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1 Inleiding 

Op 9 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel passend onderwijs 

aangenomen. De wet passend onderwijs is een mijlpaal voor onderwijs aan 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en maakt deel uit van een breder 

traject om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (naast o.a. 

opbrengstgericht werken en verdere professionalisering). 

De kern van de wet is de invoering van de zorgplicht per 1 augustus 2014. De 

zorgplicht betekent  dat het schoolbestuur samen met de andere schoolbesturen 

binnen het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid krijgt om elk kind een 

zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden. 

Afspraken tussen schoolbesturen over onder andere de vormgeving van het 

samenwerkingsverband, de (toewijzing van) ondersteuning en de bijbehorende 

middelen worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. 

De aangesloten besturen van dit samenwerkingsverband kiezen voor een smalle 

boven bestuurlijke organisatie, maar met de nadrukkelijke intentie om vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid de opdracht als samenwerkingsverband, 

namelijk “passend onderwijs voor ieder kind op iedere school”, waar te maken. 

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt solidariteit met behoud van 

de eigen verantwoordelijkheden.  

Het samenwerkingsverband kan een goed en realistisch ondersteuningsplan 

opstellen op basis van het  schoolondersteuningsprofiel  van iedere school. In dit 

profiel worden de voorzieningen beschreven die worden getroffen voor leerlingen 

die extra ondersteuning behoeven. 

Het schoolondersteuningsplan van de Borgesiusstichting is voorbereid door een 

werkgroep van 4 directeuren. Bedoeling is dat dit model is ingevuld en vastgesteld 

door het team van de school. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de 

vaststelling van het profiel. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 

jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. Het profiel wordt in de schoolgids 

geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere partijen zicht hebben in de 

mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school. 

In hoofdstuk 2 staan de algemene gegevens (contactgegevens, onderwijsvisie en 

de kengetallen van de leerlingenpopulatie).In hoofdstuk 3 wordt de 

basisondersteuning beschreven. De aspecten waar de basisondersteuning 

betrekking op heeft, zijn het geheel van preventieve en licht curatieve interventies, 

de onderwijsondersteuningsstructuur (= aanwezige  expertise) en het planmatig 

werken binnen de school. 

In hoofdstuk 4 wordt omschreven welke extra (specifieke) mogelijkheden een 

school heeft. Deze ondersteuning kan al dan niet structureel deel uitmaken van het 

onderwijsaanbod van de school. In het 5e en laatste hoofdstuk staat vermeld hoe 

de ondersteuning op de school is ingericht. In het 6e hoofdstuk staat de route voor 

ondersteuningstoewijzing in het samenwerkingsverband.  

Namens de Werkgroep Passend Onderwijs Borgesiusstichting, maart 2015 
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2  Algemene gegevens 

2.1 Contactgegevens 

 

Naam school: Daltonschool De Vindplaats 

Adres: Zoeksestraat 5 

Postcode en plaats: 4721 AC Schijf 

Telefoonnummer: 0154 341636 

E-mail: h.vandesande@borgesius.net 

Website www.daltonschooldevindplaats.nl 

 

2.2 Onderwijsvisie 

 

In 2013 zijn we  als team begonnen met het invoeren van onderdelen uit het 

Daltonconcept, omdat dit perfect bij onze kijk op onderwijs past. Het is ons doel 

om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij waarvan zij 

deel uit maken. De vaardigheden die ze daarbij nodig hebben, proberen wij hen 

bij te brengen: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en kunnen samenwerken. 

Wij stimuleren kinderen om zelf hun ontwikkelproces te sturen ( eigenaarschap) 

en helpen/ coachen waar dat nog niet zo goed lukt.   
De basiskennis wordt aangereikt door de leerkracht en van daaruit kunnen de 

leerlingen zich verder ontwikkelen. Het ontwikkelaanbod moet zo breed 

mogelijk zijn en rekening houden met de manier waarop leerlingen het beste 

leren ( Meervoudige Intelligentie). We helpen de leerlingen Metacognitieve 

vaardigheden ( nadenken over wat je geleerd hebt en het kunnen toepassen) te 

ontwikkelen en streven naar Effectiviteit ( doelmatigheid).   
Goed kunnen omgaan met je eigen gevoelens en die van anderen nemen een 

belangrijke plaats in. Slogan: Op onze school spelen, leren en werken wij 

samen aan onze eigen ontwikkeling !  

Wij onderschrijven het gedachtegoed van Helen Parkhurst : “Zij wil van kinderen 

kleine ondernemers maken en wil dat deze jonge mensen vooral onbevreesd in 

het leven staan, vol zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en hun 

maatschappelijke verantwoording nemen. Wat de maatschappij volgens 

Parkhurst nodig heeft zijn sterke mannen en vrouwen. Mensen die hun leven 

zelfstandig kunnen plannen, zelfbewust zijn en met zelfvertrouwen in de wereld 

staan. Die vooruit kunnen kijken, maar die daarbij gericht zijn op samenwerking 

en voor elkaar opkomen.” (1922)  

  

Onze Kernwaarden ( afgeleid van het daltonconcept)  

  

1. vrijheid in gebondenheid :  
    verantwoordelijkheid nemen, geven, afleggen  
2. samenwerking  
3. zelfstandigheid  
4. effectiviteit  
5. reflectie  

http://www.daltonschoolde/
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2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 

schooljaren 

 Leerlingen met 

gewicht 0.3 

Leerlingen met 

gewicht 1.2 

Aantal 

leerlingen met 

VVE indicatie 

Aantal 

leerlingen 

besproken  in 

OT  

2017/2018 3 2 1 6 

2016/2017 4 1 1 6 

2015/2016 6 2 2 7 

2014/2015 6 4 3 6 

 

Uitstroomgegevens  

 Aantal 

verwijzin

gen BAO-

BAO 

Aantal 

verwijzingen 

naar SBO 

Aantal 

verwijzingen 

naar SO 

Aantal 

terugplaat-

singen vanuit 

SBO 

Aantal 

terugplaat-

singen 

vanuit SO 

2017/2018 1 0 0 0 0 

2016/2017 0 0 0 1 0 

2015/2016 0 0 0 0 0 

2014/2015 0 0 0 0 0 

 

Uitstroomgegevens  

 Praktijk-

onderwijs 

VMBO  

Basis en 

kader 

VMBO 

Theoretisch/

gemengde 

leerweg 

HAVO/VWO VWO 

2017/2018 0 0 1 2 4 

2016/2017 0 2 6 4 2 

2015/2016 1 9 9 6 1 

2014/2015 0 3 11 6 3 
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3. Basisondersteuning 

3.1 Basisondersteuning 

Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die 

binnen de school planmatig worden uitgevoerd. Kortom, met basisondersteuning 

wordt die ondersteuning bedoeld, die elke school zou moeten kunnen bieden.  

Bij de beschrijving van deze basisondersteuning is aangenomen, dat binnen de 

scholen de 1-zorgroute is gerealiseerd. Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, 

school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van 

handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het 

uitgangspunt. Leerkrachten werken handelingsgericht door cyclisch de volgende 

stappen uit te voeren: evalueren en verzamelen van gegevens; signaleren van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; het benoemen van specifieke 

onderwijsbehoeften; het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke 

onderwijsbehoeften; opstellen van het groepsplan; uitvoeren van het groepsplan. 

 

Kern van de samenwerking van de scholen en schoolbesturen is te komen tot een 

continuüm van onderwijsondersteuning.  

Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament, omdat het garanties biedt voor 

een verantwoorde inrichting van het onderwijs en begeleiding aan leerlingen.  

Het is aan het schoolbestuur om het gezamenlijke ambitieniveau te bepalen en in 

beleid te operationaliseren. Bij het bepalen van het ambitieniveau houdt de 

Borgesiusstichting rekening met de gemaakte afspraken binnen het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Hier komen we in paragraaf 3.3 op 

terug. 

 

3.2  Drie aspecten van basisondersteuning 

 

Wij onderscheiden de volgende drie aspecten van basisondersteuning: 

a. Preventieve en lichte curatieve interventies. 

b. De onderwijsondersteuningsstructuur. 

c. Planmatig werken. 

 

 

 

Deze drie aspecten worden hier verder uitgewerkt. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://admonsis.info/site/wp-content/uploads/2014/07/PCDA-Anglais.jpg&imgrefurl=http://admonsis.info/site/gestion-y-procesos-modelo-pdca-aplicado-a-la-vida-diaria/&h=945&w=945&tbnid=n8vKhP4DdszcgM:&zoom=1&docid=PlrbqMn24Z_MmM&ei=K5D5VPG4DtTvao6vgbAB&tbm=isch&ved=0CHYQMyg3MDc
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3.2.a Preventieve en lichte curatieve interventies 

 

Onder preventie verstaan we de basisondersteuning, die dusdanig aansluit op de 

ontwikkeling van de leerling, dat tegemoet gekomen wordt aan de onderwijs/ 

ondersteuningsbehoefte van het individu. 

Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is 

gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. 

Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en kan 

al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd. 

 

In de beschrijving van basisondersteuning worden afspraken vastgelegd over lichte 

curatieve interventies. 

Onderstaande protocollen en programma ’s zijn op school aanwezig (1)  of in 

ontwikkeling (2) : 

 

- protocol dyslexie en ernstige leesproblemen          1  

- protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen         1  

- protocol inzake de 1-zorgroute       2  

- protocol meerbegaafheid        2  

- protocol voor medische handelingen      1  

- protocol mediawijsheid        2  

- protocollen gericht op veiligheid        2 

- protocol gescheiden ouders       1 

- regeling schorsing en verwijdering      1 

- pestprotocol          1 

- programma’s die gericht zijn op het aanpakken van gedragsproblemen  2  

- programma ’s die gericht zijn op sociale veiligheid    1 

- het schoolgebouw is fysiek toegankelijk en      1  

- hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben zijn beschikbaar  1  

- protocol overgang groep 2-3       1 

- protocol doubleren         1 

       

 

Deze onderdelen van de basisondersteuning gelden als interventies die structureel 

beschikbaar moeten zijn om de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling te 

ondersteunen. 

3.2.b De onderwijsondersteuningsstructuur 

Het tweede aspect van basisondersteuning is de onderwijsondersteunings- en 

begeleidingsstructuur. In het profiel van de school wordt in ieder geval aangegeven 

wat de expertise is van het zorgteam voor wat betreft preventieve en (licht) 

curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden in onderwijsorganisatie van de 

school. Zie het hoofdstuk over de  inrichting van de ondersteuning. In de toekomst 

gaan we beschrijven hoe we de specifieke expertise van samenwerkende scholen 

gaan benutten en met welke ketenpartners wordt samengewerkt in het zorg- en 

adviesteam. 

 

3.2.c Planmatig werken ( handelingsgericht/ opbrengstgericht werken) 

Binnen de Borgesiusstichting werken we volgens de procedure van HGW en 

opbrengstgericht werken : 

 

- De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde 

instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de 

ontwikkeling van de leerlingen. 

- Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling 

van leerlingen. 
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- Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de 

aard van de ondersteuning. 

- De school voert de ondersteuning planmatig uit. 

- De school evalueert de effecten van de ondersteuning. 

- De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar 

noodzakelijke interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak 

overstijgen. 

3.2.d Kwaliteit van de basisondersteuning 

 

Criterium voor de kwaliteit van de basisondersteuning is het landelijk vastgestelde 

toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor 

basiskwaliteit wordt genoemd: de leerprestaties in het primair onderwijs en de 

opbrengsten zijn tenminste voldoende en het onderwijsleerproces of de 

ondersteuning en begeleiding voldoen aan de gestelde norm. 

De basisondersteuning bouwt voort op de basiskwaliteit. Er is sprake van 

basiskwaliteit als de Inspecteur van het Onderwijs op basis van het toezichtskader 

(versie juli 2012) de kwaliteit van de school als voldoende beoordeelt. Voor Passend 

Onderwijs zijn ieder geval de kwaliteitsaspecten 6,7 en 8 van toepassing. (zie 

bijlage 1) 

Vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waarin de Borgesiusstichting 

participeert, wordt de ambitie ten aanzien van basisondersteuning als volgt 

omschreven: 

1. De inspectie beoordeelt de kwaliteitsaspecten 6,7 en 8 met een (3) 

2. De school is in staat preventieve en licht curatieve interventies uit te 

voeren: dyslexie, dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid, sociale veiligheid 

en omgaan met verschillen in gedrag. 

3. Indicatoren: het aanbod is gepland, er is sprake van een gesloten keten 

(ieder kent en neemt zijn rol), de betrokkenen zijn voldoende deskundig en 

er is procesbewaking. 
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4. Extra ondersteuning. 

4.1 Zorgleerling 

Een zorgleerling is een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Deze ondersteuningsbehoeften worden geformuleerd in het groeidocument (bijlage 

3). Daar waar nodig is, wordt voor een leerling een Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

gemaakt. 

In principe wordt een OPP ontwikkeld vanaf groep 6. 

 

4.1.1 Specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor de individuele leerling 

Om adequaat hulp te bieden in de eigen klas werken we op Daltonschool De 

Vindplaats met groepsplannen. 

Het werken met groepsplannen is een planmatige manier om het onderwijsaanbod 

aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis van 

gegevens over individuele leerlingen wordt het onderwijs voor een periode gepland. 

Voor de leerlingen worden haalbare leerdoelen opgesteld per vakgebied en 

succesvolle leerroutes uitgestippeld. 

Belangrijk hierbij is dat 

-We gaan uit van het model HGPD-1-zorgroute. 

-Dit model bestaat uit 6 stappen 

Stap 1: evalueren groepsplan en verzamelen leerling-gegevens 

- De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen door toetsen. 

- De leerkracht observeert de leerlingen. 

Stap 2: signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

- De leerkracht brengt de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart. 

Stap 3: het benoemen van de onderwijsbehoeften 

Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare behoeften 

Stap 5: opstellen van een groepsplan 

-  De leerkracht maakt ( indien nodig ) in samenwerking met de IB-er een 

groepsplan  

-  De leerkrachten worden gecoacht door de IB-er. 

-  De groepsplannen worden met de IB-er besproken  

Stap 6: uitvoeren van het groepsplan 

De groepsplannen worden 4 keer per jaar geëvalueerd en besproken met de IB-er.  
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Extra zorg in de klas 

Deze extra zorg aan leerlingen heeft een preventief karakter, waar groepsplannen 

bij gebruikt worden. Bij extra hulp binnen de groep worden de ouders hiervan op de 

hoogte gebracht. 

De leerkracht geeft op basis van de signaleringsgegevens extra zorg en of 

begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben.  

Hierbij denken we aan: 

-meer individuele instructie en/of begeleiding ( verlengde instructie met inzet van 

de instructietafel). 

-extra feedback aan leerlingen. 

-het inzetten van extra didactische materialen. 

-het nemen van extra pedagogische maatregelen. 

Extra instructie wordt gegeven als een leerling dit zelf aangeeft of als de leerkracht 

de leerling uitnodigt. 

4.1.2 Leerling met OPP 

 

Het is mogelijk dat een leerling op één of meerdere leergebieden een achterstand 

opbouwt. 

Als die achterstand te groot wordt, kan deze leerling het eindniveau van het 

basisonderwijs op dat leergebied niet halen. Dan wordt er voor deze leerling een 

ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

 

Een ontwikkelingsperspectief kan worden opgesteld vanaf de overgang naar groep 

7.  

Tot die tijd wordt geprobeerd de leerling de leerstof zo veel mogelijk op 

groepsniveau aan te bieden. 

Soms zal al worden gekozen voor een basisselectie binnen de leerstof. 

Een OPP wordt in overleg met leerkrachten en ouders opgesteld. Tijdens het volgen 

van een OPP wordt intensief gekeken naar de leerling wat mogelijk en wenselijk is 

voor hem of haar. 
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4.2 Ondersteuningsdeskundigheid binnen de school 

Het gaat hier om de deskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor 

leerlingen en ouders. Ondersteuningsdeskundigheid van buiten volgt bij het volgende blok. De 

mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie (het is aan 

de school de afweging zelf te maken). 

Heeft uw school specifieke deskundigheid op het terrein van de ondersteuning van leerlingen. 

Wat is de kwaliteit en wat zijn de plannen?  

(-i-) 

Betekenis scores: 

niet  =  wij hebben deze deskundigheid niet 

1  =   wij hebben deze deskundigheid maar functioneert nog niet naar tevredenheid 

2  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

3 =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 4 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 

 

 niet 1 2 3 Plan 

Orthopedagogie x o o o o 

(School)maatschappelijk werk x o o o o 

Remedial teaching o o o X  o 

Motorische remedial teaching x o o o o 

Speltherapie/ergotherapie/fysiotherapie x o o o o 

Logopedie x o o o o 

Dyslexie  o o x o o 

Dyscalculie o o o o x 

Taal en spraak x o o o o 

Reken en wiskunde x o o o o 

Faalangstreductie  X  o o o o 

Sociale vaardigheden (SOVA-training) o o   X  o o 

Motorische beperkingen o o x o o 

Verstandelijke beperkingen o o x o o 

Gedragsproblemen (gedragsspecialist)    o o o x o 

Time out begeleiding x o o o o 

Huiselijk geweld/AMK x o o o o 

Vertrouwenszaken o o x o o 

Auditieve beperkingen  x o o o o 

Visuele beperkingen  x o o o o 

ADHD-leerlingen o o x o o 

Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS). o o x o o 

Hoogbegaafdheid o o x o o 

Jonge risicoleerlingen x o o o o 

VVE o o o o x 

NT2 x o o o o 

Schoolpsychologie/GZ psychologie x o o o o 
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Overig 

 

Deskundigen die ontbreken, kunt u hier invullen en overige opmerkingen ( waarom een 

bepaalde deskundigheid door de school niet wordt ingevuld of waar men de deskundigheid dan 

vindt). 

• syndroom van Down 
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5. Inrichting van de ondersteuning 

5.1 Ondersteuningsstructuur en Taken  

 

Stappenplan reflectie niveaus  

Het document helpt om op een systematische wijze te reflecteren op het eigen 

handelen.  

Wanneer wordt het document ingezet?  

De leerkracht kan op elk gewenst moment het formulier als hulpmiddel inzetten om 

het eigen handelen te toetsen op procedurele nauwkeurigheid.  

Het eigenaarschap van het document ligt bij de leerkracht.  

Wanneer een interventie(s) succesvol is gebleken, hoeven de daarop volgende 

stappen niet per definitie genomen te worden.  

 

Op zowel niveau 1 als 2 noteert de leerkracht zijn reflectieve bevindingen naar 

aanleiding van zijn waarnemingen in het groepsoverzicht (onderwijsbehoeften) en 

de hieruit (eventueel aangescherpte) voortkomende interventies en eventueel 

aanvullende doelen (let op: het gaat hier niet om het bijstellen van doelen). 

Vanaf niveau 3  vult de leerkracht de te volgen stappen in overleg met de intern 

begeleider in. 

 

 

Het gaat om reflectie op de te beïnvloeden factoren zoals: 

 

- instructiegedrag van de leerkracht 

- strategie-interventies (bv rekenstappen of aanpak bij spelling van moeilijke 

woorden) 

- materiaalaanpassingen 

- werkhouding en aanpak 

- klassenmanagement 

 

5.1.1 Samenstelling zorgteam 

 
Om de leerkrachten te ondersteunen hebben we op onze school een zorgteam. 

Wie zitten er in het zorgteam? 

 De Directeur. Zij is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op 

Daltonschool De Vindplaats. Zij ziet erop toe dat de school zich op het 

gebied van zorg ontwikkelt volgens de afspraken die in het 

samenwerkingsverband WSNS gelden. 

 De intern Begeleider. Dit is een speciaal opgeleide leerkracht, die de 

algemene coördinatie heeft van alles wat met de zorgverbreding te maken 

heeft. Zij is verantwoordelijk voor de dossiervorming, de externe contacten, 

ondersteuning van de leerkrachten en vraagbaak voor de ouders. Samen 

met de directeur bewaakt zij het beleid t.a.v. de zorg. 

 

5.1.2 Taken van het zorgteam 

Het optimaliseren van de zorg voor de leerlingen, ouders en leerkrachten: 

 

Op schoolniveau 

• up to date houden van het zorgsysteem 

• op de hoogte blijven en mee aansturen van nieuwe ontwikkelingen 

• vernieuwingen van (zorg)methodes en r.t.-materialen bij houden 
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• analyseren van de toetsgegevens en doorspreken daarvan met de leerkrachten 

• hulp bij opstellen van een ontwikkelingsperspectief 

• coördineren van overleg OT 

• aanvragen van onderzoeken 

• aanvragen en begeleiden van verwijzingen naar SBO en REC-scholen 

 

 Op leerkrachtniveau 

• feedback geven aan collega’s 

• indien gewenst, leerkrachten hulp bieden bij het maken van een groepsplan, 

  of groepsoverzicht 

• bevorderen van kennis en vaardigheden bij leerkrachten 

• vraagbaak zijn 

• coachen van leerkrachten 

 

Op leerling-niveau 

• observeren 

• diagnosticeren van problemen 

• hulp bij leer- en gedragsproblematiek 

• advies geven 

 

 

Taakomschrijving IB ( coördinerend, begeleidend, innoverend) 

 

Coördinerende taken 

 

 Coördineren van het opbrengst- en handelingsgericht werken en de leerling 

ondersteuning op schoolniveau. 

 Opstellen van procedures, protocollen, regels en afspraken. 

 Bewaken van procedures en toezien op het naleven van de afspraken. 

 Zorg dragen voor het opzetten en efficiënt benutten van het 

leerlingvolgsysteem. 

 Opstellen van de toets kalender. 

•    Verzamelen van toets gegevens en /of groepsoverzichten 

 Coördineren, begeleiden en bewaken van groepsoverzichten, groepsplannen 

en OPP’s. 

 De schoolplanning rond onderzoek en begeleiding maken en zorgen voor 

afstemming en naleving hiervan. 

 Organiseren en leiding geven aan overleg tussen ouders, groepsleerkrachten 

en in- en externen behandelaars. 

 Coördineren van de verwijzing van een leerling voor externe ondersteuning. 

 Zorg dragen voor samenwerking en afstemming tussen school en externe 

partijen. 

 Coördineren van het terugplaatsen van leerlingen van het SBO /SO naar het 

BAO. 

 Coördineren activiteiten m.b.t. schoolverlaters. 

Zorg dragen voor dossiervorming en –beheer van de leerlingen. 

 Het leerlingvolgsysteem en de te gebruiken toetsen actueel houden. 

•  Voorbereiden en voorzitten van leerling besprekingen, groepsbesprekingen,  

    OT- besprekingen en vergaderingen van het zorgteam. 

,   
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Begeleidende taken 

 Begeleiden en coachen van leerkrachten bij hun didactisch en pedagogisch 

handelen. 

 Voeren van groepsbesprekingen met de leerkrachten. 

 Begeleiden van de leerkrachten met het handelingsgericht werken. 

 Begeleiden van leerkrachten bij het onderhouden van externe contacten. 

 Probleem verkennende gesprekken met leerkrachten voeren om te komen 

tot een oplossingsgerichte, opbrengst- en handelingsgerichte aanpak. 

•    Verlenen van collegiale consultatie; hulp en advies geven aan collega’s `   

     m.b.t. zorgleerlingen, didactische vragen. 

     •    Begeleiden van leerkrachten bij het maken van een groepsplan, 

           of groepsoverzicht. 

     •    Ondersteunen van leerkrachten bij het zoeken van remediërend- en/of   

 verrijkingsmateriaal 

     •    Observeren van klassensituaties  

 Leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van leerlingen met 

een ondersteuningsvraag. 

 

Innoverende taken 

 Het team op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van ondersteuning, materialen, methodes, orthodidactische 

middelen. 

 Opstellen van kwaliteitsrapportages en samenvattende evaluaties op basis 

van de diverse informatiebronnen en van daaruit aanbevelingen doen. 

 Het ( mede) verbeteren en optimaliseren van het opbrengst- en 

handelingsgericht werken en de leerling ondersteuning. 

 Het team op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom passend 

onderwijs, opbrengst- en handelingsgericht werken en de leerling 

ondersteuning. 

 Voorstellen doen voor nieuwe methoden en deze mede implementeren. 

 Mede implementeren van de nieuwste ontwikkelingen, waaronder ook 

beleids- en verbeterplannen voor taal/lezen/rekenen. 

 Initiatieven nemen tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel 

functioneren van de leerlingen binnen de school. 

 Zorg dragen voor kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen. 

 Analyseren van de zorgverbreding; uitwerken van didactische leerlijnen 

n.a.v. toetsresultaten en gegevens afkomstig uit groeps- en 

leerlingbesprekingen, plannen/terugkoppelen naar het team. 

 Evalueren van de zorgverbreding. 

 

5.1.3 Faciliteiten 

 

De IB-er is op maandag en dinsdag de hele dag vrij geroosterd voor haar IB taken. 

Bij uitzondering kunnen andere scholen beroep doen op onze deskundigheid. 
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5.1.4 Afspraken dossiervorming 

 

Dossiervorming  

Uitgangspunten  

 

 Het garanderen van de doorgaande lijn vanaf het moment dat het kind op 

school komt of indien wenselijk eerder. 

 De ontwikkeling van kinderen inzichtelijk maken om zodoende het 

onderwijsaanbod zo goed mogelijk erop afstemmen. 

 Het tijdig kunnen constateren van stagnaties. 

 Het vastleggen van gegevens voor overdracht aan andere leerkracht, 

ouders, andere scholen of externe instanties).  

 Privacy regels te allen tijde in acht nemen. 

 

De leerlingenadministratie  

 

Dossiervorming 

Alle relevante gegevens van de leerling worden bewaard in het leerling dossier. 

Voor elke leerling hebben we een dossier aangelegd en worden bewaard in een  

dossierkast. Deze kasten zijn i.v.m. privacygevoelige informatie gesloten en alleen 

toegankelijk voor onderwijzend personeel.  

In de dossierkasten wordt bewaard:  

Voor iedere leerling een leerling dossiermap met daarin  

 observatie/registratiegegevens en correspondentie van voorafgaande 

schooljaren, waaronder de rapportgegevens  

 onderzoeksgegevens  

 

De meeste gegevens worden rechtstreeks op de computer geregistreerd en zijn 

daar voor leerkrachten, directie en IB toegankelijk.  

• Cito-uitslagen: in ESIS en LOVS systeem  

• Leerling-verslagen in ESIS 

• Groepsplannen/groepsoverzichten/OPP’s op data.  

 

5.1.5 Toets kalender 

 Zie bijlage  

 

5.1.6 Verslag leerlingenondersteuning 

 

De leerling ondersteuning gebeurt door de groepsleerkracht in de klas via extra 

instructie/begeleiding.( zie groepsplannen) 

Op sociaal emotioneel gebied hebben leerlingen extra ondersteuning gekregen door 

een gerichte SOVA training. 
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5.1.7 Planning/speerpunten leerlingenondersteuning. 

 

Speerpunten ondersteuning schooljaar 2018-2019: 

 Programma Bouw 

 Werken met gedragsspecialist 

 Werken met onderwijsassistenten 

 Leerlingen leren werken aan eigen leerdoelen. 

 Extra aandacht bovenbouw voor Taal: (werkwoord)spelling 

 Extra aandacht vanaf groep 3 voor Technisch lezen, werken met nieuwe 

versie van Veilig Leren Lezen 

 

5.2 HGPD groeidocument (document in  bijlage 2) 

 

Het document helpt om op een systematische wijze je waarnemingen te ordenen en 

vervolgens te vertalen naar onderwijsdoelen en onderwijsbehoeften, als ook naar 

ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders. Het document helpt om de 

effecten van de interventies te meten. (PDCA-cyclus). 

 

Wanneer kan het document worden ingezet? 

• Ter versterking van de basisondersteuning. 

 

Wanneer moet het document worden ingezet? 

• Ten behoeve van een aanvraag BBA of TLV. 

 

Als het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoefte van een leerling, is 

dat een reden om na te gaan waar de mis-match zit. Wat heeft de leerling nodig, 

wat op dat moment niet geboden wordt? Wanneer dat duidelijk is, en het 

benodigde aanbod niet binnen de school verwacht mag worden, dan pas is er reden 

om te denken of deze leerling wel geholpen kan worden op een andere basisschool 

of een aanvraag te doen voor een boven bestuurlijk arrangement of een 

toelaatbaarheidsverklaring. 

 

1. De stappen 1 t/m 4 van de reflectieniveaus zijn doorlopen.  

2. De verwerking van de aanvraag wordt gemonitord door de interne 

begeleiding. 

3. Het arrangement wordt beschreven in het HGPD-groeidocument. 

 

Het groeidocument is onderverdeeld in 6 hoofdstukken: 

A. Gegevens  

1. NAW-gegevens. 

2. Concretisering van het werkprobleem, vertaald naar leerkracht-, leerling- en 

oudervraag. 

3. De feitelijke doelen, interventies en effecten. 

4. Zodra derden betrokken worden bij de besprekingen is ondertekening door 

wettelijk vertegenwoordigers noodzakelijk. 

 

B. Inhoudelijke informatie leerling/leerkracht/groep/school/ouders 

over  de aspecten, die werkprobleem gerelateerd zijn.  

 

 

C. Doelen en ondersteuningsbehoefte(n). 

De formulering van de onderwijsbehoefte(n) is altijd gekoppeld aan de 

gegevens, zoals vastgelegd in deel l B.1, B.2 en B.3. Indien deze 
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geherformuleerd worden zullen ook de onderwijsbehoeften mogelijk 

aangescherpt moeten worden. D 

 

Wat niet werkt vraagt aanpassing: interventie en de frequentie, tijdstip en 

duur van de interventies. 

 

Op leerling niveau zijn 7 (leer)gebieden aangegeven. Alleen op relevante 

gebieden worden de inhoudelijke doelen en onderwijsbehoeften beschreven.  

Vervolgens beschrijven we de inhoudelijke doelen op groeps- en 

schoolniveau, gekoppeld aan de onderwijsbehoeften voor deze groep met 

deze leerling en voor deze school. 

 

De planning en de uitwerking van de te bieden ondersteuning en begeleiding 

en indien aan de orde ook de afwijkingen van het onderwijsprogramma 

vinden we terug in het groepsplan. 

 

Het is belangrijk dat de leerkracht eventueel samen met de intern begeleider 

en/of de externe betrokkene de doelen en ondersteuningsbehoefte van de 

ouders, bij begeleiding van het kind, formuleert en vastlegt.  
 
 
Het OPP 
 

1. In principe wordt een OPP opgesteld vanaf groep 6 op cognitief gebied. 

2. We stellen een OPP op wanneer een leerling een leerachterstand heeft van 

meer  

dan 1½ jaar op een of meerdere vakgebieden.  

3. Wanneer het groeidocument gebruikt wordt ter legitimatie van een aanvraag 

(BBA/TLV) dient een OPP opgesteld te zijn. Dit kan elke leeftijdsgroep 

betreffen wanneer het gaat om een ondersteuningsbehoefte op een niet 

cognitief gebied.  

Het moet helder en transparant zijn wat je met de leerling wil bereiken, wat 

de leerling nodig heeft om de doelen te bereiken en welk ( beredeneerd) 

aanpak en aanbod daar bij past. De doelen dienen zo geformuleerd te zijn 

dat ze in de evaluatie met ‘ja, doel behaald’ of ‘nee, doel niet behaald’ 

beantwoord kunnen worden. 

 

De toetsing zal gericht zijn op de volgende aspecten: 

 

 Of voor de juiste leerlingen een OPP is gemaakt 

 De uitstroombestemming /onderwijssoort 

 De onderbouwing van de uitstroombestemming, rekening houdend met de 

mogelijkheden van de leerling, in relatie tot de vereiste kennis en 

vaardigheden. 

 De belemmerende en stimulerende factoren op kind- en omgevingsniveau 

(cognitief o.a. IQ, soc. emotioneel, didactisch, werkhouding, lichamelijke 

ontwikkeling, talenten en interesses, plaats in de groep, contact met de 

leerkracht, thuissituatie.) 

 Het vaststellen en evalueren van de tussendoelen. 

 De te bieden ondersteuning en begeleiding en indien aan de orde ook de 

afwijkingen van het onderwijsprogramma 

 Het volgen van de ontwikkeling en jaarlijkse evaluatie en evt. bijstelling 

 

 

 

 

D. Arrangement binnen de basis-/breedte-ondersteuning 
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Hier wordt de concrete uitwerking van het voorafgaande (sectie C) 

opgenomen.  

Indien er sprake is van een breedte-arrangement dient sectie F ingevuld te 

worden t.bv de arrangementstoekenning. 

 

E. Evaluatie van het proces en het product van het ondersteuningstraject tbv 

leerling, school en ouders. 

Op het moment dat de doelen niet gehaald zijn, dient zorgvuldig beschreven 

te worden wat hieraan ten grondslag ligt. Het gaat dus om wat de leerkracht 

wel of niet heeft kunnen toepassen. 

 

F. Multidisciplinair overleg 

Indien binnen de basisondersteuning onvoldoende resultaten zijn bereikt 

wordt onderzocht aan de hand van de stappen in deze sectie met welk 

aanvullend arrangement de leerkracht de beoogde doelen wél kan bereiken. 

Op grond van alle voorgaande analyses en praktijkervaringen wordt 

aangekruist welke onderwijsbehoefte voor deze leerling centraal staat. Dit 

kunnen er nooit 7 zijn! 

In het overleg wordt bepaald wat er in mensen, middelen, tijd, ruimte en 

materialen nodig is voor deze leerkracht en deze ouders in relatie tot deze 

leerling. 

Elk arrangement moet enerzijds een effect hebben op de 

ontwikkelingsresultaten van de leerling, anderzijds op de ontwikkeling van 

de school. 

 

Opslagafspraken 

Na akkoord van ouders ontvangen school, betrokken deskundigen en ouders 

een kopie ervan.  

Dit document wordt conform wet- en regelgeving bewaard in het 

leerlingendossier van de school. 

Na afsluiting van de aanvraagprocedure bij het SWV wordt het dossier 

tevens gearchiveerd door het samenwerkingsverband. 

 

Binnen de stichting 

 

De up date van aanwezige expertise en ervaring op de verschillende scholen 

binnen de Borgesiusstichting zijn terug te vinden op de site van het 

samenwerkingsverband PO3002.nl 

6. De route van ondersteuningstoewijzing  

Als de genoemde basisvoorwaarden op orde zijn, geeft de route van 

ondersteuningstoewijzing vervolgens aan welke stappen er worden gezet in het 

proces van arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van 

het samenwerkingsverband. Dit proces start bij het door een leerkracht signaleren 

van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat 

passende ondersteuning (onderwijs) voor deze leerling gerealiseerd is. Waar in dit 

proces een beroep gedaan wordt op het samenwerkingsverband voor extra 

ondersteuning dan wel een verwijzing naar een andere school wordt gebruik 

gemaakt van onderstaand procedureschema. Een uitgebreide versie is in de vorm 

van een afzonderlijk document (‘Toeleiding naar onderwijsarrangementen’) op de 

website van het samenwerkingsverband beschikbaar.  

1. Extra ondersteuning kan alleen dan worden aangevraagd als binnen de eigen 

klas, binnen de eigen school en binnen het eigen bestuur uitputtend is onderzocht 
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of er mogelijkheden zijn om te voorzien in de benodigde extra ondersteuning (dus 

aanvullend op de ondersteuning beschreven in het eigen SOP) voor de 

desbetreffende leerling.  

2. Nadat is vastgesteld dat de benodigde extra ondersteuning niet door de eigen 

school of binnen het eigen schoolbestuur kan worden aangeboden, wordt binnen 

het SWV gezocht naar scholen met een SOP, waarin de noodzakelijke 

ondersteuning wel aangeboden kan worden. Met die school wordt overlegd over het 

bieden van hulp terwijl de leerling op school blijft, of, indien de ouders hiermee 

akkoord zijn, over een overplaatsing van die leerling naar de desbetreffende school.  

3. Als de noodzakelijk geachte ondersteuning niet kan worden geboden op de eigen 

school, binnen het eigen bestuur of binnen het samenwerkingsverband in de vorm 

van lichte ondersteuning, kan het bestuur van de school waar de leerling is 

ingeschreven een aanvraag indienen voor een BBA of TLV bij de directeur van het 

samenwerkingsverband PO3002 (aanvraag formulier is beschikbaar op de website 

www.po3002.nl).  

4. De aanvraag voor een arrangement (digitaal via mdc@po3002.nl) bij het SWV 

PO3002 gaat vergezeld van alle relevante documentatie (zie checklist op website).  

5. De directeur van het SWV PO3002 legt binnen twee weken na ontvangst van de 

volledige aanvraag met de benodigde relevante gegevens het dossier voor aan de 

MDC van het SWV ter advisering.  

6. De MDC adviseert de directeur over het dossier. Het advies kent een drietal 

vormen. Bij onvoldoende onderbouwing van de aanvraag gaat het dossier terug 

naar de aanvrager. Bij voldoende onderbouwing zijn er twee mogelijke uitkomsten, 

ofwel de MDC ziet mogelijkheden binnen de basisondersteuning van de school, 

ofwel de commissie adviseert een aanvullend arrangement. De aanvullende 

arrangementen kunnen op dit moment zijn: TLV voor SBO, SO cluster 3 of 4 of 

BBA.  

7. De directeur van het SWV PO3002 neemt bij voorkeur binnen 3 weken na 

aanmelding van het dossier, maar in ieder geval binnen 6 weken op basis van het 

advies van de MDC een besluit. De directeur toetst de procedurele gang van zaken 

en doet geen inhoudelijke toetsing.  

8. Binnen drie werkdagen na het nemen van het besluit worden de aanvrager en de 

ouders op de hoogte gesteld van het besluit.  

9. De directeur van het SWV PO3002 deelt bij het besluit tevens mede dat de 

aanvrager en de ouders tegen het besluit in bezwaar kunnen gaan bij de 

bezwaarcommissie van het SWV PO3002. Tevens bevat het besluit een verwijzing 

naar het reglement, waarin de bezwaarprocedure staat toegelicht.  

10. Na afhandeling van de bezwaarprocedure staat tegen de aanvraag van een TLV 

bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open. De stukken die de MDC heeft 

ontvangen ten behoeve van de dossiervorming worden na het verlopen termijn 

voor bezwaar verwijderd volgens privacyreglement. De directeur verzoekt de 

eigenaar deze gegevens volledig beschikbaar te houden voor de MDC gedurende de 

bezwaarschriftperiode van 6 weken na dagtekening van de beschikking.  
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7. Instemming van de MR  
Bijlage 1: Handtekeningenblad 

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

Naam school: Daltonschool De Vindplaats 

Naam bestuur: Borgesiusstichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies MR 

Naam :     Datum:       Handtekening: 

 

Directeur school: 

Naam: Benita Hereijgers    Datum:                    Handtekening: 

 

Bestuurder: 

Naam:     Datum:    Handtekening 



23 
 

Bijlage 1. 
Uit het toezichtkader (versie juli 2012) van de Inspectie voor het Onderwijs de 

kwaliteitsaspecten 6, 7 en 8. 
 
Kwaliteitsaspect 6: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en 

onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling 

tussen de leerlingen. 

 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling 

tussen de leerlingen. 

 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de 

leerlingen. 

 

Kwaliteitsaspect 7a: De leraren volgen systematisch de vorderingen van de 

leerlingen. 
 

 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van 
de leerlingen. 

 
Kwaliteitsaspect 7b specifiek voor SBO: De school begeleidt de leerlingen zodat zij 
zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. 
 

 De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. 
 De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het 

ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 

 
Kwaliteitsaspect 8 : De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra 
zorg. 
 

 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 
 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard 

van de zorg voor de zorgleerlingen. 

 De school voert de zorg planmatig uit. 
 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 
 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 

interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden. 
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Bijlage 2: Inspectierapport juli 2016 

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN 

Basisschool Sint Martinus heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. 

• Het team van basisschool Sint Martinus heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij beschikt over 

lef en veranderingscapaciteit. 

• De school heeft op tal van punten een goede ontwikkeling doorgemaakt. Zo voerde zij niet 

alleen het Daltonconcept herkenbaar door de hele school in, maar wist zij in het aanbod in de 

onderbouw en in de afstemming en zorg rondom leerlingen een aantal belangrijke 

tekortkomingen ten opzichte van het vorige inspectiebezoek (juni 2011) weg te werken. 

• Tegelijkertijd is binnen de meeste standaarden nog verdere ontwikkeling mogelijk en soms ook 

wenselijk. 

• In de kwaliteitscyclus van de school zijn de fases van plannen, handelen en evalueren voldoende 

zichtbaar aanwezig. 

• Het didactisch handelen van de leraren is over het algemeen op orde. Het Daltonconcept is 

duidelijk herkenbaar in alle groepen. 

• Het niveau van de eindopbrengsten is gemiddeld gezien voldoende, maar sterk wisselend. 

• De leerlingen voelen zich veilig op basisschool Sint Martinus. 
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TOELICHTING OP DE OORDELEN 

2.1 Kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden 

Hieronder staan de kwaliteitsoordelen op de standaarden per kwaliteitsgebied. 

De score geeft aan in welke mate de betreffende standaard is gerealiseerd. 

Daaronder staat steeds de toelichting. Bijlage 1 geeft de portretten weer die bij 

de standaarden horen. 

Legenda: 

1. zeer zwak 

2. zwak 

3. voldoende 

4. goed 

5. niet te beoordelen 

 

1.1.1.1 Onderwijsresultaten 

De leerlingen van basisschool Sint Martinus behalen gemiddeld gezien voldoende 

eindopbrengsten in de cognitieve vaardigheden. Het niveau is echter zeer 

wisselend. Het streven van de school om conform het landelijk gemiddelde van 

scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie te scoren, lukt dan ook niet in 

alle jaren. 

Voor andere dan cognitieve vaardigheden heeft de school geen schoolspecifieke 

ambities geformuleerd. Wel vindt zij het belangrijk - passend bij het gekozen 

onderwijsconcept - dat leerlingen zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk weten 

voor hun eigen leerproces. Het is een uitdaging voor de school om op termijn na 

te denken over mogelijkheden om de toegevoegde waarde van het onderwijs op 

deze competenties ook in termen van resultaten in kaart te brengen. 

 

Onderwijsresultaten 1 2 3 4 5 

• 1.1 Resultaten 

Onderwijsproces 1 2 3 4 

• 

• 

• 

• 

2.1 Aanbod 

2.2 Zicht op ontwikkeling 

2.3 Didactisch handelen 

2.5 Samenwerking 
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1.1.1.2 Onderwijsproces 

Het aanbod op basisschool Sint Martinus voldoet aan de kerndoelen. De school staataan 

de vooravond van het kiezen van nieuwe methodes voor de wereldoriënterende vakken 

en is nu voor het eerst in de gelegenheid om de geschiktheid voor het Daltonconcept als 

belangrijk keuzecriterium te hanteren. De manier waarop het team het aanbod volgens 

de Daltonwerkwijze heeft vervlochten in dag- en weektaken is een compliment waard. 

De school is hier zelf ook trots op en geeft aan dat zij deze werkwijze nog verder wil 

verfijnen en individualiseren. Daarnaast kreeg het aanbod in de onderbouw een forse 

impuls door een hele nieuwe werkwijze in te voeren. De school voerde een systematiek 

in, waarbij de leraren aan de hand van een gedetailleerd volgsysteem activiteiten 

plannen die qua doel passen bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 

Tot slot gaat het aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling de komende jaren 

een flinke impuls krijgen. De school heeft gekozen voor de invoering van een methode 

op dit onderdeel waarbinnen het groepsproces centraal staat. Het aanbod voor 

burgerschap is maar beperkt uitgewerkt binnen de school. De school is zich hiervan 

bewust en hoopt met de keuze voor de nieuwe aanpak voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling ook het aanbod voor burgerschap verder uit te werken. 

De leraren houden zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen met behulp van toetsen, 

observaties en leerlingenwerk. Zij gebruiken deze informatie om hun onderwijs af te 

stemmen op het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen en om te bepalen welke 

leerlingen extra begeleiding of (externe) zorg nodig hebben. In de kleutergroepen 

hebben de leraren een eigen werkwijze vormgegeven die past bij hun manier van 

lesgeven, het niveau van de kinderen en de eisen van planmatigheid. Zij zijn terecht 

trots op het bereikte resultaat. In de overige groepen krijgt de cyclus van evalueren en 

plannen vorm aan de hand van een groepsplan. De school is echter nog niet klaar met 

de invoering hiervan. Zo zijn er nog de nodige verschillen tussen de groepsplannen van 

de verschillende groepen en geven zij in het algemeen weinig inhoudelijke 

aanknopingspunten voor het handelen van de leraar. De expertise om bij een leerling 

een meer diepgaande analyse uit te voeren of aanvullend diagnostische onderzoekjes te 

verrichten, is wel aanwezig binnen de school, maar wordt beperkt ingezet. Enerzijds 

ontbreekt de tijd daarvoor, anderzijds vragen de leraren hier maar beperkt om. Dit 

heeft als gevolg dat de afstemming in instructie minimaal is. In de verlengde instructie 

leggen de leraren vaak dezelfde stof nog een keer uit, maar houden zij niet specifiek 

rekening met de individuele kindkenmerken. Tegelijkertijd zouden de betere leerlingen 

misschien juist met minder instructie toe kunnen. Overigens stemmen de leraren door 

het uitgebalanceerde systeem van dag- en weektaken in de verwerking van oefenstof 

wel nadrukkelijk af en bieden zij tijdens de inloop extra instructietijd. De groepsplannen 

en het systeem van dag- en weektaken lijken nu separaat van elkaar te functioneren. 

Het is een uitdaging voor de school om beide systemen te integreren. 

Het lesgeven door de leraren is over het algemeen op orde. In positieve zin valt de rust 

in de school op. Niet alleen binnen de groepen maar ook in het stiltelokaal en in het 

bouwlokaal. Vanuit het gevoerde concept staat zelfstandigheid van leerlingen dan ook 
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hoog in het vaandel. Als het gaat om de (vak)didactiek binnen de lessen zijn de 

verschillen tussen de leraren groter. Hoewel de kenmerken van het effectieve 

instructiemodel goed zichtbaar zijn, varieert de mate waarin de leraren interactie met 

en tussen de leerlingen stimuleren. Ook het focussen van leerlingen op wat ze gaan 

leren is niet overal even duidelijk zichtbaar. In de lesafsluiting kunnen de leraren - zeker 

gezien het gevoerde concept - nog meer met leerlingen reflecteren op het leerdoel en 

het proces om tot dat doel te komen. De school heeft op dit punt zeker nog ruimte om 

te groeien. 

Als kleine school in een hechte dorpsgemeenschap vervult basisschool Sint 

Martinus een centrale rol. De samenwerking met de voorschool is goed. Door de 

'warme overdracht' en door het overhevelen van het peuterdossier in het 

schoolsysteem kan voor ieder kind in principe een ononderbroken ontwikkelingslijn 

geboden worden. Ook met het voortgezet onderwijs voert de school voor elke leerling 

een overdrachtsgesprek. De samenwerking met de ouders komt onder andere tot uiting 

in het kwaliteitsforum waarin ouders zich buigen over het gevoerde schoolbeleid en het 

voeren van oudergesprekken in aanwezigheid van de leerling (groep 6, 7 en 8). Toch 

geven ouders ook aan dat zij zich in hun zorgen over hun kinderen wel gehoord voelen, 

maar dat niet altijd duidelijk is of er nu ook daadwerkelijk actie op ondernomen wordt. 

Dit is nog een aandachtspunt voor de school. 

 

1.1.1.3 Schoolklimaat en veiligheid 

De leerlingen met wie de inspectie tijdens het onderzoek gesproken heeft, gaan graag 

naar school. De ouders bevestigen dit beeld. De school volgt de sociale ontwikkeling van 

leerlingen, bevraagt zowel ouders als leerlingen regelmatig naar de ervaren sociale 

veiligheid en kent een pestprotocol dat in voorkomende situaties ingezet wordt. Vanaf 

volgend schooljaar zal de school werken met een programma waarin ruimschoots 

aandacht is voor sociale vorming. 

De school registreert haar incidenten en treft naar aanleiding daarvan zo nodig ook 

verbetermaatregelen. Wanneer een incident 'ernstig genoeg' is om te registreren, is niet 

eenduidig vastgelegd. Bovendien zou de evaluatie van de incidentenregistratie nog 

meer op schoolniveau getild kunnen worden door de geregistreerde incidenten 

bijvoorbeeld jaarlijks te rubriceren en te duiden in ernst. Het team kan dan op 

schoolniveau een analyse uitvoeren en eventuele verbetermaatregelen treffen. 

 

Schoolklimaat en veiligheid 1 2 3 4 

• 3.2 Veiligheid 

Kwaliteitszorg en ambitie 1 2 3 4 

• 

• 

4.1 Evaluatie en verbetering 

4.2 Kwaliteitscultuur 
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1.1.1.4 Kwaliteitszorg en ambitie 

De cyclus van evalueren en verbeteren op basisschool Sint Martinus is in grote mate 

geënt op een werkwijze, die door het bestuur is geïnitieerd. Het startpunt ligt bij het 

strategisch beleidsplan van het bestuur. Iedere school werkt vervolgens voor zichzelf 

haar schoolplan uit waarin zij op basis van haar visie en ambitie de speerpunten voor de 

volgende planperiode kiest. Per jaar worden deze in een jaarplan verder uitwerkt. Een 

kwaliteitsboek geeft inzage in de gemaakte afspraken en de directeur gaat regelmatig 

de groepen in om na te gaan of deze afspraken in de praktijk ook werken zoals bedoeld. 

De school kan haar kwaliteitscyclus versterken door in de evaluatie meer objectieve 

criteria in te bouwen en minder uit te gaan van tevredenheidsmetingen. Bovendien lijkt 

zij - gezien het grote aantal actuele veranderingsonderwerpen - moeite te hebben met 

het stellen van prioriteiten. 

De sfeer op basisschool Sint Martinus is goed. De meeste leraren zetten hun schouders 

onder de schoolontwikkeling en zijn bereid om de school steeds te verbeteren en te 

vernieuwen. De implementatie van het Daltonconcept en het vernieuwingstraject in de 

onderbouw getuigen hiervan. De cultuur om elkaar ook professioneel aan te spreken als 

zaken minder goed lopen, is niet altijd duidelijk herkenbaar aanwezig. In dit opzicht kan 

het team nog groeien. 
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Bijlage  3 HGPD Groeidocument  
 

School en ouders: u wordt verzocht de vragen onder A (gegevens leerling e.d.) te beantwoorden.  

 

Tijdens het ondersteuningsoverleg geldt dit document als leidraad: we lopen het na en vullen 

het tijdens het overleg aan indien nodig. Het gaat om relevante informatie in trefwoorden. 

 

Daarna fungeert dit document als verslag van alle besprekingen.  

Na akkoord van ouders ontvangen school, betrokken deskundigen en ouders een kopie. Dit 

document wordt conform wet- en regelgeving bewaard in het leerlingendossier van de school. 

 

A.1 NAW GEGEVENS LEERLING, SCHOOL EN OUDERS 
Naam leerling  

☐ Meisje   

☐ Jongen 

 

 

Geboortedatum  

 

BSN  

 

Adres leerling   

 

Wettelijk verantwoordelijken 

(ouders/voogd) 

 

Gezinssamenstelling & eventuele 

bijzonderheden 

 

Namen, telefoonnummers &  

mailadressen ouders / verzorgers 

Moeder:  

Vader:  

School  

 

Telefoonnummer school  

 

Groep & groep/schoolverloop  

 

Naam leerkracht(en) huidige groep & 

mailadres 

 

 

Naam betrokkene vanuit interne begeleiding 

& mailadres  

 

 

Naam externe ondersteuning & mailadres  

 

 

Naam instantie en naam betrokkene, 

telefoonnummer & mailadres vanuit de 

bovenschoolse ondersteuning  

 

Datum besprekingen:   
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A2 REDEN VAN BESPREKING 
1. Welke vragen heb ik als leerkracht? Welke verwachting heb ik van deze bespreking? 

 

2. Welke vragen heeft de leerling? (indien gesprek met leerling al heeft plaatsgevonden) 

 

 

3. Welke vragen heeft de ouder? Welke verwachting heeft de ouder van deze bespreking? 

 

Overige opmerkingen:  

 

 

 

 

 

 
A3 MAATREGELEN EN EFFECTEN TOT NU TOE (in relatie tot de vraag) 

Welke maatregelen zijn op leerkrachtniveau met 

welke frequentie en intensiteit ingezet?1 

Wat waren de effecten voor de leerling ? 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 
  

 
  

 
Voeg relevante bijlagen toe (niet ouder dan 2 jaar):  

- het document reflectieniveaus 

- verslagen leerlingbespreking(en) voorafgaand  

- recente groepsoverzichten en groepsplannen  

- relevante log/dagboeken  

- … 

 

 

A4 TOESTEMMING OUDER(S)/WETTELIJK 
VERTEGENWOORDIGER(S) 

Kruis aan wat van toepassing is 

☐ 1. Het opvragen van informatie door de school 

☐ 2. De bespreking van hun kind in het overleg met externe disciplines   

☐ 3. Het verstrekken van informatie door jeugdzorgaanbieders aan de school  

 

Handtekening en naam 

ouder/wettelijk vertegenwoordiger(s)  

 

 

 

                                                           
1 Denk hierbij aan: periode, doel, aard van de begeleiding, gebruikte materialen, actie ouders, aanpassingen in de groep. 

Indien deze informatie in het groepsplan staat, mag verwezen worden naar dat groepsplan.  
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B1. VERZAMELING VAN GEGEVENS – LEERLING (indien aanvullend op het groepsoverzicht) 

1. LEREN: conclusies n.a.v. een analyse van de relevante didactische resultaten op methode 

gebonden toetsen en CITO toetsen, evt. uitdraai LVOS) 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 
2. COGNITIEVE ONTWIKKELING: wat zijn de sterke kanten die we kunnen benutten en met welke 

risico’s moeten we rekening houden, beschreven in concreet waarneembaar gedrag (instructiebegrip, 

geheugen, informatieverwerking, intelligentieprofiel indien beschikbaar)? 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 

3. WERKHOUDING (motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, zelfstandig 

werken, nauwkeurigheid) beschreven in concreet waarneembaar gedrag 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 

4. SOCIAAL-EMOTIONEEL EN GEDRAG (denk aan: impulsiviteit, begrip/ beleving van emoties/ zelfbeeld/ 

gedragsuiting/ contacten t.a.v. kinderen, volwassenen/ sociaal inzicht en vaardigheid/ 

omgangsregels) beschreven in concreet waarneembaar gedrag 

Stimulerende factoren van het kind op school Belemmerende factoren van het kind op school 

 

 

 

 

 

Stimulerende factoren van het kind thuis Belemmerende factoren van het kind thuis 

 

 

 

 

 

 

5. SPRAAK, TAALVAARDIGHEID EN COMMUNICATIE: resultaten logopedisch onderzoek (spraak, 

spraakperceptie, taalvorm, taalinhoud, taalgebruik, woordenschat ) en gegevens over 

communicatieve redzaamheid 

Stimulerende factoren van het kind op school Belemmerende factoren van het kind op school 
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Stimulerende factoren van het kind thuis Belemmerende factoren van het kind thuis 

  

 

6. LICHAMELIJK: motoriek (grof, fijn, schrijf), waarneming (zien en horen), gezondheid, medicatie, 

persoonlijke verzorging beschreven in concreet waarneembaar gedrag 

Stimulerende factoren van het kind Belemmerende factoren van het kind 

 

 

 

 

 

 

 

B2. FACTOREN ONDERWIJSLEERSITUATIE 

1. RELEVANTE FACTOREN op leerkrachtniveau: hoe ervaart de leerkracht de relatie met de leerling en 

welke (directe) factoren spelen stimulerend of belemmerend in op het bereiken van doelen2. 

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

2. RELEVANTE FACTOREN op groepsniveau: welke factoren binnen de groep (samenstelling, seo-

klimaat) spelen een stimulerende dan wel belemmerende rol. 

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

3. RELEVANTE FACTOREN op schoolniveau: welke factoren binnen de school (wijk, seo-klimaat) spelen 

een stimulerende dan wel belemmerende rol. 

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

 

B3. FACTOREN IN DE OPVOEDINGSSITUATIE 

1. RELEVANTE FACTOREN in de opvoeding: in hoeverre heeft de ouder ondersteuning nodig in de 

opvoeding van het kind. 3   

Stimulerende factoren: Belemmerende factoren: 

  

 

                                                           
2 Denk hierbij aan: instructievariatie, strategiekennis, materiaalkeuze, het organiseren van het werken voor en met de 

leerling.  
3  Denk hierbij aan factoren als: gezinssituatie, taalbeheersing, gezinssamenstelling, vrije tijdsbestedingsmogelijkheden, 
ondersteuningsmogelijkheden. 
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C. DOELEN EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN (SMARTI) 

Welke doelen streven we na rekening houdend met de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de 

leerling en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeften van school en ouders:  

Wat hebben zij nodig om de beoogde doelen te behalen? 

We beschrijven hier wat er aanvullend op het basisaanbod voor de leerling wordt 

georganiseerd.  

 

☐ Binnen het basisaanbod 

☐ OPP binnen het reguliere basisonderwijs 

☐ OPP bij een arrangement binnen de zware ondersteuning 

 

OPP maken voor (kruis aan): 

☐ technisch lezen ☐ begrijpend lezen  

☐ spelling ☐ rekenen/wiskunde  

☐ seo en gedrag ☐ werkhouding  

☐ taal en communicatie                                            ☐ motoriek  

 

Geplande voorlopige uitstroombestemming: voor zover mogelijk/ relevant 

Onderbouwing gebaseerd op B1 tot en met B3 

 

 

 

Tussendoelen komend schooljaar: 

 

Geplande 

vaardigheidsgroei 

Huidige (meest recente) 

vaardigheidsscore  

Rood als de gemiddelde VS 

niet behaald is.  

Geplande VS 

midden 

schooljaar 

wel/niet 

behaald 

Geplande VS 

eind schooljaar 

wel/niet 

behaald 

Ambitie/ 

verwacht 

eindniveau 

groep 8 

Technisch lezen 

Toets en versie: 

Afnamedatum        

Begrijpend lezen 

Toets en versie: 

Afnamedatum        

Spelling  

Toets en versie: 

Afnamedatum        

Rekenen/wiskunde 

Toets en versie: 

Afnamedatum        

 

 
 

DOELEN OP LEERLINGNIVEAU: geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag 

Inhoudelijk doel(en) gekoppeld 

aan het cijfermatige doel 

Onderwijsbehoefte(n) (aspecten:  

instructie/gericht op strategie/ aanpak, 

omvang/moeilijkheid opdrachten, leeractiviteiten) 

Acties: wat en met welke frequentie.  

Technisch Lezen 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan?  

Begrijpende lezen 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Spelling 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Rekenen/Wiskunde 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 
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Welke acties verbind ik daar aan? 

SEO en gedrag 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Werkhouding  Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Taal en communicatie 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

Motoriek  

 

 

Welke onderwijsbehoefte heeft het kind? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF HET DOEL VAN 
EN MET BETREKKING TOT DE LEERLING WEL/ NIET BEHAALD IS, WELKE 

VERKLARING GEVONDEN IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

Technisch lezen:                        
JA/NEE 

  

Begrijpend lezen:                      
JA/NEE 

  

Spelling:                                      
JA/NEE 

  

Rekenen/wiskunde:                 
JA/NEE 

  

SEO:                                            
JA/NEE 

  

Werkhouding en gedrag:        
JA/NEE 

  

Taal en Communicatie:           
JA/NEE 

  

Motoriek:                                  
JA/NEE 
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DOELEN OP GROEPSNIVEAU: geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag 

Inhoudelijk doel Onderwijsbehoefte(n) op groepsniveau 

(denk aan klassenmanagement,  leeromgeving, feedback, 

rol van groepsgenoten; onderwijsbehoefte van de groep) 

1. Welke onderwijsbehoefte heeft de groep? 

 

Welke acties verbind ik daar aan?  

2. Welke onderwijsbehoefte heeft de groep? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

3. Welke onderwijsbehoefte heeft de groep? 

 

Welke acties verbind ik daar aan? 

 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN OP 
GROEPSNIVEAU WEL/ NIET BEHAALD ZIJN, WELKE VERKLARING GEVONDEN 

IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                              
JA/NEE 

  

3.                                              
JA/NEE 

  

 
 
 
 

DOELEN OP SCHOOLNIVEAU: geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag 

Inhoudelijk doel Onderwijsbehoefte(n) op schoolniveau 

(denk aan leefklimaat, gedragsregels, afspraken over 

leesonderwijs, buitenspel etc.) 

1. Welke onderwijsbehoefte heeft de school? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

2. Welke onderwijsbehoefte heeft de school? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

3. Welke onderwijsbehoefte heeft de school? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

 
 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN OP 
SCHOOLNIVEAU WEL/ NIET BEHAALD ZIJN, WELKE VERKLARING GEVONDEN 

IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 
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Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                                  
JA/NEE 

  

3.                                                  
JA/NEE 

  

 
 
 
 

DOELEN EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE(N) VAN DE LEERKRACHT  

Denk hierbij aan de aspecten: kennis van, vaardigheden in, materiaal voor, meer 

handen in de klas in de vorm van, begeleiding of ondersteuning bij/door.  

Inhoudelijk doel Ondersteuningsbehoefte(n) 

1. Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

2. Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

3. Welke ondersteuningsbehoefte heeft de leerkracht? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

 
 
 
 
 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN EN 
DE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN DE LEERKRACHT WEL/ NIET BEHAALD 
ZIJN, WELKE VERKLARING GEVONDEN IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT 

HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                                  
JA/NEE 

  

3.                                                  
JA/NEE 
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DOELEN EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE(N) VAN DE OUDERS  

Denk hierbij aan de aspecten: kennis van, vaardigheden in, materiaal voor, 

begeleiding of ondersteuning bij/door. 

Inhoudelijk doel Ondersteuningsbehoefte(n)  

1. Welke ondersteuningsbehoefte hebben de ouders? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

2. Welke ondersteuningsbehoefte hebben de ouders? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   

3. Welke ondersteuningsbehoefte hebben de ouders? 

 

Wie doet wat met welke frequentie?   
 

 

NA DE BEGELEIDINGSPERIODE WORDT HIER OPGENOMEN OF DE DOELEN EN 
DE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN DE OUDERS WEL/ NIET BEHAALD ZIJN, 

WELKE VERKLARING GEVONDEN IS EN WELKE CONSEQUENTIE DIT HEEFT. 

Datum:  

Doel wel/niet behaald Verklarende analyse: Consequentie: 

1.                                                  
JA/NEE 

  

2.                                                  
JA/NEE 

  

3.                                                  
JA/NEE 
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D. MultiDisciplinairOverleg/ZAT tbv een aanvraag voor een passend 
arrangement in de zware ondersteuning (TLV/BBA) bij het SWV 

MDO/ZAT OP 

SCHOOLNIVEAU  

DOSSIERNO.: 

 

DATUM OVERLEG: 

 
 Toestemming van de ouders: 

 Recente uitdraai LVS:  

 Relevante verslagen van externe partners:  

 Verslag laatste bespreking is geüpdatet:  

 Motivering van deelnemers MDO/ZAT in relatie tot het 

schoolondersteuningsprofiel: 

 

 

Aanwezigen:  

 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

JA   /   NEE 

 

 

EXTRA ONDERWIJSBEHOEFTE EN DAARBIJ PASSEND ARRANGEMENT: 

 De school is in staat om een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving te bieden (bijvoorbeeld 
t.b.v. van autismespectrumstoornissen/ ADD/ADHD, werkhoudingsproblemen en 
concentratiemoeilijkheden).= structuur 

  De school is in staat om aangepast en uitdagend onderwijs te bieden voor leerlingen met een eigen 
leerlijn die naar verwachting 1F niet halen (bijvoorbeeld t.b.v. kinderen met een beperkte 
begaafdheid of vertraagde (leer)ontwikkeling). 
(1F= Het niveau dat leerlingen aan het einde van groep 8  moeten beheersen om de overstap naar 
het vo goed te kunnen maken.) = aangepaste (leer)ontwikkeling 

 De school is in staat om een uitdagende, verrijkende, verdiepende en verbrede leeromgeving te 
creëren (bijvoorbeeld. t.b.v. meer- of hoogbegaafde kinderen of partieel meer intelligente 
kinderen).= uitdaging 

 De school is in staat om een taalrijke leeromgeving te bieden waarbij het ontwikkelen van 
taalvaardigheden plaatsvindt in een communicatief ingestelde omgeving met veel interactie tussen 
spreker en ontvanger (bijvoorbeeld t.b.v. kinderen met spraaktaal problemen, ass, dyslexie)= 
taalondersteuning 

 De school is in staat, om op een oplossingsgerichte wijze, verschillende 
gedragsinterventietechnieken toe te passen  (bijvoorbeeld t.b.v. leerlingen met oppositioneel 
gedrag, adhd, ass).= gedragsondersteuning 

 De school is in staat om leerlingen met een vertraagde/ stagnerende leesontwikkeling tot een 
adequaat leesontwikkelingsniveau te brengen. (bijvoorbeeld bij dyslexie)= leesondersteuning 

 De school is in staat om het rekenen en wiskunde diagnosticerend en handelingsgericht te 
onderwijzen (bijv t.b.v. kinderen met een vertraagde ontwikkeling op het vakgebied rekenen en 
wiskunde) = rekenondersteuning 

OPBRENGSTEN VAN HET MDO/ZAT : 

CONCRETISERING VAN DE ONDERSTEUNING TBV DE LEERLING, DE LEERKRACHT, SCHOOL EN 

OUDERS IN RELATIE TOT DE EXTRA ONDERWIJSBEHOEFTE: 

1. De hoeveelheid aandacht en tijd.  

Hoeveel extra tijd is er nodig?  

Welke eisen moeten we stellen aan het aantal 

handen in de klas of de groepsgrootte? 

 

2. Het onderwijsmateriaal. 

Welke onderwijsmaterialen zijn nodig? 

 

 

 

 

3. De ruimtelijke omgeving. 

Welke aanpassingen in de klas, in en om het 

schoolgebouw zijn nodig om een normale 

schoolgang van de leerlingen met speciale 

behoeften te garanderen? 

 



39 
 

 
 

 
 

AFSPRAKEN NA RESULTAAT VAN DE AANVRAAG BIJ HET SWV 

Acties en vervolgaspraken:  Uitvoering door: Periode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BIJ AANMELDING T.B.V. ZWARE ONDERSTEUNING (TLV/BBA) 

Accordering door: Datum:  

Ouders Handtekening en naam:  

1e deskundige Handtekening en naam:  

2e deskundige Handtekening en naam:  

Directeur:  Handtekening en naam: 

 

4. De expertise. 

Welke teamexpertise is nodig, en welke 

specialistische expertise is nodig, met welke 

intensiteit? 

 

 

5. De samenwerking met andere instanties. 

Samenwerking op welke basis en met welke 

intensiteit is nodig met welke instellingen 

buiten het onderwijs? 
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Bijlage 4 

Stappenplan reflectie niveaus Borgesius 
(ter verheldering van de ondersteuningsstructuur) 

 

Aanmelding d.d.  

 
 

School: 
 

 

Leerling: 

 

 

Geboortedatum: 
 

 

Groep: 
 

 

Leerkracht: 

 

 

Betrokken IB ’er/ directielid: 
 

 

 
 

Reflectie niveau 1 
 

Stap 
 

Inhoud  Akkoord  Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 
 

Ik heb een analyse gemaakt van mijn eigen 
handelen, zowel pedagogisch als didactisch. □ 

 

2 Ik heb gerichte interventies ingezet en getoetst op 

effect. 
Zo nodig heeft er, met behoud van de doelstelling, 
een bijstelling van de interventies 
plaatsgevonden. 

□ 
 

3 Ik heb, indien mogelijk, met de leerling gesproken 

en samen gezocht naar oplossingen. □ 
 

4 Ik heb met de ouder (s) gesproken en samen 
gezocht naar oplossingen. □ 

 

 

Toelichting*:  
Welke leerkrachthandelingen hebben effect gehad voor de leerling/ leerlingen?  Wat werkt niet? 

 
 
 

 
 

Ondersteuningsvraag leerkracht? 
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Reflectie niveau 2 

Stap Inhoud Akkoord  Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 Ik heb met een collega gereflecteerd op mijn 
eigen handelen en heb daar feedback op 
gekregen. 

□ 
 

2 Ik heb met een collega ideeën uitgewisseld om te 
komen tot effectief handelen.   □ 

 

3 Ik heb, indien mogelijk, met de leerling gesproken 
en samen gezocht naar oplossingen. □ 

 

4 Ik heb met de ouder(s) gesproken en samen 
gezocht naar oplossingen. □ 

 

 

Toelichting*: welke aanvullende leerkrachthandelingen hebben effect gehad? Wat werkt niet? 

 
 

 

 

Ondersteuningsvraag leerkracht? 

 

 
 

 
 

Reflectie niveau 3    

 

Stap Inhoud Akkoord  Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 Ik heb mijn werkvraag ingebracht in een 
leerlingbespreking in aanwezigheid van de intern 
begeleider 

□ 
 

2 De verkenning van de werkvraag middels het 

HGPD groeidocument heeft geleid tot een plan 
van aanpak of 

□ 
 

 De verkenning van de werkvraag middels het 
HGPD groeidocument heeft een onderbouwde 
argumentatie voor de aanvraag van interne 

bovenschoolse ondersteuning opgeleverd. 

□ 
 

3 Het plan van aanpak is getoetst op effecten. 
□ 

 

 

Toelichting*: welke aanvullende leerkrachthandelingen hebben effect gehad? Wat werkt niet? 

 
 
 
 

Ondersteuningsvraag leerkracht? 

 
 
 

 
Reflectie niveau 4 

 

Stap Inhoud Akkoord Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 Ik heb mijn werkvraag en mijn 

ondersteuningsvraag, zoals geformuleerd in het 
HGPD groeidocument,  in het ondersteuningsloket 
Borgesius / afgevaardigde IB netwerk/ expert 
andere school ingebracht.   

□ 
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2 De verkenning van de werkvraag heeft geleid tot 
een plan van aanpak of □ 

 

 De verkenning van de werkvraag heeft een 
onderbouwde argumentatie voor de aanvraag van  
interne c.q. externe ondersteuning opgeleverd. 

□ 
 

3 Het plan van aanpak is getoetst op effecten 
□ 

 

 

 

Reflectie niveau 5 
 

Stap Inhoud  Akkoord 
 

Vindplaats  
(in te vullen door de leerkracht) 

1 In samenspraak met het ondersteuningsloket 
breng ik mijn werkvraag en mijn 
ondersteuningsvraag in bij het 
Samenwerkingsverband t.b.v. de breedte- /diepte-

ondersteuning 

 

□ 
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Bijlage 5 Toetsrooster 2018-2019 
 

  

september oktober november december januari februari maart april mei juni 

Drie Minuten Toets      groep 3-8     groep 3-7 

AVI-toets (lezen)     groep 3-8     groep 3-7 

 Cito Begrijpend lezen      groep  5 -8     groep 5-7 

Cito Spelling (woorden)      groep 3 - 8     groep 3-7 

Cito Spelling (werkwoorden)      groep  8     groep  7 

Cito Rekentoetsen      groep  3- 8     groep 3-7 

Cito Woordenschat      groep 3 - 8     groep 3-7 

Cito Studievaardigheden      groep 8     groep 5-7 

Centrale eindtoets PO         groep 8   
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