerkingsverband. 

 

Vanuit de bovengenoemde documenten en de principes van het handelingsgericht werken 
zijn ‘de ijkpunten basiszorg’ uitgangspunt om te komen tot afstemming binnen het team 
van bs De Beerze. 
 
De ‘ijkpunten voor basiszorg’ in het primair onderwijs zijn de volgende: 

- helder beleid voeren op het gebied van leerlingenzorg; 

- de school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld; De herziene versie is gereed 
oktober 2018 

- de school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past er zo 
nodig het beleid op aan; 

- leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving; 
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- de school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen; 

- het personeel werkt opbrengstgericht en handelingsgericht aan het realiseren 
van de onderwijszorgarrangementen; 

- het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken; 

- het personeel werkt continu aan handelingsbekwaamheid en competenties; 

- voor alle leerlingen is een ambitieus onderwijszorgarrangement vastgesteld; 

- de school draagt de leerlingen zorgvuldig over; 

- ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en zorg; 

- de school heeft een effectief schoolondersteuningsteam. 
 

Zaken die steeds aandacht behoeven:  
 

- Het gebruik van eigentijdse en aansprekende methodes die behoren bij de 
verschillende vakgebieden (zie voor specificaties jaarplan 2018-2019, onder 
‘beleidsterrein vakgebieden, en schoolgids 2018-2019);  

- Het werken met groepsplannen zal ook in het schooljaar 2018-2019 onze aandacht 
hebben (zie voor specificaties jaarplan 2018-2019, onder ‘beleidsterrein zorg en 
begeleiding’ + vergaderrooster 2018-2019); 

- Er vindt afstemming plaats n.a.v. de analyse van methode gebonden en methode 
onafhankelijke toetsen. Kennis van de doorlopende leerlijnen van de methoden blijft 
belangrijk en wordt steeds onder de aandacht gebracht (trendanalyse na afname 
CITO-toetsen medio en eind),  

- Het OPP is een onderdeel van het ‘groeidocument’. Daarbinnen zijn (tussen)doelen 
opgenomen welke ieder half jaar worden geëvalueerd en bijgesteld door de 
leerkracht, indien nodig ondersteund door de interne begeleider. Dit blijft 
aandachtspunt in het schooljaar 2018-2019. Hierbij wordt in het schooljaar 2018-
2019 nog ondersteuning verleend door Ambulant Begeleiders vanuit Centrum 
Passend Onderwijs (CPO);  

- Aandacht voor afstemming in onderwijstijd voor vakgebieden waarop hogere of 
mindere resultaten behaald worden dan gemiddeld. Hierbij spelen trendanalyses en 
groepsoverzichten een belangrijke rol (zie trendanalyse);  
Er zal gericht aandacht zijn voor ‘passende perspectieven’.  
Het betreft hier een onderwijsaanbod voor leerlingen met onderwijsbehoeften voor 
taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen, wordt ervoor 
gezorgd dat leerlingen hun capaciteiten beter benutten door het gebruik van 
leerroutes met relevante doelen. De focus ligt op wat leerlingen wel kunnen en er 
wordt meer maatwerk mogelijk gemaakt. Er wordt rekening gehouden met het 
verwachte uitstroomperspectief. 
De intern begeleider en ambulant begeleider CPO De Kempen hebben in het 
schooljaar 2017-2018 een plan opgesteld voor de implementatie van het werken 
met ‘passende perspectieven’. 

- Flitsbezoeken worden gecontinueerd (zie matrix handelingsgericht werken); 

- Het regelmatig evalueren van het onderwijsleerproces en het borgen van de 
kwaliteit van het onderwijsleerproces (teamvergaderingen, intervisiemomenten, 
groepsbesprekingen, matrix handelingsgericht werken, MT vergaderingen, INK-
model SKOBOS); 

- Handboekstukken waarin alle procedures, protocollen en formulieren m.b.t. de zorg 
beschreven staan, worden steeds bijgesteld en gecommuniceerd naar de 
teamleden (deze zijn opgeslagen op de portal en toegankelijk voor alle 
leerkrachten; 

- Het is belangrijk dat leerkrachten zichzelf eigenaar voelen van de visie en 
gemaakte afspraken; 
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- Er wordt opnieuw een jaarkalender opgesteld waarin alle activiteiten op het gebied 
van de zorg beschreven staan (zie matrix handelingsgericht werken). 

 
De bovenvermelde zaken, alsmede de eisen die het samenwerkingsverband stelt aan de 
basisondersteuning, bepalen de ontwikkelagenda voor de komende jaren.  
 

 
 
We onderscheiden bij het handelingsgericht werken vier verschillende fases met in 
totaal zes stappen. 
 
‐ Fase 1. Waarnemen/signaleren 
Stap 1: verzamelen van leerlinggegevens (in het groepsoverzicht) 
 
In deze fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle kinderen en 
over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk, 
gesprekken met kinderen en ouders, de resultaten op methodeonafhankelijke en methode 
gebonden toetsen en informatie via de overdracht van de vorige leerkracht. Dit verzamelen van 
gegevens gebeurt op een open en onbevooroordeelde manier van kijken, luisteren en interpreteren. 

 
Stap 2: signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben en het bepalen van de  
             doelen voor de komende periode 
 
Bij deze stap bepalen we welke doelen we voor de komende periode met de hele groep willen 
bereiken. Deze doelen betreffen de leerontwikkeling, de werkhouding en het sociaal emotioneel 
functioneren. We kijken welke kinderen extra begeleiding kunnen gebruiken om deze doelen 
te behalen. 
Bij het signaleren gaat het om alle kinderen die meer nodig hebben dan het regulier basisaanbod. 
We kijken niet alleen kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand, maar ook naar kinderen 
met een leer-of ontwikkelingsvoorsprong.  
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‐ Fase 2. Begrijpen/analyseren (in het groepsoverzicht) 
Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen 
 
We formuleren doelen voor de hele groep en benoemen de onderwijsbehoefte van elk kind 
afzonderlijk. We vragen ons af “Hoe leert dit kind het best?”  
Er zijn ook kinderen die te weinig hebben aan het reguliere basisaanbod. Zij hebben extra 
begeleiding nodig om bepaalde kennis op te doen en vaardigheden te leren. Voor deze 
kinderen formuleren we extra onderwijsbehoeften.  

 
‐ Fase 3. Plannen 
Stap 4: clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 
 
Als de groep kinderen goed in beeld is gebracht, wordt gekeken hoe er op een haalbare manier 
gedifferentieerd kan worden. We doen dit door een aantal kinderen die dezelfde ondersteuning 
nodig hebben samen te voegen in een of meer clusters van groepjes kinderen. 

 
Stap 5: opstellen van een groepsplan 
 
Nadat de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, beschrijven we het 
onderwijsaanbod voor de komende periode in het groepsplan. We doen dit voor de hele groep, 
de subgroepen en enkele individuele kinderen. We streven naar een preventieve aanpak. We 
kijken vooruit: Wat zijn de doelen voor de komende periode en wat hebben onze kinderen nodig 
om die doelen te bereiken? 
Het groepsplan bevat didactische en pedagogische doelen voor de komende periode (8 tot 
12 weken) en wat er nodig is om deze doelen te realiseren (organisatie van de afstemming) 
We gebruiken daarvoor de formats van de 1-zorgroute. 

 
‐ Fase 4. Realiseren 
Stap 6: uitvoeren van het groepsplan 
 
Om het groepsplan efficiënt te gebruiken is een goed klassenmanagement noodzakelijk. 
Op basis van het groepsplan wordt door de leerkracht de week- en dagplanning gemaakt.  
Het groepsoverzicht, het groepsplan, het groepsoverzicht en de week- en dagplanning 
worden opgenomen in de klassenmap.  

 
De stappen 1, 2 en 3 staan vermeld in het groepsoverzicht.  
Het groepsoverzicht geeft per kind een beeld van de toetsgegevens, kindkenmerken 
(belemmerende en stimulerende factoren) en de onderwijsbehoeften. 
 
De stappen 4 en 5 worden verwerkt in een groepsplan.  
In het groepsplan wordt het basisaanbod voor de gehele groep en het specifieke 
onderwijsaanbod voor enkele subgroepen aangegeven. 
 
Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling 
van kinderen in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en 
evalueren. 

 
Omdat het bij het handelingsgericht werken gaat om een cyclisch proces wordt na een periode van 
handelen (uitvoeren van het groepsplan) geëvalueerd wat er bereikt is en wat er voor de komende 
periode verder opgepakt moet worden. Dit gebeurt door middel van het analyseren van toetsen, 
observaties, klassenbezoeken en groeps- en leerlingbesprekingen. 
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1.4 Onze uitgangspunten bij basisondersteuning en extra ondersteuning 
  
De leerkracht en de groep zijn de basis van ons onderwijs.  
De cyclus van de het handelingsgericht werken (HGW) zorgt ervoor dat we ons op de 
groep kunnen richten zonder daarbij het individuele kind te vergeten.  
 
We sluiten hierbij aan bij de beschrijvingen die gegeven worden van basisondersteuning 
en extra ondersteuning van ons samenwerkingsverband. 
In de niveaus van ondersteuning die wij hanteren op bs De Beerze valt de basisonder-
steuning samen met de niveaus 1, 2 en 3 en de extra ondersteuning met de niveaus 4 en 5. 
 
1.4.1 basisondersteuning  
In het landelijk referentiekader Passend Onderwijs wordt onder basisondersteuning 
verstaan de preventieve en licht curatieve interventies die binnen de 
ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een kwaliteitsniveau worden 
uitgevoerd (zie ook ondersteuningsplan SWV). 
 
preventieve interventies 
Een veilig schoolklimaat en basisondersteuning aan alle leerlingen, gericht op vroegtijdig 
signaleren van leer-, opgroei- en opvoedingsproblemen. Hiervoor is diagnostische 
expertise nodig, eventueel in samenwerking met de ketenpartners. 
 
licht curatieve interventies 
-aanbod leerlingen dyslexie (conform protocol) en dyscalculie (er wordt op SKOBOS- 
 niveau gewerkt aan een protocol); 
-onderwijsprogramma’s en leerlijnen afgestemd op leerlingen met meer of minder dan  
 gemiddelde intelligentie; 
-fysieke toegankelijkheid schoolgebouwen; 
-orthopedagogische en –didactische programma’s en methodieken gericht op voorkomen  
 en aanpakken gedragsproblemen; 
-protocol medische handelingen; 
-curatieve zorg en ondersteuning samen met ketenpartners. 
 
Dit alles met inzet van een handelingsgerichte aanpak : Wat heeft dit kind, met deze 
onderwijsbehoefte, deze ouders, deze leerkrachten en deze groep nodig? 
 
In het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband is de basisondersteuning 
beschreven aan de hand van 5 domeinen. 
In bijlage 1 (van het schoolondersteuningsplan worden de 5 domeinen (onderwijs – 
begeleiding – beleid – organisatie – resultaten) nader omschreven in Standaarden, 
Indicatoren en Aandachtspunten. 
De daar beschreven indicatoren en aandachtpunten vormen de basiskwaliteit waaraan 
elke school in het SWV moet voldoen, als minimale eis. 
 
In onze praktijk komt de basisondersteuning neer op: 

• Het bieden van ondersteuning die zo veel mogelijk binnen de klassensituatie 
geboden wordt. De leerkracht doet er toe !! 

• De ondersteuning afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen, 
waarbij gelet wordt op stimulerende en belemmerende factoren. 

• Preventief denken en handelen vanuit een systematische en transparante aanpak.  

• Werken met een groepsoverzicht en groepsplannen. 
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• Een actieve deelname van de leerling door het hanteren van het interactieve 
gedifferentieerde directe instructiemodel (IGDI) gericht op kwaliteitsverbetering van 
ons onderwijs. 

• Een goede communicatie met ouder(s)/verzorger(s). 

• Het zoeken naar samenwerking met scholen van speciaal onderwijs (SO) en 
speciaal basisonderwijs (SBO) bij de in- en uitstroom van (zorg)leerlingen. 

 
1.4.2 extra ondersteuning 
Alle ondersteuning die niet valt onder de basisondersteuning wordt extra ondersteuning 
genoemd. Deze ondersteuning komt bovenop de basisondersteuning, zoals ondersteuning 
m.b.t. gedragsstoornissen of specifieke aanpassingen in het schoolgebouw. 
Om de schoolloopbaan van de leerling zoveel mogelijk in een continuüm te laten verlopen 
hebben wij de basisondersteuning en de extra ondersteuning weergegeven in 5 niveaus. 
SKOBOS maakt onderscheid tussen lichte en zware extra ondersteuning.  
In de niveaus van ondersteuning die wij hanteren op bs De Beerze valt dit samen met 
respectievelijk niveau 4 en 5. 
Daarnaast hebben we in het praktische deel van ons schoolondersteuningsplan tevens 
aangegeven welke stappen er genomen worden om de basisondersteuning binnen onze 
interne ondersteuningsstructuur planmatig en van een voldoende kwaliteitsniveau te laten 
verlopen. 
 
De intern begeleider wordt wel de “spin in het web” genoemd. De taken en functie-
omschrijving van de intern begeleider zijn terug te vinden in het beleidsdocument van 
SKOBOS. De rol van intern begeleider is steeds meer gericht op het coachen van de 
leerkracht.  
 
1.4.3 aanname leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
Bs De Beerze wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en daarom willen we, 
binnen de mogelijkheden van de school, ook aan kinderen met een belemmering de 
mogelijkheid bieden om regulier en thuisnabij onderwijs te volgen.  
We willen deze kinderen de kans geven op te groeien in een alledaagse, zo natuurlijk 
mogelijke omgeving. We willen recht doen aan de sociale wensen die er leven bij ouders 
en kinderen. We gaan er immers van uit dat deze kinderen straks als volwassenen ook 
een onderdeel van de samenleving vormen.  
We gaan over tot plaatsing als uit onderzoek is gebleken dat het een reële optie is dat de 
betreffende leerling op een gewone basisschool geplaatst wordt.  
Als op onze school een leerling aangemeld wordt, die door zijn/haar belemmering  extra 
zorg en aandacht nodig heeft, moeten we (indien noodzakelijk) gebruik kunnen maken 
van externe expertise. De leerling moet leerbaar zijn.  
Tussentijdse evaluatie moet laten zien dat een kind zich ontwikkelt en duidelijk maken 
of het verantwoord is voor het kind, voor de klasgenootjes en voor de leerkracht om in 
het daarop volgende jaar het onderwijs op bs De Beerze kan blijven volgen. 
We leggen de voorwaarden waaronder het kind geplaatst wordt schriftelijk vast en we 
leggen tevens vast op welke manier de school de extra zorg en aandacht gaat 
bieden. Kortom, we spreken met elkaar een ondersteuningsarrangement af. 
 

Als algemene voorwaarden voor aanname en vervolgens handhaving van leerlingen 
gelden enkele criteria:  

• De school moet mogelijkheden zien binnen de eigen organisatie.  
Onder mogelijkheden verstaan we: formatie, tijd, materiaal (financiën), gebouw 
(ruimte), ondersteuningsmogelijkheden, deskundigheid (nascholingsmogelijkheden). 
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• Het kind mag geen belemmering vormen voor de groep waarin het functioneert 
door het vertonen van storend gedrag, het vragen van onevenredig veel 
tijd/aandacht van de leerkracht.  

• Het kind moet de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen. Dit wordt bepaald 
op basis van een “ontwikkelingsperspectief”. Het ontwikkelingsperspectief van 
een leerling wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak, opgevolgd door 
de leerkracht en gevolgd door de intern begeleider. Het ontwikkelings- 
perspectief is onderdeel van het groeidocument. 

• Een groeidocument wordt opgesteld wanneer verwacht wordt dat een kind op 
termijn extra zorg behoeft en er mogelijk een arrangement moet worden 
aangevraagd. Het groeidocument wordt opgesteld voordat een leerling wordt 
besproken in een ondersteuningsteamvergadering (OT) waarbij een 
orthopedagoog en indien nodig andere externe deskundigheid aanwezig is. 
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1.5  Beschrijving niveaus van ondersteuning   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1: basisondersteuning in de groep.

Basisaanbod  van lesstof en aanpak. Richtlijnen is de 

reguliere methodeaanpak. Methodetoetsen en niet-

gebonden toetsen (opgenomen in de toetskalender) 

volgen de ontwikkeling van iedere leerling. Alle acties 

in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.   

Niveau 1: basisondersteuning in de groep.

Basisaanbod  van lesstof en aanpak. Richtlijnen is de 

reguliere methodeaanpak. Methodetoetsen en niet-

gebonden toetsen (opgenomen in de toetskalender) 

volgen de ontwikkeling van iedere leerling. Alle acties 

in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.   

Niveau 2: specifieke basisondersteuning  in  

de groep groep

Eenvoudig diagnostisch onderzoek door 

leerkracht.

Specifieke ondersteuning wordt opgenomen in 

het groepsplan. Deze leerling krijgt extra 

aandacht binnen de groepsbespreking.

De hulp wordt besproken met ouders. 

De uitvoering vindt plaats in de klas door de 

leerkracht. Tijdens (tussen)evaluatie van 

groepsplan wordt voortgang besproken.

Niveau 2: specifieke basisondersteuning  in  

de groep groep

Eenvoudig diagnostisch onderzoek door 

leerkracht.

Specifieke ondersteuning wordt opgenomen in 

het groepsplan. Deze leerling krijgt extra 

aandacht binnen de groepsbespreking.

De hulp wordt besproken met ouders. 

De uitvoering vindt plaats in de klas door de 

leerkracht. Tijdens (tussen)evaluatie van 

groepsplan wordt voortgang besproken.

Niveau 3: specifieke basisondersteuning  in 

overleg met IB-er.

Er volgt overleg met de intern begeleider. Wanneer 

nodig voert de intern begeleider aanvullend 

diagnostisch onderzoek uit en vraagt informatie op bij 

externe deskundigen zoals SMW. Er worden 

interventies afgesproken, welke worden opgenomen in 

het groepsplan,. Dit wordt besproken met ouders. Er 

vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en 

intern begeleider in de leerlingbesprekingen. Na afloop 

van het plan worden de doelen getoetst en wordt 

bekeken wat het resultaat is. Deze worden besproken 

met ouders. 

Niveau 3: specifieke basisondersteuning  in 

overleg met IB-er.

Er volgt overleg met de intern begeleider. Wanneer 

nodig voert de intern begeleider aanvullend 

diagnostisch onderzoek uit en vraagt informatie op bij 

externe deskundigen zoals SMW. Er worden 

interventies afgesproken, welke worden opgenomen in 

het groepsplan,. Dit wordt besproken met ouders. Er 

vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en 

intern begeleider in de leerlingbesprekingen. Na afloop 

van het plan worden de doelen getoetst en wordt 

bekeken wat het resultaat is. Deze worden besproken 

met ouders. 

Niveau 5: extra  ondersteuning  met externe 

middelen: arrangementen. 

Extra ondersteuning  m.b.v. externe middelen voor 

extra ondersteuning tbv ondersteuningsarrangementen. 

: inzet op de reguliere school of sbo of so. Hiervoor is 

een  aanvraag en een toelaatbaarheidsverklaring nodig 

(TLV).Alles in overleg met ouders: op overeenstemming 

gericht overleg.

Niveau 5: extra  ondersteuning  met externe 

middelen: arrangementen. 

Extra ondersteuning  m.b.v. externe middelen voor 

extra ondersteuning tbv ondersteuningsarrangementen. 

: inzet op de reguliere school of sbo of so. Hiervoor is 

een  aanvraag en een toelaatbaarheidsverklaring nodig 

(TLV).Alles in overleg met ouders: op overeenstemming 

gericht overleg.

Doelen behaald, probleem opgelost. De 

leerling kan weer gewoon mee met de 

groep.

Doelen niet behaald, onvoldoende groei. 

Leerling stroomt door naar niveau 3

Doelen niet behaald, voldoende groei. 

Leerling blijft in niveau 2.

Niveau 4: extra  ondersteuning  in  overleg met 

ondersteuningsteam. 

Betreft OPP e.a. Onderzoek en of advies door 

externe deskundigen  of (P)AB. Vooraf wordt 

ouders om toestemming gevraagd. Er komt een 

individueel ondersteuningsplan, gekoppeld aan 

het groepsplan of er wordt een OPP opgesteld.

Regelmatig overleg tussen leerkracht, intern 

begeleider, ouders en de externe contactpersoon.

Niveau 4: extra  ondersteuning  in  overleg met 

ondersteuningsteam. 

Betreft OPP e.a. Onderzoek en of advies door 

externe deskundigen  of (P)AB. Vooraf wordt 

ouders om toestemming gevraagd. Er komt een 

individueel ondersteuningsplan, gekoppeld aan 

het groepsplan of er wordt een OPP opgesteld.

Regelmatig overleg tussen leerkracht, intern 

begeleider, ouders en de externe contactpersoon.

IV en V-scores

Onvoldoende voortgang

Gedragsmatige problemen

Doelen behaald, de leerling gaat naar niveau 2.

Doelen niet behaald, voldoende groei. Leerling 

blijft in niveau 3.

Doelen niet behaald, onvoldoende groei. Leerling 

stroomt door naar zorgniveau 4.

Na overleg tussen leerkracht, intern begeleider, extern 

deskundige en ouders wordt besloten of leerling in 

niveau 4 blijft, of naar 3 of 5 gaat.

Doel 

behaald?

ja

nee

nee

Doel 

behaald?

ja

nee

nee

Doel 

behaald?

Niveau 1: basisondersteuning in de groep.

Basisaanbod  van lesstof en aanpak. Richtlijnen is de 

reguliere methodeaanpak. Methodetoetsen en niet-

gebonden toetsen (opgenomen in de toetskalender) 

volgen de ontwikkeling van iedere leerling. Alle acties 

in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.   

Niveau 1: basisondersteuning in de groep.

Basisaanbod  van lesstof en aanpak. Richtlijnen is de 

reguliere methodeaanpak. Methodetoetsen en niet-

gebonden toetsen (opgenomen in de toetskalender) 

volgen de ontwikkeling van iedere leerling. Alle acties 

in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.   

Niveau 1: basisondersteuning in de groep.

Basisaanbod  van lesstof en aanpak. Richtlijnen is de 

reguliere methodeaanpak. Methodetoetsen en niet-

gebonden toetsen (opgenomen in de toetskalender) 

volgen de ontwikkeling van iedere leerling. Alle acties 

in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.   

Niveau 1: basisondersteuning in de groep.

Basisaanbod  van lesstof en aanpak. Richtlijnen is de 

reguliere methodeaanpak. Methodetoetsen en niet-

gebonden toetsen (opgenomen in de toetskalender) 

volgen de ontwikkeling van iedere leerling. Alle acties 

in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.   

Niveau 2: specifieke basisondersteuning  in  

de groep groep

Eenvoudig diagnostisch onderzoek door 

leerkracht.

Specifieke ondersteuning wordt opgenomen in 

het groepsplan. Deze leerling krijgt extra 

aandacht binnen de groepsbespreking.

De hulp wordt besproken met ouders. 

De uitvoering vindt plaats in de klas door de 

leerkracht. Tijdens (tussen)evaluatie van 

groepsplan wordt voortgang besproken.

Niveau 2: specifieke basisondersteuning  in  

de groep groep

Eenvoudig diagnostisch onderzoek door 

leerkracht.

Specifieke ondersteuning wordt opgenomen in 

het groepsplan. Deze leerling krijgt extra 

aandacht binnen de groepsbespreking.

De hulp wordt besproken met ouders. 

De uitvoering vindt plaats in de klas door de 

leerkracht. Tijdens (tussen)evaluatie van 

groepsplan wordt voortgang besproken.

Niveau 3: specifieke basisondersteuning  in 

overleg met IB-er.

Er volgt overleg met de intern begeleider. Wanneer 

nodig voert de intern begeleider aanvullend 

diagnostisch onderzoek uit en vraagt informatie op bij 

externe deskundigen zoals SMW. Er worden 

interventies afgesproken, welke worden opgenomen in 

het groepsplan,. Dit wordt besproken met ouders. Er 

vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en 

intern begeleider in de leerlingbesprekingen. Na afloop 

van het plan worden de doelen getoetst en wordt 

bekeken wat het resultaat is. Deze worden besproken 

met ouders. 

Niveau 3: specifieke basisondersteuning  in 

overleg met IB-er.

Er volgt overleg met de intern begeleider. Wanneer 

nodig voert de intern begeleider aanvullend 

diagnostisch onderzoek uit en vraagt informatie op bij 

externe deskundigen zoals SMW. Er worden 

interventies afgesproken, welke worden opgenomen in 

het groepsplan,. Dit wordt besproken met ouders. Er 

vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en 

intern begeleider in de leerlingbesprekingen. Na afloop 

van het plan worden de doelen getoetst en wordt 

bekeken wat het resultaat is. Deze worden besproken 

met ouders. 

Niveau 5: extra  ondersteuning  met externe 

middelen: arrangementen. 

Extra ondersteuning  m.b.v. externe middelen voor 

extra ondersteuning tbv ondersteuningsarrangementen. 

: inzet op de reguliere school of sbo of so. Hiervoor is 

een  aanvraag en een toelaatbaarheidsverklaring nodig 

(TLV).Alles in overleg met ouders: op overeenstemming 

gericht overleg.

Niveau 5: extra  ondersteuning  met externe 

middelen: arrangementen. 

Extra ondersteuning  m.b.v. externe middelen voor 

extra ondersteuning tbv ondersteuningsarrangementen. 

: inzet op de reguliere school of sbo of so. Hiervoor is 

een  aanvraag en een toelaatbaarheidsverklaring nodig 

(TLV).Alles in overleg met ouders: op overeenstemming 

gericht overleg.

Doelen behaald, probleem opgelost. De 

leerling kan weer gewoon mee met de 

groep.

Doelen niet behaald, onvoldoende groei. 

Leerling stroomt door naar niveau 3

Doelen niet behaald, voldoende groei. 

Leerling blijft in niveau 2.

Niveau 4: extra  ondersteuning  in  overleg met 

ondersteuningsteam. 

Betreft OPP e.a. Onderzoek en of advies door 

externe deskundigen  of (P)AB. Vooraf wordt 

ouders om toestemming gevraagd. Er komt een 

individueel ondersteuningsplan, gekoppeld aan 

het groepsplan of er wordt een OPP opgesteld.

Regelmatig overleg tussen leerkracht, intern 

begeleider, ouders en de externe contactpersoon.

Niveau 4: extra  ondersteuning  in  overleg met 

ondersteuningsteam. 

Betreft OPP e.a. Onderzoek en of advies door 

externe deskundigen  of (P)AB. Vooraf wordt 

ouders om toestemming gevraagd. Er komt een 

individueel ondersteuningsplan, gekoppeld aan 

het groepsplan of er wordt een OPP opgesteld.

Regelmatig overleg tussen leerkracht, intern 

begeleider, ouders en de externe contactpersoon.

IV en V-scores

Onvoldoende voortgang

Gedragsmatige problemen

Doelen behaald, de leerling gaat naar niveau 2.

Doelen niet behaald, voldoende groei. Leerling 

blijft in niveau 3.

Doelen niet behaald, onvoldoende groei. Leerling 

stroomt door naar zorgniveau 4.

Na overleg tussen leerkracht, intern begeleider, extern 

deskundige en ouders wordt besloten of leerling in 

niveau 4 blijft, of naar 3 of 5 gaat.

Doel 

behaald?

ja

nee

nee

Doel 

behaald?

ja

nee

nee

Doel 

behaald?
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Niveau 1 Basisondersteuning in de groep.  

Grens:  

score actie vervolg 

I score > +10 DLE in overleg doortoetsen  compacten, verdiepen en 

verbreden; maar geen aparte 

leerlijn.  

IV + V score analyse 

in overleg terug toetsen 

interventies  

doorstroom naar 

ondersteuningsniveau 2  

terugval van score analyse aanpassen onderwijsaanbod. 

 
Verantwoordelijkheid van de leerkracht 
o Leerkracht signaleert problemen met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem, de methode-

gebonden toetsen, observaties in de dagelijkse praktijk, signaleringsinstrument “Kijk” (gr 1-2) 
en Scol (gr 3 t/m 8). 

o Leerkracht heeft kennis van de minimumdoelen. 
o De leerkracht hanteert een optimale taakgerichte leertijd en gedifferentieerde instructie. 
o De leerkracht houdt de eigen deskundigheid op peil. 
o De leerkracht zorgt voor het contact met ouders. 
o De leerkracht draagt zorg voor een goede dossiervorming.  
o Leerkracht voert de Cito LOVS gegevens in de computer. 
o Leerkracht beslist samen met IB-er of verdere ondersteuning op niveau 2 nodig is aan de 

hand van de beslissingscriteria.  
o Leerkracht zorgt voor overdracht  

 
Verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider 
o De IB-er onderhoudt de orthotheek en zorgt voor een goede toegankelijkheid. 
o De IB-er zorgt voor het onderhoud van signalerings- en observatie-instrumenten. 
o De IB-er organiseert minimaal twee keer per jaar een groepsbespreking. 
o De IB-er houdt de eigen deskundigheid op peil.  
o De IB-er vertegenwoordigt de school bij lokale netwerken, zoals het IB netwerk van SKOBOS 

en het samenwerkingsverband “De Kempen 30-09”. 
o De IB-er voert met de directeur tweewekelijks een ondersteuningsoverleg. In overleg sluit 

de gedragsspecialist aan. 
o De IB-er maakt een jaarplanning waarin opgenomen: de toetskalender, groeps- en 

leerlingbesprekingen, intervisiemomenten e.d.   
 
Verantwoordelijkheid van de directie 
o De directie creëert de randvoorwaarden voor professionaliseren van leerkrachten en IB-er. 
o De directie faciliteert en bewaakt het proces. 
o Indien gewenst neemt de directie deel aan het zorgoverleg.  
 
Ouders: 
o Ouders worden twee- tot driemaal per jaar geïnformeerd tijdens oudergesprekken.  
o Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond voor ouders per groep.  
 
Grens niveau 1: 

Een leerling gaat door naar niveau 2 wanneer de algemene ondersteuning op niveau 1 

ontoereikend blijkt te zijn, nadat dit overlegd is met de IB-er.  
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Niveau 2:  specifieke basisondersteuning  in de  groep  

De leerkracht biedt extra ondersteuning aan een leerling; welke ondersteuning is opgenomen 

in het groepsplan. 

Bij herhaald uitblijven van het behalen van de gestelde doelen vindt doorstroom naar niveau 3 

plaats.  

Verantwoordelijkheid van de leerkracht 
o De leerkracht analyseert de gegevens en stelt een individueel of groepshandelingsplan op 

volgens het afgesproken format.  
o De leerkracht zorgt voor de organisatie en de uitvoering van het opgestelde groeps- en 

eventuele handelingsplan. Eventueel wordt gebruik gemaakt van de extra formatie die 
voor de groep aanwezig is.  

o De leerkracht informeert ouders wanneer een handelingsplan ingezet gaat worden.  
o De leerkracht informeert ouders over het verloop van het handelingsplan. 
o De leerkracht zorgt voor tijdige evaluatie van het handelingsplan.  
o De leerkracht en IB-er beslissen bij iedere evaluatie of een leerling teruggaat naar niveau 

1, blijft op niveau 2 of doorstroomt naar niveau 3.  
o Bij doorstroom naar niveau 3 zorgt de leerkracht voor het aanleveren van informatie aan 

de interne begeleider. 
o De leerkracht draagt zorg voor een goede dossiervorming.  

 
Verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider 
o Zie niveau 1 
o De IB-er volgt het verloop van de ondersteuning en de groepsplannen. Hiervoor worden  

in het schooljaar groeps- en leerlingbesprekingen gepland.  
o Tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen wordt gekeken naar de niveaus van onder-

steuning waar de kinderen zich in bevinden.  
 

Verantwoordelijkheid van de directie 
o De directie faciliteert en bewaakt het proces. 
o Zie niveau 1 

 
ouders 
o Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de interventies en de evaluaties. 
o Ouders nemen kennis van de interventies. 
o Indien nodig voeren ouders een deel van de activiteiten thuis uit. 

  
Overleg 
Tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking is er extra aandacht voor de niveau 2-leerlingen 

in het overleg tussen IB en leerkracht. 

Grens niveau 2: 

Bij een positieve evaluatie beslist de leerkracht samen met IB-er of een leerling terug gaat 

naar niveau 1. Een leerling gaat door naar niveau 3 na één of twee keer een periode van 

onvoldoende vooruitgang. 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

Niveau 3: Specifieke basisondersteuning  in overleg met de Intern Begeleider 

De leerkracht en IB-er analyseren samen de verzamelde informatie, vullen deze aan en de 

leerkracht stelt een individuele aanpak op die in het groepsplan wordt weergegeven. 

Verantwoordelijkheid van de leerkracht 
o De leerkracht neemt het initiatief een leerling aan te melden op niveau 3. 
o De leerkracht schrijft een plan op individueel of groepsniveau met ondersteuning van de 

intern begeleider. 
o De leerkracht zorgt voor de organisatie en de uitvoering van het plan.  
o De leerkracht stelt de ouders op de hoogte van het verloop van het plan.  

In overleg met de IB-er wordt besloten of aanwezigheid van de IB-er hierbij gewenst is. 
o De leerkracht is verantwoordelijk voor de dossiervorming en verslaglegging tijdens 

oudergesprekken en consultatiegesprekken met de IB-er. 
o De leerkracht beslist samen met de IB-er of een leerling door gaat naar niveau 4, blijft in 

niveau 3 of terug gaat naar niveau 2. 
 
Verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider 
o Op basis van de ingebrachte informatie plant de IB-er een gesprek met de leerkracht.  
o De IB-er ondersteunt de leerkracht bij de analyse van de gegevens tijdens het 

consultatiegesprek en neemt eventuele aanvullende toetsen af, observeert de leerling etc.  
o De IB-er zorgt voor de nodige inhoudelijke kennis op basis van ervaring/ opleiding/ IB- 

netwerk/ achtergrond literatuur en overleg met externen. 
o De IB-er sluit indien nodig aan bij het oudergesprek en leidt het gesprek.  
o De IB-er neemt na overleg met de leerkracht de beslissing over het vervolg.  
o De IB-er beslist of het nodig is de directeur op de hoogte te stellen van het verloop. 
o De IB-er bespreekt in het ondersteuningsoverleg alle niveau 3 leerlingen. 

 
Verantwoordelijkheid van de directie 
o De directie faciliteert en bewaakt het proces. 
o zie niveau 1. 
o De directie kan in zeer uitzonderlijke gevallen de zorgoverleggen faciliteren.  

 
ouders 
o Ouders worden door de leerkracht altijd geïnformeerd over het plan en de evaluaties. 

 
Dossiervorming.  
o Er wordt een verslag gemaakt van de consultatiegesprekken met de IB-er en de 

oudergesprekken door de leerkracht. Verslaglegging wordt toegevoegd aan het 
leerlingdossier. Er wordt een kort melding gemaakt in het historisch overzicht van de 
leerling in Esis. 

 

Overlegmomenten 
o Consultatiegesprekken met de IB-er.  
o Incidenteel in het zorgoverleg. 
 

Grens niveau 3: 

Het handelingsplan wordt maximaal éénmaal bijgesteld. Bij het uitblijven van het behalen 

van de gestelde doelen vindt doorstroom naar niveau 4 plaats. 

Een leerling gaat door naar niveau 4 wanneer bij evaluatie tussen Intern Begeleider en 

leerkracht blijkt dat de zorg onvoldoende resultaat oplevert. 
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Niveau 4 : lichte extra  ondersteuning  in overleg met intern ondersteuningsteam 

Betreft passende arrangementen onder verantwoordelijkheid van SKOBOS 

De leerling wordt besproken door de intern begeleider van school en de externe deskundige. 
De betrokken leerkracht sluit aan bij het overleg. Leerlingen die in aanmerking komen voor 
door de gedragsspecialist of tijdelijke inzet van Ambulante begeleiding en leerlingen voor wie 
een OPP is opgesteld behoren tot dit niveau. 
 
SKOBOS-scholen werken in schooljaar 2018-2019 nog samen met Ambulant begeleiders 
vanuit CPO (Centrum Passend Onderwijs). In voorkomende gevallen wordt expertise, in de 
vorm van ambulante begeleiding, gevraagd bij OC Leijpark (Onderwijs Centrum Leijpark) in 
geval van fysieke of motorische problemen of bij Taalburg in geval van spraak- 
taalproblemen. Lichte ondersteuning houdt in dat er om advies of kortdurende, coaching c.q. 
interventie gevraagd wordt. 
 
Soms kan het zo zijn dat een kind na intensief begeleiden te weinig vooruitgang boekt en 
een groepsplan / individueel ondersteuningsplan niet meer volstaat. In het kader van passend 
onderwijs treffen wij dan in samenspraak met ouders voor kinderen met specifieke onderwijs- 
behoeften aparte voorzieningen en bieden wij planmatige zorg: een eigen leerlijn voor één of 
meerdere vakken. Bij voorkeur start een eigen leerlijn niet eerder dan vanaf groep 6. Daarvoor 
wordt geprobeerd met extra hulp het kind zo lang mogelijk bij de groep te houden. De eigen 
leerlijn wordt beschreven in het opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP). Bij het OPP wordt 
een plan van aanpak opgesteld. 
 

Verantwoordelijkheid van de leerkracht 
o De leerkracht zorgt voor aanmelding bij het ondersteuningsteam. 
o De leerkracht informeert ouders over de aanmelding.  
o De leerkracht draagt zorg voor het schrijven van het plan van aanpak met ondersteuning 

van de interne begeleider. 
o De leerkracht draagt zorg voor het uitvoeren van het plan van aanpak. 
 
Verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider 
o De IB-er draagt zorg voor de agenda van het zorgoverleg. 
o De IB-er draagt zorg voor tijdige planning in het zorgoverleg en nodigt betrokkenen uit (evt. 

ouders).  
o De IB-er draagt in overleg met de leerkracht zorg voor verslaglegging van het 

zorgoverleg. 
o De IB-er monitort de gemaakte afspraken. 
o De IB-er zorgt voor verspreiding van de gesprekverslagen. 
o De IB-er neemt eventueel aanvullend orthodidactisch onderzoek af en observeert wanneer 

nodig.  
o Wanneer ouders aanwezig zijn, heeft de Intern Begeleider de leiding over het gesprek. 
o Directie geeft mandaat aan Intern Begeleider m.b.t. bijwonen van de externe 

ondersteuningsteamvergadering.  
De directie wint informatie in binnen het schoolondersteuningsteam en het directeurenoverleg 
van SKOBOS. 

o Drie keer per jaar bespreekt de IB-er alle niveau 4 leerlingen in het zorgoverleg. 
o In de praktijk wordt door IB en AB overlegd m.b.t. verdeling van bovenstaande taken. 

 
Verantwoordelijkheid van de directie 
o De directie creëert de randvoorwaarden voor professionaliseren van leerkrachten. 
o De directie faciliteert en bewaakt het proces. 
o Directeur draagt zorg voor de planning van het zorgoverleg.  
o Directeur kan in zeer uitzonderlijke gevallen het zorgoverleg faciliteren. 
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o Directeur bepaalt of de ondersteuning de basisondersteuning overschrijdt en geeft 
akkoord middels een handtekening voordat het arrangement wordt ingediend bij de 
trajectbegeleider Passend Onderwijs binnen SKOBOS.  

 
ouders 

Ouders worden door de leerkracht en Intern Begeleider geïnformeerd bij aanmelding in 
het zorgoverleg (schoolondersteuningsteam / Extern Ondersteuningsteam OT). Ouders 
worden uitgenodigd om bij het zorgoverleg aanwezig te zijn.  
 

Dossiervorming 
o Onderzoeksverslagen, externe rapportages en gespreksverslagen, evenals OPP en plan 

van aanpak worden opgeslagen in het leerlingdossier 

Overlegmomenten 
o Intern Begeleider(s) met externe adviseur(s) 
 
Verantwoordelijkheid van de externe deskundige  
o De externe deskundige heeft inbreng in het zorgoverleg vanuit de eigen professionaliteit. 
o Bij uitvoering van psychodiagnostisch onderzoek bewaakt de externe deskundige het 

proces en zorgt voor verslaglegging. 
o De externe deskundige ondersteunt de Intern Begeleider bij het bewaken van gemaakte 

afspraken en het tijdig evalueren. 
o De externe deskundige coacht de leerkracht en de IB-er op professioneel handelen en 

didactiek.  
 

Grens niveau 4: 

Bij herhaald uitblijven van het behalen van de gestelde doelen vindt toetsing plaats of de 
leerling in aanmerking kan komen voor een passend arrangement op niveau 5.  
 
Voorwaarde: aan het arrangement ligt een OPP ten grondslag. 
 
 

Niveau 5: Zware extra ondersteuning  met gebruik van externe middelen :      
                 Arrangementen 
 
Betreft passende arrangementen onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband 
 
Extra ondersteuning m.b.v. externe middelen voor extra ondersteuning t.b.v. ondersteunings-
arrangementen: inzet op de reguliere school of SBO of SO.  
Het samenwerkingsverband kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven voor S(B)O. 
Middelen worden toegekend aan de leerling. Daar waar de leerling het passende arrangement 
volgt, komen de middelen terecht.  
In overleg tussen samenwerkingsverband, SKOBOS en ouders wordt een keuze gemaakt voor 
de voorziening. SKOBOS neemt vervolgens besluiten over de toelating ( ondersteuningsplan 

samenwerkingsverband). 

 
Verantwoordelijkheid van de leerkracht 
o De leerkracht is verantwoordelijk voor de voortzetting van de aanpak in de groep. 
o De leerkracht formuleert zijn/haar hulpvraag aan de Intern Begeleider en/of ambulant 

begeleider.  
o Leerkracht is 1e aanspreekpunt voor ouders.  
o De leerkracht neemt deel aan de voortgangs-  en evaluatiegesprekken.  
o De leerkracht verschaft de nodige informatie aan de Intern Begeleider bij de aanvraag 

voor externe middelen / arrangementen. 
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Verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider 
o De Intern Begeleider coördineert en volgt de extra ondersteuning rondom de leerling. 
o De Intern Begeleider coördineert de inzet van de middelen bij toekenning en bespreekt 

dit op directieniveau. 
o De Intern Begeleider is aanwezig bij de voortgangs- en evaluatiegesprekken. 
o De Intern Begeleider zorgt voor het op peil houden van voldoende inhoudelijke kennis. 
o De Intern Begeleider zorgt voor de ondersteuning van ouders bij de aanvraag van externe 

middelen en dossiervorming hiervoor. 
o De Intern Begeleider onderhoudt de contacten met externe instanties.  
o De Intern Begeleider vertegenwoordigt de school bij de commissie die gaat over de TLV,   

indien nodig.  
o Drie keer per jaar bespreekt de IB-er alle niveau 5 leerlingen in het zorgoverleg.  
o IB-er plant evaluatiegesprekken met de begeleiders, gericht op de uitvoering van de taak.  

 
Verantwoordelijkheid van de directie 
o De directie creëert de randvoorwaarden voor professionaliseren van leerkrachten. 
o De directie faciliteert en bewaakt het proces. 
o De directie bepaalt het beleid rondom de inzet van de ambulante dienst.  
o De directie heeft contact met ouders mochten er grote veranderingen plaatsvinden 

rondom de ambulante dienst.  
o De directie heeft overleg met de ambulant begeleider en de IB-er over de inzet van de 

ambulante begeleiding op de school. 
o De directie regelt de financiële en formatieve inzet.  
 

Ambulante begeleiding 
o De ambulant begeleider werkt vanuit hulpvragen van school/ ouders binnen de door de 

dienst gestelde kaders.  
 

Rol ouders 
o Ouders zijn aanwezig bij de evaluatiegesprekken. 
o Ouders volgen het proces middels gesprekjes met de leerkracht.  
o Ouders worden uitgenodigd voor een op overeenstemming gericht overleg bij de aanvraag 

van externe middelen.  
 

Dossiervorming 
o Onderzoeksverslagen, externe rapportages en gespreksverslagen, evenals OPP en/of 

plan van aanpak worden opgeslagen in het leerling dossier. 

Overlegmomenten indien de leerling (deels) op school blijft 
o Drie maal per jaar OT.   
o Aanwezig zijn hierbij: leerkracht (evt. nieuwe leerkracht laatste gesprek), ouders, 

ambulant begeleider en evt. Intern Begeleider en andere externe betrokkenen.  
Gesprekken lopen – bij voorkeur – samen met de rapportgesprekken. Tijdens het laatste 
gesprek vindt de overdracht plaats. 

 

Grens niveau 5: 

Als de voorgaande stappen van de route, waaronder de extra ondersteuning door derden 
onvoldoende effect hebben, kan het nodig zijn een kind verder te verwijzen. Het kan hierbij gaan 
om: 

- een schoolwisseling: is er een andere (speciale) basisschool nodig? 

- Ambulante Begeleiding 

- het aanvragen van een ander ondersteuningsarrangement 

- andere externe hulp, zoals begeleiding vanuit Jeugdzorg of GGZ  
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Hoofdstuk 2: schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

2.1 opstellen schoolondersteuningsprofiel 

In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school een schoolondersteunings-
profiel opgesteld.  
In het schoolondersteuningsprofiel van bs De Beerze is aangegeven wat er onder de 
basisondersteuning valt en welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning 
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
De samenwerkingsverbanden hebben een systematiek ontwikkeld voor de toewijzing 
en uitvoering van ondersteuning aan leerlingen. Daarvoor is het nodig dat er goed 
zicht is op de mogelijkheden van alle scholen en dat duidelijk wordt waarin de scholen 
elkaar aanvullen. 
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen uit het samenwerkingsverband geven 
richting aan de invulling van de basisondersteuning. 
In het schoolondersteuningsprofiel wordt een groot aantal gegevens verzameld, die 
betrekking hebben op de vier aspecten van de basisondersteuning: 
 

a) preventieve en lichte curatieve interventies 
(bijv. een aanbod voor leerlingen met dyslexie, of een aanpak voor het voorkomen van 
gedragsproblemen) 

b) onderwijsondersteuningstructuur 
(o.a. de manier waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere 
organisaties en specialisten samenwerkt) 

c) planmatig werken 
(o.a. de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte(n) leerlingen hebben, daarop 
een passend onderwijsaanbod organiseren en dat evalueren). 

d) basiskwaliteit 
(Dit verwijst naar de onderwijskwaliteit zoals die gemeten wordt door het toezichtkader van de  
inspectie van het onderwijs. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs 
vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.) 

  
2.2   Matrix handelingsgericht werken (HGW) 

Het ondersteuningsteam van de school heeft een matrix opgesteld m.b.t. het 

handelingsgericht werken. Deze matrix bevat de stappen van het handelingsgericht 

werken en de daaraan gekoppelde acties en verantwoordelijkheden. 

Ieder schooljaar wordt de planning binnen de HGW-cyclus aangepast. 

Deze matrix is ook toegevoegd als bijlage.  
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Hoofdstuk 3: ondersteuning in de praktijk 
 
3.1  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
 
Hoe gaat het met het kind? Welke ontwikkeling maakt het kind door? Willen we samen verant-
woordelijk zijn, een gericht aanbod bieden, dan dienen we het kind goed in beeld te hebben en 
te houden. Daartoe maken we gebruik van diverse instrumenten en overlegsituaties. 
 
Toetsen 
We volgen onze leerlingen aan de hand van de LOVS-toetsen van Cito die jaarlijks in januari en 
juni worden afgenomen. Daarnaast nemen onze leerlingen deel aan de Cito-entreetoets (groep 7) 
en de Cito-eindtoets (groep 8). 
Deze toetsen zijn opgenomen in de toetskalender van onze school. 
Naast deze niet methode-gebonden toetsen maken we ook gebruik van methodetoetsen en 
observaties. 
In groep 4 wordt de NSCCT en in groep 7 wordt de Drempeltest afgenomen. 
Om de kinderen goed te kunnen volgen aangaande hun sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 
in de groepen 3 t/m 8 twee keer per jaar de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) 
ingevuld.  
 
Leerlingdossier 
Alles wordt vastgelegd in het digitaal dossier van de leerling. We maken daarnaast gebruik 
van het administratiesysteem van Esis.  
Papieren documenten worden opgeslagen in het leerlingdossier in de dossierkast. 
 
In het leerlingdossier en het administratiesysteem Esis zijn de volgende leerlinggegevens 
opgenomen: 
o het historisch overzicht; 
o verslagen van gesprekken met ouders; 
o verslagen van gesprekken intern en met externe instanties; 
o groeidocumenten; 
o diagnostisch onderzoek, verslag van een observatie, enz.; 
o resultaten van de LOVS toetsen, notities vanuit “Kijk” (groep 1-2) en SCOL (groep 3 t/m 8) 
 
Naast het digitaal dossier worden gegevens van kinderen die niet digitaal kunnen worden 
aangeleverd in het papieren dossier bewaard. 
Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. 
 

overdracht 
Er vinden op diverse momenten overdrachten plaats. Het betreft hier de overdracht 
o tussen peuterspeelzaal - kinderdagverblijf en basisschool; 
o jaarovergang m.b.v. het groepsoverzicht; 
o collegiaal overleg (duo-partner / parallelcollega´s / collega’s uit dezelfde bouwgroep); 
o bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (PO-VO) middels het 

digitaal overdrachtsdossier en/of indien nodig middels een ‘warme’ overdracht. 
 

communicatie 
Een goede en transparante communicatie is een zeer belangrijk instrument. We gaan ervan uit 
dat ouders, school en eventueel derden, partners zijn in het begeleiden van de ontwikkeling van 
kinderen.  
De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar 
groep en de toegewezen leerlingen. Vanuit deze verantwoordelijkheid neemt de leerkracht 
vervolgstappen richting leerlingenzorg en/of directie.  
In voorkomende gevallen vindt, met toestemming van ouders,  communicatie plaats tussen het 
zorgteam van de school en de trajectbegeleider Passend Onderwijs binnen SKOBOS.   
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Interne communicatie 
Dit betreft de communicatie binnen de school om de kwaliteit van het onderwijs, en dus de 
zorg van alle kinderen, te verhogen. 
De volgende geplande situaties kennen we op onze school: 
o de gesprekkencyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken); 
o collegiaal overleg (teamvergaderingen, bouwgroep overleg, paralleloverleg, duo-overleg); 
o groeps- en leerlingbespreking gekoppeld aan het handelingsgericht werken; 
o jaaroverdrachten (daarbij gebruikmakend van het groepsoverzicht); 
o evaluatiegesprekken m.b.t. de opbrengsten van ons onderwijs. 
 

communicatie met ouders 
o informatie en intakegesprek bij aanmelding nieuwe leerlingen; 
o rapportgesprekken en voortgangsgesprekken; 
o overleg gekoppeld aan specifieke ondersteuningsbehoefte van een leerling; 
o informatieverstrekking (website, informatieblaadje “De Stroom”, Facebook-pagina). 
 
communicatie met kinderen 
o gesprekken met leerlingen n.a.v. welbevinden en leerprestaties 

 
externe communicatie 
o bijeenkomsten samenwerkingsverband (trajectbegeleider passend onderwijs volgt deze 

bijeenkomsten en geeft terugkoppeling binnen netwerk intern begeleiders); 
o Ondersteuningsteam bijeenkomsten: overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en 

orthopedagoog en/of de gemeente / Teamwijzer (voorheen Centrum Jeugd en Gezin en 
Zorg voor Jeugd); en/of met onderzoekers en behandelaars (o.a. dyslexie; logopedie). 
 

Het met derden in contact treden over een kind kan en mag alleen met toestemming van de 
ouder(s)/verzorger(s). We houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG). 
 
communicatie rond verantwoording en ontwikkeling schoolondersteuningsplan 
Het schoolondersteuningsplan dient jaarlijks geëvalueerd te worden. De opbrengsten van ons 
onderwijs vallen hier ook onder. 
Gesprekspartners in deze zijn de school, de inspectie van het onderwijs, het College van 
Bestuur, de medezeggenschapsraad. 
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3.2 Matrix basisondersteuning  

Wat willen we bereiken? 

 

Wat gaan wij doen op 

schoolniveau? 

Schooljaar ’18-’19: 

We richten ons dit schooljaar op het naleven van het beleid m.b.t. 

leerlingenzorg (zie beleidsvoornemens schoolplan 2015-2019): 

• De HGW-cyclus wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. De Intern 
Begeleider neemt de groeps- en leerlingbespreking op in de 
jaarplanning. 

• Groepsoverzichten en groepsplannen (uniformiteit m.b.t. 
toetsgegevens, observaties, evaluatie en  format) waarbij leerkrachten 
zich eigenaar voelen bij de afspraken over basisondersteuning en zorg, 
blijven onze aandacht houden. 
Daarbij wordt in het kader van de ervaren werkdruk gekeken of de 
registratie van gegevens niet efficiënter kan, dit om te voorkomen dat 
er op meerdere plaatsen dezelfde informatie wordt genoteerd 
(groeidocument, OPP,  SCOL, historisch overzicht, overdrachts-
formulier). 

• Continuering afstemming na analyse van aanbod, verwerking, instructie 
en tijd (AAVIT) op de verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Hierbij 
is het van belang dat de leerkrachten op de hoogte zijn van de leerlijnen 
en leerroutes.  

• Implementatie van het werken met ‘passende perspectieven’ voor 
leerlingen die het reguliere aanbod voor rekenen en/of taal niet kunnen 
volgen. 

• Tweemaal per jaar (na de CITO-LOVS-toetsen januari en juni) wordt 

een trendanalyse opgesteld door de intern begeleider en de directeur 

van de school. Deze trendanalyse wordt besproken tijdens een team-

bijeenkomst met de leerkrachten. Tevens worden de streefdoelen 

(uitgedrukt in vaardigheidsscores) voorgelegd. 

In de jaargroepen wordt overlegd welke acties ondernomen moeten 

worden om deze gewenste resultaten te behalen. 

• Het systematisch analyseren resultaten leerlingen (methode en niet-

methodegebonden toetsen) en het opstellen van realistische doelen 

voor de komende periode. 

De Intern Begeleider organiseert een workshop ‘analyseren’ waarbij 

leerkrachten instructie krijgen bij het maken van een gedegen analyse 

n.a.v. de toetsresultaten.  

• Interne ondersteuningsteamvergaderingen (IOT) door de directeur, de 

intern begeleider en in voorkomende gevallen de gedragsspecialist 

zullen ook in 2018-2019 ingepland worden. 

Er vinden ook met regelmaat externe ondersteuningsteam-

vergaderingen (OT) plaats, een overleg tussen gedragsspecialist, de 

trajectbegeleider van SKOBOS en externen (bijv. orthopedagoog, 

psycholoog, ambulant begeleiders, GGD, generalist ‘WIJzer ) in het 

kader van Passend Onderwijs.  

De Intern Begeleider, ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht(en) 

sluiten hier ook bij aan. 

• Er worden weer intervisiemomenten opgenomen in de jaarplanning 

van de  onder- en bovenbouwvergaderingen. 

• De afspraken m.b.t. de basisondersteuning zoals beschreven in het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden uitgevoerd.  
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- Onze school voorziet in een aanbod voor kinderen met dyslexie. 

Er wordt gewerkt volgens het dyslexieprotocol van bs De Beerze 

dat in 2017-2018 is opgesteld en in 2018-2019 zal worden 

geïmplementeerd. 

- Onze school voorziet in een aanbod voor leerlingen met reken-

problemen en leerlingen met dyscalculie. 

In 2018-2019 zal er voor SKOBOS een dyscalculieprotocol (ERWD) 

worden opgesteld . 

- Er wordt gewerkt met een toets-kalender. 

- Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld voor 

leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. 

Er zal aandacht zijn voor ‘passende perspectieven’. 

- Er wordt een uitdagend aanbod gegeven aan kinderen die dat 

nodig hebben. In het geval dat dit aanbod niet binnen de basis-

ondersteuning valt, neemt de leerling deel aan de bovenschoolse 

plusklas. 

- Er is aandacht voor fysieke toegankelijkheid van het school-

gebouw, aangepaste werk- en instructieruimtes en de 

beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen, indien nodig;  

- We hanteren (ortho)pedagogische en (ortho)didactische 

programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid 

en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. 

We gebruiken hiervoor leerlingvolgsystemen Kijk (1-2) en SCOL (3-

8) en de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling ‘Kwink’; 

De ervaringen en uitkomsten/analyses en aanpak worden 

besproken tijdens teambijeenkomsten;  

- Binnen de school is een gedragsspecialist werkzaam. De inzet van 

de gedragsspecialist is beschreven in het beleidsdocument 

‘gedragsspecialist’ van SKOBOS.  

- Er is een protocol voor medische handelingen aanwezig. 

- We werken samen met de volgende ketenpartners. (CPO de 

Kempen, Onderwijscentrum Leijpark Tilburg, Team Wijzer).  

 

Ook in het schooljaar 2018-2019 kunnen we rekenen op de ondersteuning van 

de trajectbegeleider Passend Onderwijs, een orthopedagoog, een psycholoog 

en een systeembegeleider.  

De zorg en de zorgstructuur binnen SKOBOS is vastgesteld, weergegeven in 

schema en wordt door de school gevolgd . 

Wat gaan wij doen op 

bestuursniveau? 

Schooljaar 2018-2019: 
- In het kader van Passend Onderwijs staan het school onder-

steuningsplan en het –profiel met regelmaat als bespreekpunt op 
de agenda van het directeurenoverleg. 
In het schooljaar 2018-2019 (voor de herfstvakantie 2018) zijn de 
schoolondersteuningsprofielen van de afzonderlijke scholen van 
SKOBOS gereed. 
 

Wat vragen we aan het 

samenwerkingsverband? 

- Uitvoering van de wet op Passend Onderwijs. (arrangementen, 

toelaatbaarheidsverklaringen etc.) 

- organiseren van scholingsbijeenkomsten waarbij uitwisseling van 

expertise en ideeën op het programma staan. 
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2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern) 

Wat gaan wij doen op 

schoolniveau? 

Schooljaar 2018-2019:  

Het benutten van de expertise die binnen en buiten de school aanwezig is. 

Intern: 
De aanwezige expertise wordt ingezet tijdens teamgesprekken, intervisie-
gesprekken tijdens onder- en bovenbouwvergaderingen, gerichte collegiale 
consultatie, groeps- en leerlingbesprekingen; 
 
Er is een inventarisatie gemaakt m.b.t. de deskundigheid van de afzonderlijke 
leerkrachten;  
 
Er is op school voor de personeelsleden een overzicht aanwezig m.b.t. 
opleidingen, cursussen en workshops om te werken aan de persoonlijke 
professionalisering. Directie heeft het team op de hoogte gebracht van het 
scholingsaanbod. Leerkrachten maken zelf hun interesse kenbaar. Tevens komt 
tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken professionalisering ter 
sprake; 
 
In schooljaar 2018-2019 zal opnieuw een nascholingsaanbod aangereikt 
worden vanuit de ‘SKOBOS-academie’. 
 
In het schooljaar 2018-2019 krijgt de gedragsspecialist een prominentere 
plaats. De gedragsspecialist kan ingezet worden voor kortdurende preventieve 
interventies. 
 
In het schooljaar 2018-2019 zal de coachende rol van de Intern Begeleider 
nadrukkelijker zichtbaar zijn d.m.v. klassenbezoeken. 
 
Extern:  
We kunnen, net als in voorgaande jaren, voor externe hulp een beroep doen 
op vele deskundigen en instanties.  
Hierbij valt te denken aan: 

- orthopedagoog van SBO Piramide 

- orthopedagoog als behandelaar van kinderen met dyslexie 

- schoolpsycholoog 

- ambulant begeleiders van diverse scholen van S(B)O 

- schoolmaatschappelijk werk 

- schoolarts en schoolverpleegkundige GGD 

- centrum voor Jeugd- en gezin 

- logopediste 

- externe vertrouwenspersonen 

- gemeente 

 

In het schooljaar 2018-2019 wordt de ‘sociale kaart’ aangepast (indien nodig) 

door de trajectbegeleider Passend Onderwijs van SKOBOS. 

Deze ‘sociale kaart’ is opgeslagen op de portal. 

 

Wat gaan wij doen op 

bestuursniveau? 

Schooljaar 2018-2019:   

Naar aanleiding van de Wet op Passend Onderwijs zullen afspraken gemaakt 

worden binnen het Samenwerkingsverband De Kempen 30-09.  De Traject-
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begeleider van SKOBOS bezoekt de “heide-dagen” van het Samenwerkings-

verband. 

Verdere samenwerking tussen het directieoverleg en het IB-netwerk SKOBOS. 

De trajectbegeleider Passend Onderwijs SKOBOS benaderen bij de aanvraag 

van arrangementen voor lichte en zware zorg. 

Beleid schrijven voor ‘de zorg binnen SKOBOS’ en gemaakte afspraken 

vastleggen.  

Wat vragen we aan het 

samenwerkingsverband? 

We vragen ondersteuning en advies voor kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften. 

Over de wijze waarop dit zal gebeuren zullen we geïnformeerd worden tijdens 
de bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband De Kempen 30-09. 

Tot nadere berichtgeving vanuit het Samenwerkingsverband onderhouden we 
de contacten met externe deskundigen zoals we dat tot nu toe gewend zijn 
geweest. 
Deze contacten verlopen altijd via de Trajectbegeleider. 

3. Ondersteuningsvoorzieningen 

Wat gaan wij doen op 

schoolniveau? 

Schooljaar 2018-2019:  

- We volgen het beleidsdocument m.b.t. hoogbegaafdheid’ van SKOBOS. 

Daarin zijn een stappenplan en een jaarplanning opgenomen m.b.t. de 

bovenschoolse plusklas (aanvraag en deelname). 

- Voor kinderen die wel gesignaleerd zijn, maar [nog] niet naar de 

bovenschoolse plusklas gaan, wordt een verrijkend en uitdagend 

programma opgesteld voor in de eigen groep.  

Indien nodig wordt hiervoor advies gevraagd aan de leerkracht van de 

bovenschoolse plusklas van SKOBOS. 

- Wat geldt voor de bovenschoolse plusklas van SKOBOS geldt ook voor 

TaalBos (de taalklas van SKOBOS) 

- Voor  leerlingbegeleiding van leerlingen waarvoor een arrangement is 

toegekend,  is formatie vrijgemaakt. 

- Op elke school van SKOBOS is een gedragsspecialist werkzaam. 

SKOBOS heeft een beleidsstuk opgesteld m.b.t. de inzet van deze 

gedragsspecialist. Op de Beerze wordt dit beleid gevolgd. 

 

Wat gaan wij doen op 

bestuursniveau? 

schooljaar 2018-2019:  

- Afspraken m.b.t. het signaleren, adviseren en plaatsten van leerlingen 

in de bovenschoolse plusklas zijn herzien en worden nagekomen. 

- Continuering van de Bovenschoolse plusklas van SKOBOS waarbij op 

twee dagdelen kinderen van de SKOBOS-scholen onderwijs volgen. 

- Continuering Taalklas van SKOBOS. 

- De inzet van de gedragsspecialist monitoren en bijsturen indien nodig. 

Wat vragen we aan het 

samenwerkingsverband? 
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4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 

Wat gaan wij doen op 

schoolniveau? 

Schooljaar 2018-2019:  

- Aanpassingen regelen in het schoolgebouw, het speelplein of de 

gymzaal als dit nodig blijkt. 

Wat gaan wij doen op 

bestuursniveau? 

 

Wat vragen we aan het 

samenwerkingsverband? 

 

5. Samenwerkende ketenpartners 

Wat gaan wij doen op 

schoolniveau? 

Schooljaar 2018-2019:  

- Hiervoor worden op dit moment geen specifieke acties ondernomen. 

Wat gaan wij doen op 

bestuursniveau? 

- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking 

met ketenpartners door de trajectbegeleider Passend Onderwijs 

SKOBOS. 

Wat vragen we aan het 

samenwerkingsverband? 

. 
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Bijlage 1                                                     Matrix handelingsgericht werken (HGW)  

Schooljaar 2018-2019 
 

 

Weeknummer / datum 
 
 

Fase 
HGW 
cyclus 

Inhoud niveau 
onder-
steu-
ning 

voorbereiding verslaglegging 
borging  

 

verantwoordelijke Opmerkingen 
Voor alle stappen geldt:  

Zie ook onze afspraken in 
handboekstukken bs De Beerze 

lk ib di os 

Vóór 13-08-2018 plannen Groepsoverzichten en 
groepsplannen in ESIS 

Alle 
 
 

Klaarzetten 
groepsplanperiodes in 
ESIS 

  X   Groepsplanperiodes in schooljaar 
2018-2019: 
1. 20-08-2018  t/m 25-01-2019 
2. 28-01-2019 t/m 05-07-2019 

Vóór  20-8-‘18 
 
 

Vóór  28-1-‘19 
 

Waar- 
nemen 

Stap 1: 
- verzamelen van gegevens 
en evalueren van 
groepsplan na hoofdmeting  
 

- verzamelen van 
gegevens en 
evalueren 
subgroep na 
tussenmeting 
dyslexieprotocol 

1-2-3 Stap 1: 
- Analyseren toets-

gegevens  
- Observeren 
- Gesprekken met 

ouders, leerlingen 
(externen) 

Stap 1 t/m 5: 
Groepsoverzicht(en) in 
ESIS maken 
 
Evaluatie in groepsplan 
in Esis  
- Per subgroep 
- Individueel indien   
  een leerling het doel  
  van de subgroep niet  
  heeft behaald 

X 
 

 
 
 
 
 
 
X  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik voor verzamelen gegevens 
de (cito-)toetsen, observaties en 
gesprekken met 
kinderen/ouders/externen. 
 
Zie voor afnamemomenten CITO-
toetsen de toetskalender. 
 
De groepsleerkracht is 
verantwoordelijk voor het 
groepsplan;  
de interne begeleider 
adviseert/coacht en controleert; 
de directeur komt in beeld bij 
(herhaaldelijk) niet naleven van 
gemaakte afspraken. (Worden 
besproken in IOT.) 

Stap 2: 
preventief en proactief 
signaleren van leerlingen die 
de komende periode extra 
aandacht nodig hebben. 

1-2-3 Toets- en observatie- 
gegevens verzamelen 

 X     

begrijpen Stap 3: 
interpretatie van verzamelde 
gegevens bij stap 1.  

1-2-3  Analyse maken van: 
- Leerlingen met IV en 

V score op cito 
(incidenteel ook III) 

- Methode gebonden 
toetsen 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 

X  

   
 
 
 
Indien nodig assisteert/adviseert IB 
bij analyse. 

plannen Stap 4: 
clusteren van leerlingen met 
vergelijkbare 
onderwijsbehoefte 

1-2-3  Indelen van 
subgroepen in 
groepsplan in ESIS 

X X   Leerkracht kan terecht bij IB voor 
advies. 
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 Stap 5: 
opstellen groepsplannen  

1-2-3 
(-4) 

 (streef-)doelen 
Inhoud 
Aanpak 
Organisatie 
Evaluatiewijze 
In groepsplan in ESIS 

X  
 
 

 
X 

  Conform handboekstuk 
groepsplannen in ESIS en overzicht 
vaardigheidsscores 
 
IB adviseert /coacht en controleert  

Na CITO Medio Na CITO Eind  OPP (facultatief)  
(Is onderdeel van 
groeidocument.) 
 

4 Opstellen / bijstellen 
OPP 
 
 

OPP (in 
groeidocument) 
opslaan in digitaal 
leerlingdossier op 
portal de Beerze 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 

  
 
 

X 

Voorafgaand aan OPP wordt altijd 
een leerlingbespreking gevoerd. 
Ouders worden geïnformeerd. 
Leerkracht stelt plan van aanpak bij 
OPP op.  
IB en/of leerlingbegeleider en/of AB 
kunnen daarbij ondersteunen. 

Groesplan-
periode 1 

Groepsplan-
periode 2 
 

realiseren Stap 6: 
uitvoeren 
groepsplan 

1-2-3 
(-4) 

 Uitdraai groepsplannen 
in klassenmap 

X    Lopende de groepsplanperiode kan 
er aanleiding zijn om het plan te 
wijzigen.  

Week 12  Voortgangsgesprekken met 
ouders 

alle   X    Conform afspraken rapportage. 
Exacte data zijn opgenomen in 
jaarkalender. 

Week 22  
(groep 8) 
 
Week 24 
(groep 3 t/m 7) 

Week 39  Rapport  alle - Verzamelen 
gegevens en 
opstellen rapport  

 X 
 

   Schoolrapport in ESIS. 
Exacte data zijn opgenomen in 
jaarkalender. 
 

- Opstellen 
woordrapport 
(facultatief) 

Alle woordrapporten 
opslaan in digitaal 
leerlingdossier. 

X    

- Adviseren 
aangaande 
woordrapport 

  X  X 

- Ondertekenen alle 
rapporten 

   X  

Week 22 en 23 
Groep 1-2 
 
Week 23 en 24 
(groep 8) 
 
Week 25  
(groep 3 t/m 7) 

Week 37 en 38 
(facultatief) 
 
 

 Rapportgesprekken met 
ouders 
 
Rapport- en 
adviesgesprekken 
 
Rapportgesprekken met 
ouders 

alle Gegevens verzamelen Korte verslaglegging in 
HO in ESIS / 
overzichtsblad in ESIS 

 
X 

   Exacte data rapportuitreiking en 
oudergesprekken zijn opgenomen 
in de jaarkalender. 
 
 

Terugkoppeling 
opvallende zaken uit 
oudergesprek naar 
IB/directeur (IOT) 
 
 

X    
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Er wordt een 
planning 
gemaakt m.b.t. 
groeps- en 
leerlingbespre-
kingen.. 
 
In de eerste vier 
schoolweken via 
inschrijflijst / 
facultatief. 
 
Week 10 en 
week 27 
(geclusterde) 
groepsbesprekin
gen. 

 
 

 In schooljaar 2018-2019 
vinden groeps- en 
leerlingbesprekingen plaats.  
Indien mogelijk worden deze 
in clusters gepland: 1-2 / 3-4 
/ 5-6 / 7-8. 
 
Twee keer per jaar vindt een 
intervisiemoment plaats.  
 
 
 

alle Plannen besprekingen 
 

 
 

 X    Leerkracht laat IB weten dat 
formulier is ingevuld. Wordt 
opgeslagen op portal. Document 
zelf hoeft niet gemaild te worden.  
 
  

formulier  
‘voorbereiding 
groepsbespreking’ 
invullen en IB op de 
hoogte stellen 

 X X   

formulier voorbereiding 

groepsbespreking 

doornemen 

 X X   

bespreking voeren  X  X    

Opvallende zaken 

bespreken met directie 

en/of  OT 

vastleggen afspraken  X X X  

Naar aanleiding van 

groepsbespreking of gedurende het 

lopende schooljaar. 

 

 Individuele 

leerlingbesprekingen 

(facultatief; behoefte blijkt 

n.a.v. geclusterde 

groepsbespreking/intervisie) 

 

3-4-5 ‘formulier 

leerlingbespreking’ 

invullen (Portal) 

aantekeningen + 

afspraken in HO in 

ESIS 

 

 

X    Leerkracht laat IB weten dat 

formulier is ingevuld. Wordt 

opgeslagen in digitaal 

leerlingdossier. Document zelf hoeft 

niet gemaild te worden.  

Inbrengformulier bevat een 

duidelijke hulpvraag van de 

leerkracht en een korte 

omschrijving van de al uitgevoerde 

activiteiten/interventies. 

Indien al een groeidocument is 

opgesteld, kan dit als leidraad voor 

het gesprek dienen. Het formulier 

leerlingbespreking komt dan te 

vervallen. 

Controle op bijhouden 

HO in ESIS 

 X 
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Na leerlingbespreking.  Ondersteuningsteam (OT) – 

bespreken leerlingen 

voortkomend uit 

leerlingbespreking.  

3-4-5  OT’s plannen en 

organiseren. 

 X   Jeugdzorg, GGD of andere 

betrokkenen worden uitgenodigd 

indien nodig. 

     Gesprekspartners 

uitnodigen. 

 X    Intern begeleider is gemandateerd 

door directeur. 

Directeur wordt altijd op de hoogte 

gebracht en moet een eventuele 

aanvraag goed- of afkeuren / 

ondertekenen.  

In samenspraak wordt steeds 

bekeken wie een verslagje maakt, 

c.q. de afspraken vastlegt in het 

groeidocument. (Meestal intern 

begeleider of leerkracht.) 

 

 Doorgeven 

bespreekpunten aan 

OT 

X  X   

Verslaglegging in 

groeidocument / HO 

 X X   

Terugkoppeling naar 

(duo-)groepsleerkracht 

indien niet bij 

bespreking aanwezig 

geweest. 

 X     

Voorafgaand aan 1e schooldag van 

het nieuwe schooljaar 

 - Overdracht 

- Inlezen leerlingdossiers 

/ HO’s 

1-4  Belangrijke zaken / 

afspraken uit 

overdracht vermelden 

in HO betreffende 

leerling / in 

groepsoverzicht 

noteren bij betreffende 

leerling. 

X  

 

 

X 

  Leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoefte vóór de 

zomervakantie overdragen. 

IB wordt betrokken bij overdracht 

zorgleerlingen. 

Indien nodig/wenselijk worden 

ouders uitgenodigd om bij de 

overdracht aanwezig te zijn. 

 

 

 


