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5 Inleiding 

Inleiding  
Voor u ligt de beschrijving van de zorgstructuur van basisschool An Noer. 

Hierin hebben we afspraken met betrekking tot de basisondersteuning en de zorgstructuur 

vastgelegd. Zo streven wij naar duidelijkheid en eenduidigheid, zodat de kwaliteit en continuïteit van 

de zorg en ondersteuning binnen de school wordt bevorderd en gewaarborgd.  

Onze zorgstructuur wordt cyclisch bewaakt en bijgesteld: ingezette en nieuwe ontwikkelpunten 

worden geïntroduceerd, vastgelegd, geïmplementeerd, geëvalueerd en aangepast.  

In dit zorgplan besteden we aandacht aan: 

- Relevante informatie m.b.t. de basisondersteuning 

- Een omschrijving van de zorgstructuur 

- Een omschrijving van de procedure van zorg 

- De inzet van de aanwezige deskundigheid (intern en extern) 

Daarnaast wordt er in het zorgplan aandacht besteed aan toetsing, de overlegstructuur in het 

algemeen en de communicatie met ouders in het bijzonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 Visie op zorg 

1. Visie op zorg 
Op An Noer vinden wij dat kinderen recht hebben op een zo breed mogelijke cognitieve en sociaal 

emotionele ontwikkeling. Wij streven er naar dat een leerling de ondersteuning krijgt die het nodig 

heeft, op basis van zijn/haar sociaal-emotioneel of cognitieve ondersteuningsbehoefte.  

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte krijgen onze bijzondere aandacht. Het betreft 

hier, naast kinderen met leer-, gedrags-  en ontwikkelingsproblemen, ook kinderen voor wie het 

reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging biedt.  

De kenmerken van onze zorg zijn betrokkenheid, doelgerichtheid, communicatie en inzet. We 

werken planmatig en cyclisch en hanteren data om te werken aan de kwaliteitsverbetering van de 

basisondersteuning voor alle leerlingen. Zo streven wij naar Passend Onderwijs voor ieder kind.  

1.1 De zorgleerling 
Onder de zorgleerling verstaan we de leerling die op cognitief en/of sociaal gebied extra hulp en 

ondersteuning nodig heeft en waarbij een aangepast onderwijsaanbod moet worden geboden. Dit 

betekent per definitie niet dat deze leerling onvoldoende presteert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Zorg op groepsniveau: handelingsgericht werken (HGW) 

2. Zorg op groepsniveau: handelingsgericht werken (HGW) 
De leerlingenzorg op An Noer is gebaseerd op de principes van handelingsgericht werken. 

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken op school in het kader van 

zorg voor leerlingen. De cyclus van handelingsgericht werken is een hulpmiddel om de zorg op 

groepsniveau en individueel niveau concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groepskaart en de groepsplannen. Beiden worden 

bijgehouden in ParnasSys. 

2.1 Directe instructiemodel  
In de concrete praktijk van het lesgeven krijgen de lessen vorm door middel van het gebruik van het 

directe instructiemodel. Dit model biedt een logische opbouw van de les en een samenhangende 

manier van handelen die bewezen tot de beste resultaten leidt.  

De leerkrachten maken tijdens de reken-, taal- en begrijpend lezen-lessen gebruik van de volgende 

zes fasen van het directe instructiemodel.  

1. Activeren van de voorkennis. Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige 

les en/of met het ophalen van voorkennis. 

2. Benoemen van het doel van de les. Deze fase begint met een overzicht wat je deze les wilt 

bereiken. Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van 

voorbeelden. Zij controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen. 

3. (In-)Oefening. Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht veel vragen. Zij let op of alle 

kinderen betrokken blijven.  

4. Individuele verwerking en afstroom. De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De 

leerkracht geeft instructie aan de instructiegroepen. 

5. Evalueren van de les. De leerkracht evalueert met de leerlingen of het doel van de les bereikt 

is.  

6. Het geven van feedback. De leerkracht geeft veel feedback, vooral procesfeedback. Zet de 

leerling aan het denken: Hoe komt het dat dit goed/fout ging? De leerkracht moedigt veel 

aan. 

2.2 De cyclus van HGW  
Het benoemen van de onderwijsbehoeften is een van de zes stappen van de cyclus van 

handelingsgericht werken met groepsplannen. De cyclus wordt per vak- of vormingsgebied tenminste 

2 keer per schooljaar doorlopen. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
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Fases HGW Uitvoering 

Stap 1 
Evalueren 
groepsplan en 
verzamelen 
gegevens in de 
groepskaart 

Verzamelen gegevens; 
- kindfactoren 
- informatie uit gesprekken met leerlingen en ouders 
- observaties van de leerkracht 
- resultaten uit (niet-) methodegebonden toetsen 
- analyses van gemaakt werk zijn 

Stap 2 
Signaleren van 
leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften 

De leerkracht selecteert op basis van bovenstaande gegevens welke 
leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben. 

Stap 3 
Het benoemen van 
de 
onderwijsbehoeften 
 

De leerkracht formuleert en noteert  de kindfactoren en 
onderwijsbehoeften in het leerlingvolgsysteem. 

Stap 4 
Clusteren van 
leerlingen met 
vergelijkbare 
onderwijsbehoeften 

De leerkracht clustert de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 
in het groepsplan, waarbij een verdeling wordt gemaakt in subgroepen; 
verkorte instructie groep, basisgroep en verlengde instructiegroep. 

Stap 5 
Groepsplan 
opstellen 

Het groepsplan beslaat een afgesproken periode van een half jaar. Elke 
leerling heeft binnen het werken met het groepsplan een plaats.  

Stap 6 
Uitvoeren van het 
groepsplan 

Tijdens de praktische uitvoering noteren de leerkrachten  bij het kopje 
“uitvoering” na elk blok/kern de tussentijdens evaluaties en observaties. 
 
Bij de uitvoering van het groepsplan, worden nieuwe gegevens verzameld 
die de basis zijn voor de volgende cyclus.   
 

 

 

2.3 Kindfactoren 
Stimulerende en belemmerende factoren zijn onderdeel van handelingsgericht werken. Deze 

factoren kunnen bijdragen aan het passend maken van onderwijs voor elke leerling. Hierdoor weten 

wij op een gegeven moment hoe een leerling leert, waar hij baat bij heeft en wat we moeten 

vermijden. Hoe beter we dit in beeld hebben, hoe kwalitatief passend onderwijs aan de leerling 

geboden kan worden. De leerkracht brengt de factoren in kaart door het voeren van gesprekken met 

ouders en leerlingen. 

Ook observeert de leerkracht de leerling in de groep. Dit doet zij twee keer per jaar en vaker indien 

nodig. Zij maakt een onderscheid in de stimulerende en belemmerende factoren en noteert deze in 

ParnasSys zodat deze zichtbaar zijn op de groepskaart.  
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2.4 Ondersteuningsbehoeften 
Ondersteuningsbehoeften vertellen wat een leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te kunnen 

bereiken. Denk bijvoorbeeld aan verlengde instructie, extra leertijd, remediërend of verrijkend 

materiaal. Wat de kenmerken van een leerling ook zijn, er zijn voor hem altijd doelen te stellen en er 

zijn altijd ondersteuningsbehoeften te benoemen.  De ondersteuningsbehoeften sluiten aan bij de 

kindfactoren.  

2.5 Kindgesprekken  
Door gesprekken met leerlingen te voeren wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot, zodat ze 

meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het doel van een kindgesprek is om met de leerling 

zelf te spreken over het leergedrag. Aan de hand van een gespreksformulier stelt de leerkracht in een 

kort gesprek een aantal vragen, bijvoorbeeld: Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat? Wat zou je 

zelf anders kunnen doen? Welke hulp zou je nodig hebben? Door een kindgesprek te voeren worden 

de leerlingen meer betrokken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te 

leren. Ook bij leerlingen blijkt dat het mee laten denken over persoonlijke leerdoelen positief werkt, 

doordat zij meer ’eigenaar’ worden en zo ook hun belemmeringen kunnen aangeven. De leerkracht 

voert jaarlijks met elke leerling twee kindgesprekken en noteert dit in de groepskaart.  

2.6 Groepsplan  
Na het evalueren van het vorige groepsplan clustert de leerkracht leerlingen met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften in maximaal drie groepen. Er wordt geclusterd via convergente differentiatie. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Het 

groepsplan is een werkdocument voor de leerkracht. In het groepsplan worden de doelen vanuit de 

leerlijn geformuleerd die voor de leerlingen worden nagestreefd (opbrengsten). De leraar omschrijft 

met welke materialen, middelen en leerstof hij/zij dat gaat doen en hoe dat er organisatorisch 

uitziet.  

2.6.1 Beginsituatie  
Om de beginsituatie goed in beeld te brengen geeft de leerkracht antwoord op de volgende vragen: 
-Welke analyses nemen we mee uit het vorige plan?  
-Welke leerlingen scoorden boven verwachting?  
-Welke leerlingen hebben de doelen niet behaald?  
-Hoe heeft de groep als groep de methodetoetsen gemaakt? Wat valt op?  
-Wat heeft de basisgroep, verkorte instructie groep en verlengde instructie groep nodig om zich goed 
te ontwikkelen? 

  

2.6.2 Doelen 
De leerkracht formuleert het CITO-streefdoel en de verwachte groei in vaardigheidsscore. Het 

leerrendementenoverzicht wordt hierbij gebruikt.  Daarnaast noteert de leerkracht de groepsdoelen 

en eventuele individuele doelen.  

2.6.3 Aanpak 
Hier gaat het met name om wat en hoe de leerkracht te werk gaat. Daarom wordt er bij de aanpak 

beschreven welke methode, lesstof, computerprogramma, extra materialen gebruikt worden. 

Daarnaast beschrijft de leerkracht concreet welke instructie er wordt gegeven, welke interventies er 
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per vakgebied / (sub-) groep worden ingezet, welke werkwijze de leerkracht gebruikt en welke 

werkvormen en/of strategieën aangeboden worden. 

2.6.4 Verslag uitvoering 
Dit is de ruimte voor bevindingen, tussentijdse evaluaties, aanbevelingen en analyses e.d. van de 

planperiode. De leerkracht kan dit zien als een soort logboek, waarin de procesbeschrijvingen van de 

groep genoteerd worden.  

2.6.5 Evaluatie  
Bij de evaluatie wordt bekeken of de gestelde doelen bereikt zijn en of de leerlingen geprofiteerd 

hebben van het onderwijsaanbod en aanpak. Ook reflecteert de leraar op het eigen handelen in het 

licht van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen/groep. In het groepsplan wordt bij de 

evaluatie een analyse van de methodegebonden toetsen en niet methodegebonden toetsen 

opgenomen. Dan volgt een nieuwe planperiode, waarin de evaluatie gegevens weer meegenomen 

worden in de nieuwe periode en er weer nieuwe doelen gesteld worden passend bij de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen.  

2.7 Groepsbespreking 
De groepsbesprekingen zijn in het jaarrooster opgenomen. Het zijn belangrijke momenten in de 

HGW-cyclus. Tijdens de groepsbespreking is overleg met de leerkracht en de IB over de groep in zijn 

totaliteit. De kennis die de leerkracht heeft over de vaardigheden van haar leerlingen  wordt in de 

groepsbespreking met de IB  gedeeld en kritisch onder de loep genomen.  

Een goede voorbereiding van het gesprek is essentieel. De leerkracht vult voorafgaand aan het 

gesprek een formulier groepsbespreking in. De leerkracht zorgt dat de groepsoverzichten bijgewerkt 

zijn en de groepsplannen geëvalueerd. Tijdens een groepsbespreking staan het groepsoverzicht en 

het groepsplan centraal. De groepsbespreking is geen plek om uitgebreid in te gaan op de 

onderwijsbehoeften van een individuele leerling. Mocht de leerkracht toch de behoefte hebben om 

een leerling nader te bespreken, dan wordt er een individuele leerlingbespreking gepland. 

2.8 Leerlingbespreking 
Op het moment dat de leerkracht de behoefte heeft een leerling uitgebreid te bespreken wordt er 

een leerlingbespreking gepland. Het doel van het gesprek is antwoorden te krijgen op de hulpvragen 

van de leerkracht. Tijdens de leerlingbespreking wordt er specifiek over de leerlingen gesproken met 

een specifieke ondersteuningsbehoefte. De leerkracht en intern begeleider bespreken de zorg en 

zoeken gezamenlijk naar een oplossing. Leerkrachten praten over hoe ze tegemoet kunnen komen 

aan de specifieke onderwijsbehoeften van dit unieke kind tijdens het dagelijkse handelen in de 

groep. De leerkracht staat centraal in dit gesprek en geeft de eigen ondersteuningsbehoeften aan. De 

intern begeleider kan suggesties en tips geven om te voorzien in de onderwijsbehoefte van de 

leerling.  

2.9 Zorg voor de individuele leerling 
In een groepsplan kijken we een periode vooruit en plannen we de leerstof zodanig dat we proactief 

en preventief werken en zo willen voorkomen dat kinderen achter raken. Dit is ook het uitgangspunt 

van het handelingsgericht werken.  
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Bij sommige kinderen ontstaan echter hiaten en zullen we ook curatief werken (herstellend werken). 

Voor deze kinderen organiseren we meer leertijd (uitbreiding leertijd) en werken we aan hiaten en 

onderdelen in de leerstof die nog niet beheerst worden. Deze curatieve tijd verwerken we altijd eerst 

in het groepsplan. Verder zijn sommige onderwijsbehoeften zodanig specifiek of complex dat ze een 

specialistische aanpak vergen. Deze leerlingen hebben een individueel plan. Deze leerlingen werken 

met aparte doelen die in het plan aangegeven worden. In dit plan staat tevens aangegeven welke 

mensen bij dit kind betrokken zijn en wat de verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke 

begeleiders. De duur van de interventie wordt afgesproken, opgenomen in het plan en na deze 

periode volgt de evaluatie met de betrokkenen. Het plan is beknopt en bevat alleen het essentiële, 

het bijzondere voor dit unieke kind, en niet de aspecten die ook voor andere kinderen gelden. Het 

geeft aan waarin de aanpak voor deze leerling afwijkt van de aanpak voor de groep of subgroep. Dit 

alles staat beschreven in het groeidocument.  

Individuele plannen worden met name gemaakt voor technisch lezen, begrijpend lezen en gedrag. 

Indien kinderen meer dan twee perioden niet profiteren van een groepsplan kan ook voor spelling en 

rekenen een individueel handelingsplan gemaakt worden.  
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3. Zorg op schoolniveau: de basisondersteuning   
De basisondersteuning betreft de reguliere onderwijszorg die de school zelf kan bieden. Hierbij gaat 

het om de mogelijkheden die de school heeft om het onderwijsaanbod met behoud van kwaliteit aan 

te passen aan verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen op hun school. 

3.1 Basiskwaliteit 
De basisondersteuning betreft de basiskwaliteit. Het criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde 

toezichtskader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt 

genoemd: de opbrengsten van de school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoet de zorg en 

begeleiding aan de gestelde norm. An Noer valt onder het basistoezicht van de inspectie, dit 

betekent dat de school voldoet aan deze indicatoren en dat de basiskwaliteit op orde is.  

3.2 Pedagogisch klimaat 
Op An Noer streven we naar een fijn en veilig pedagogisch klimaat. We hechten er veel belang aan 

dat er duidelijke regels en afspraken zijn binnen de school. Het veiligheidsbeleid staat uitgebreid 

beschreven in het schoolveiligheidsplan. Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid onder de 

leerlingen van de bovenbouw. Daarnaast monitoren de leerkrachten de dynamiek in de groep en 

wordt daarvan een sociogram gemaakt. Indien nodig wordt de steungroepaanpak opgezet.  

3.3 Taalklas  
De school beschikt over een taalklas voor leerlingen die Nederlands als tweede taal leren of voor 

leerlingen uit taalarme milieus. Deze leerlingen vallen op vergeleken met hun leeftijdsgenoten die 

ook het Nederlands als tweede taal leren.  

De meeste leerlingen worden tweetalig opgevoed. Dat betekent dat de kleuters voldoende 

taalvaardig zijn in hun moedertaal maar de basisschool binnenkomen met een grote taalachterstand 

in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes waarvan het Nederlands de moedertaal is. Om deze 

taalachterstand in te halen is het van groot belang om intensief taalonderwijs te geven met veel 

aandacht voor woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. Het doel van de taalklas is om jonge 

leerlingen extra taalondersteuning te bieden en de taalachterstand in de onderbouwgroepen zo te 

verkleinen.  

De ondersteuning vindt plaats in kleine groepjes en wordt verzorgd door een gediplomeerde NT2-

leerkracht. Omdat de setting kleiner is dan in de grote groep in het klaslokaal, durven de jonge 

leerlingen vaker iets te zeggen en mee te doen aan de taalspelletjes. Daarnaast coacht de NT2-

leerkracht de leerkracht bij het aanbieden van een taalrijke leer- en speelomgeving. De leerkrachten 

nemen niet zomaar aan dat leerlingen iets begrijpen. Ze leggen goed uit, wijzen aan, laten plaatjes en 

materialen zien, doen voor en laten leerlingen uitleggen wat ze aan het doen zijn.  

3.4 Handelingsgericht werken volgens de 1-zorgroute. 
De leerlingzorg binnen An Noer  is gebaseerd op de principes van handelingsgericht werken (HGW). 

De term “zorg” kan ten onrechte de suggestie wekken dat deze route alleen voor leerlingen zou 

gelden, waarover we zorgen hebben vanwege een zorgelijke ontwikkeling. Dit is echter beslist niet 

het geval. Het doel is juist goed onderwijs realiseren dat zoveel mogelijk afgestemd is op de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het gaat om “gewone” leerlingen en om de leerlingen die 
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extra begeleiding nodig hebben omdat ze zich anders, langzamer of juist sneller ontwikkelen. Kortom 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. 

De leerkrachten werken volgens de zeven uitgangspunten, waarbij we samenhang aanbrengen 

tussen de leerlingen, processen en resultaten. Deze route concretiseert de uitgangspunten van HGW 

en maakt duidelijk wie wat doet, wanneer, hoe en waarom. De cyclus wordt twee keer per jaar 

doorlopen. Hierbij worden de intern begeleiders nauw betrokken.  

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn: 

1. De HGW-cyclus is doelgericht.  

2. Het gaat in de cyclus om afstemming en wisselwerking. 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. 

4. De leerkracht doet ertoe in alle fasen van de cyclus. 

5. De positieve aspecten van het team en de groepen komen in de cyclus aan de orde. 

6. De betrokkenen werken constructief samen in de HGW-cyclus. 

7. De HGW-cyclus verloopt systematisch in fasen en stappen.  

3.5 Opbrengstgericht werken 
An Noer wil systematisch en doelgericht werken aan et maximaliseren van de prestaties van onze 

leerlingen: opbrengstgericht werken. Hierbij zetten we planmatig in op het verbeteren van de 

vorderingen van de kinderen. Dit gebeurt door hoge, maar realistische doelen te stellen, gericht 

hieraan te werken en de kinderen systematisch te volgen in hun vorderingen.  

Opbrengstgericht werken betekent voor An Noer in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen 

dat competente leerkrachten effectieve instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en 

didaktiek kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen en voortdurend reflecteren op hun 

handelen. Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van CITO. Twee keer per jaar worden de resultaten 

op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. Op basis van deze evaluaties stellen we onze 

doelen bij, maken we nieuwe doelen en passen we eventuele interventies toe. Naast het 

leerlingvolgsysteem, maakt An Noer ook gebruik van het registratiesysteem van Kleuterplein, 

methodegebonden toetsen, observaties en de KIVA-monitor om ons onderwijs te meten en aan te 

passen aan de behoeften van de leerlingen.  

3.6 Klassenconsultatie  
Klassenconsultaties en observaties zijn onmisbaar in de ondersteuning en de begeleiding van de 

leerkrachten. De directeur, de intern begeleiders, de schoolcoördinator of een externe deskunige 

kunnen de bezoeken uitvoeren met het oog op verschillende doelen en redenen: 

- begeleiden en coachen van de leerkracht. 

- bewaken en beeldvormen van de doorgaande lijn in de school 

- beeldvormen van de didactiek van een bepaald vak. 

- beeldvormen van de groepsdynamiek en het samenwerkend leren.  

- beoordelen van de leerkracht 

Bij het bezoek gebruiken we bij voorkeur een kijkwijzer, eventueel een die we zelf ontworpen 

hebben en volledig gericht is op het doel van het bezoek. Het bezoek wordt nabesproken met de 
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leerkracht. In dit nagesprek is het belangrijk dat de leerkracht zich bewust wordt van de eigen 

vaardigheden, gewoontes, beelden en opvattingen. Dit alles in relatie tot de interactie met en het 

lesgeven in de groep. 

3.7 Collegiale consultatie  
Omdat we een lerende organisatie zijn, hechten we groot belang aan collegiale consultaties. De 

manier waarop de leerkrachten worden ingeroosterd kan per keer verschillen. De directie kan — 

naar aanleiding van bezoeken door intern begeleiders — vaststellen welke collega’s iets van elkaar 

kunnen leren, maar het is ook mogelijk dat de collega’s zelf aangeven bij wie men op bezoek wil gaan 

en met het oog op welk leerpunt. De leerkrachten bespreken met elkaar hun ervaringen, leerpunten 

en tips naar aanleiding van het bezoek. Hiervan maken ze een kort verslag waarin ze aangeven wat ze 

opgevallen is bij de desbetreffende collega; een verslag met zowel tips als tops. Wij streven naar een 

veilige en open sfeer, zodat leerkrachten optimaal gebruik kunnen maken van elkaars talenten en 

elkaar kunnen raadplegen. 

3.8 Interne deskundigheid 
De leerkrachten werken continu aan het vergroten van hun deskundigheid, dit door middel van 

scholing, collegiale consultaties, observaties en het gebruik van literatuur. Hierdoor worden 

leerkrachten steeds beter toegerust op het realiseren van passend onderwijs. 

Hieronder beschrijven we welke individuele kennis we binnen onze school hebben. Ook geven we 

aan hoe deze kennis ingezet wordt binnen ons onderwijs. 

Deskundigheid team Manier van inzetten  

Twee intern begeleiders 
(1 IB met een Master SEN 
diploma en 1 IB met Video 
Interactie Begeleiding (VIB) 

- organiseert  de zorg voor de groepen 1 tot en met 8.  
- organiseert overleggen met het BOT. 
- coacht leerkrachten bij hulpvragen. 
- houdt het zorgplan up-to-date. 

Orthopedagoog 
(gediplomeerd) 
 

- brengt kennis over aan het team. 
- neemt zitting binnen het zorgteam.  
- coacht leerkrachten bij hulpvragen over gedrag, sociaal 

welbevinden en werkhouding. 
- sluit aan bij besprekingen waarbij de hulpvraag gerelateerd 

is aan gedrag, sociaal welbevinden en werkhouding. 
- behandelt leerlingen met een hulpvraag. 

Dyslexiespecialist 
(gediplomeerd) 

- brengt vakdidactische kennis over aan het team. 
- sluit aan bij besprekingen waarbij de hulpvraag gerelateerd 

is aan taal- en spellingonderwijs. 
- denkt mee over verbetertrajecten ten aanzien van het taal- 

en leesonderwijs.  
- coacht leerkrachten bij hulpvragen. 
- houdt het dyslexieprotocol up-to-date. 

Gedragsspecialist  
(gediplomeerd) 

- denkt mee over verbetertrajecten ten aanzien van gedrag en 
sociale emotioneel welbevinden.  

- coacht leerkrachten bij hulpvragen. 
- coördineert de KIVA-commissie 

Taalcoördinator tevens - brengt kennis over aan het team. 
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NT2-leerkracht 
(gediplomeerd) 

- neemt zitting binnen het zorgteam.  
- coacht leerkrachten bij hulpvragen over taal. 
- behandelt leerlingen met een taalachterstand in de taalklas.  
- houdt het taalbeleidsplan up-to-date.  

Rekencoördinator  - Brengt vakdidactische kennis over aan het team. 
- Denkt mee over verbetertrajecten ten aanzien van het 

rekenonderwijs.  
- Bewaakt de doorgaande lijn op rekengebied in overleg met 

de bouwcoördinatoren.  
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4. Ondersteuningsstructuur 
Wanneer eenmaal de behoefte aan zorg is gesignaleerd door de waarnemingen van de leerkracht en 

de toetsresultaten is het van belang dat de juiste ondersteuning wordt gegeven. De ondersteuning 

wordt daarin aangegeven op verschillende niveaus. Bij elk is specifieke zorg vereist en zijn er 

meerdere betrokkenen. 

Het onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning  voor de leerlingen wordt ingedeeld in  
vijf niveaus: 
 

Soort  
ondersteuning 

Niveaus  Omschrijving   Kenmerken leerling 
/ groep 

Betrokkenen 

Basis- 
ondersteuning 

Niveau 1 -Handelingsgericht werken  
-Algemene preventie van de zorg in de 
groep  

De basisgroep;  
 
Betreft vaak de 
grootste groep 
 

leerkracht (-en) 
ouders  

 Niveau 2 -Extra zorg en ondersteuning in de groep in 
de vorm van verlengde en verkorte 
instructie en de inzet van ondersteunend 
materiaal 
-Overleg met collega’s door middel van 
intervisie  

Verlengde en 
verkorte 
instructiegroep 
 
Betreft vaak 
groepjes leerlingen;  

leerkracht (-en) 
ouders 
collega (intervisie) 
 

  -Coaching van de leerkracht  door intern 
begeleider of deskundige  
 

Betreft vaak een 
aantal leerlingen in 
de groep 

leerkracht (-en) 
ouders  
intern begeleider  
remedial teacher / 
orthopedagoog  

 Niveau 3 -Leerlingbegeleiding door leerkracht in de 
groep én door ondersteuner 
-Opstellen groeidocument 
-Advies van ambulant begeleider of andere 
deskundige 
 

RT-groep;  
 
Betreft vaak een 
aantal leerlingen in 
de groep 

leerkracht (-en) 
ouders  
intern begeleider  
ambulant begeleider 
 

Extra  
Ondersteuning 
binnen de 
school 

Niveau 4 
 
 
 
 
 

-Arrangement vanuit het SWV of de 
orthopedagoog  
-Leerling heeft een OPP 
 

Betreft vaak een 
enkele leerling in de 
groep 
 

leerkracht (-en) 
ouders  
intern begeleider  
ambulant begeleider 
onderwijsadviseur 
 

Doorverwijzing Niveau 5 -Leerling wordt verwezen naar het Speciaal 
(basis)onderwijs 
-Zorg en de ondersteuning op school is 
ontoereikend 
-Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV)  
 

Betreft vaak een 
enkele leerling in de 
groep  
 

leerkracht (-en) 
ouders  
intern begeleider  
remedial teacher / 
orthopedagoog 
ambulant begeleider 
onderwijsadviseur 
andere deskundigen 
onderwijsspecialist 
directeur  
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4.1 Ondersteuningsniveau 1: algemene preventie van de zorg in de groep  
Op ondersteuningsniveau 1 geeft de leerkracht kwalitatief, goed onderwijs en instructie volgens het 

directe instructiemodel. De leerkracht geeft onderwijs volgens de methode en differentieert waar 

nodig binnen de groep.  

De leerkracht werkt handelingsgericht en kent de methode en leerlijnen, zij bepaalt de doelstelling 

per les en anticipeert op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 

De leerkracht bezint zich op de doelstellingen van de lessen en registreert welke leerlingen niet of 

weinig van de lessen profiteren. N.a.v. de methodegebonden toetsen en observaties (waarnemen en 

begrijpen) beoordeelt de leerkracht welke leerlingen verlengde instructie behoeven en of tempo en 

inhoud van de lessen voldoende is afgestemd. De leerkracht werkt o.a. met verkorte, verlengde en 

basisinstructie, dit staat beschreven in het groepsplan.     

4.2 Ondersteuningsniveau 2: Zorg en ondersteuning in de groep 
Naar aanleiding van observaties en toetsgegevens geeft de leerkracht extra toegespitste instructie 

voor leerlingen die de lesstof niet direct oppakken: verlengde, verkorte instructie en pre-teaching. Dit 

gebeurt in de kleine groep aan de instructietafel.  De leerkracht zet remediërend of verdiepings- 

materiaal in en evalueert en reflecteert met de leerling(en) na afloop hoe de les is verlopen. Dit 

wordt gedaan volgens de principes van het directe instructiemodel.   

Deze ondersteuning staat beschreven in de groepsplannen.  

De leerling wordt, indien de ondersteuning niet het gewenste effect heeft, besproken met de 

collega’s tijdens een intervisie. Dat kan tijdens een bouwvergadering of een ander overleg. De 

leerkracht brengt de behoeften van de leerling, voor de intervisie, scherp in kaart en bespreekt de 

geboden aanpak. Met de collega’s wordt gezocht naar een passende aanpak voor de leerling. De 

leerkracht kijkt daarnaast bij haar collega waar de aanpak wel al werkt: collegiale consultatie. De 

leerkracht gaat vervolgens aan het werk met de geboden adviezen. 

De ondersteuning binnen dit niveau wordt altijd besproken met de ouders van de leerling tijdens een 

oudergesprek.  

Als blijkt dat de leerkracht een hulpvraag heeft over haar leerkrachthandelen en behoefte heeft aan 

coaching, kan zij kiezen voor coaching door de intern begeleider en/of een (externe) deskundige. Het 

is belangrijk dat leerkracht gecoacht wordt om de desbetreffende leerling goed onderwijs te kunnen 

bieden. 

Coachen is het met raad en daad terzijde staan van een leerkracht. De coach heeft hierbij de taak om 

de leerkracht te begeleiden en mee te denken om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van 

leerlingen in ondersteuningsniveau 2. Het optimaliseren van het functioneren van de leerkracht is 

het  voornaamste doel. Door coaching wordt zelfsturing op gang gebracht en verder ontwikkeld. Het 

coachen is een cyclisch proces, bestaande uit een voorgesprek, een observatie/uitvoering van een 

oplossing door de leerkracht in de groep en een nagesprek.   

Leidend blijft de vraag: wat is er nodig voor deze leerling in deze klas met deze leerkracht binnen dit 

team en deze ondersteuningsstructuur, wil het kind zich blijven ontwikkelen? 
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4.3 Ondersteuningsniveau 3: Leerlingbegeleiding van leerkracht in de groep én door 

de ondersteuner. 
Indien de bovenstaande aanpak niet het gewenste effect heeft, zal de leerling besproken worden 

binnen het zorgteam. Een leerling heeft dan meer nodig. Het zorgteam wordt gevormd door de 

directeur, de intern begeleiders, de orthopedagoog en de taalcoördinator. Het zorgteam brengt de 

hulpvragen in kaart en bepaalt of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Zij gebruiken het 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) om te bepalen of de leerling voor ondersteuning door de 

ondersteuner in aanmerking komt.   

Dit is het geval indien de leerling uitvalt op bepaalde doelen op de leerlijn of op zijn sociaal 

emotionele ontwikkeling . De ondersteuner ondersteunt de leerling bij het aanleren van de doelen 

en gebruikt daarbij aanvullend, methodeonafhankelijk, remediërend materiaal. De ondersteuner kan 

de onderwijsassistente, de taalspecialist of de orthopedagoog zijn. Het doel is om de aanpak te 

intensiveren zodat de leerling zich zo lang mogelijk op de leerlijn kan blijven ontwikkelen. De 

begeleiding wordt ook ingezet als blijkt dat de leerling cruciale leerdoelen in zijn ontwikkeling mist. 

De leerkracht en de ondersteuner kunnen dan gericht werken aan het opvullen van de ‘hiaten’. Het 

dispenseren van doelen is binnen dit niveau nog niet aan de orde.  

De ondersteuner overlegt de aanpak met de leerkracht. De leerkracht biedt de leerling in de groep 

dezelfde aanpak aan. De ondersteuner en de leerkracht voeren hier regelmatig overleg over.  

De leerkracht nodigt de ouders uit voor een Smal Ondersteuningsoverleg (SOT). De ouders, de 

leerkracht en de intern begeleider (Smal Ondersteuningsteam) gaan over de bovenstaande aanpak in 

overleg tijdens een leerlingbespreking. Indien de leerling een Groeidocument heeft, wordt dit als 

leidraad gebruikt, samen ingevuld en afspraken gemaakt.  

4.4 Ondersteuningsniveau 4: Extra ondersteuning binnen de school 
Op dit niveau wordt geconstateerd dat de leerling zich niet voldoende ontwikkelt, of specifieke 

ondersteuningsbehoeften heeft op sociaal-emotioneel gebied, ondanks de geboden ondersteuning. 

De grenzen van wat deze leerling aankan en wat de school voor deze leerling kan betekenen, moeten 

helder worden gesteld. Dat betekent dat een kind op zijn of haar eigen leerlijn gaat werken. Daarvoor 

wordt altijd een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld door de leerkracht en de intern 

begeleider.  

De leerling wordt besproken binnen het Breed ondersteuningsteam (BOT). De leerkracht en de IB 

vullen hiervoor het groeidocument in. In dit document staat de hulpvraag duidelijk beschreven. Ook 

wordt in dit document de reeds geboden hulp, de stimulerende en belemmerende factoren 

beschreven. Het Groeidocument wordt, na schriftelijke toestemming van ouders, gedeeld met de 

leden van het BOT. 

Samen met de ouders, de leerkracht en de IB wordt een afweging gemaakt, of het verantwoord is om 

te proberen specifieke ondersteuningsbehoeften binnen de school aan te pakken, of dat andere 

(meer specialistische) hulp van toepassing is. Er kan eventueel een observatie worden gedaan door 

de orthopedagoog. Zij kan de leerling indien nodig begeleiden voor sociaal-emotionele 

ondersteuningsbehoeften.  De ondersteuner begeleidt de leerling op cognitief gebied.  



 

 

19 Ondersteuningsstructuur 

De school kan binnen dit niveau gebruik maken van het trekkingsrecht. Dit betreft de uren van 

specialisten van het centrum van ondersteuning (CvO) van het samenwerkingsverband. Dit betreft de 

inzet van een adviseur of een onderwijsspecialist en uren voor inzet van specialisten voor de 

uitvoering van een ondersteuningsarrangement, waaronder spelbegeleiding, kindercoaching en 

plusklas hoogbegaafden.  

Daarnaast is er expertise beschikbaar met betrekking tot zware ondersteuningsvragen en wordt 

geleverd door ambulant begeleiders met verschillende deskundigheden. De ambulant begeleiders 

zijn in dienst van de Ambulant Educatieve dienst (AED) en overleggen met de leerkracht en IB over de 

ondersteuningsvraag. De IB doet de aanvraag bij de ambulant begeleiders.  

In overleg met de ouders kan worden besloten tot het aanvragen van een IQ onderzoek. Hieruit kan 
gerichte, meer gespecialiseerde hulp in de basisschool of een verwijzing naar het SBO of SO 
voortvloeien.  
Het is van belang dat er duidelijke afspraken met de ouders worden gemaakt m.b.t. de haalbaarheid 
van het regulier onderwijs op alle leergebieden.  
 
Voor deze leerlingen wordt binnen ondersteuningsniveau 4 bijna altijd een Ontwikkelingsperspectief 
opgesteld. Zie hoofdstuk ontwikkelingsperspectief.  

 

4.5 Ondersteuningsniveau 5: Verwijzing SBO-SO (plaatsing in het speciaal 

basisonderwijs)  
Als extra ondersteuning aan de leerling binnen de school niet leidt tot het gewenste resultaat en een 

onderwijsplaats in een specialistische omgeving gewenst is, spreken wij over handelingsverlegenheid. 

In deze situatie wordt door de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) aangevraagd.  

Zie ook hoofdstuk 8: ondersteuning-toewijzingsroute  
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5. Organisatie van de zorg 
 

5.1 De rol van de leerkracht 
“Het is de leerkracht die het doet” is ons uitgangspunt. De leerkracht is in de eerste instantie 

verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep en is verantwoordelijk voor het geven van goed 

onderwijs.  

Zij dient concreet verslag te leggen van het gedrag van haar leerlingen en hun leerresultaten in het 

leerlingvolgsysteem (ParnasSys) van de school, zodat er een degelijke analyse van de hulpvraag 

mogelijk is. De leerkracht is verantwoordelijk voor het kennen van de beginsituatie, de zorgroute en 

het dossier.  

De leerkracht wordt hierbij ondersteund door de intern begeleider. De leerkracht bespreekt samen 

met de intern begeleider de ontwikkeling van de kinderen en van de groep. Op het moment dat er 

vragen zijn die tijdens de ondersteuning niet beantwoord kunnen worden, meldt de leerkracht de 

leerling aan voor een leerlingbespreking. Binnen een dergelijk gesprek wordt de leerkracht 

opgeroepen te reflecteren op eigen handelen. De IB  helpt de leerkracht oplossingen te zoeken, maar 

de leerkracht blijft te allen tijde ‘eigenaar’ van de zorg.    

De leerkracht wordt geacht actief mee te denken en te praten op teamvergaderingen, 

groepsbesprekingen, leerlingbespreking en zorgoverleg zodat kwaliteitszorg gerealiseerd kan 

worden.  De intern begeleiders nemen, zo nodig, een begeleidende en coachende rol naar de 

leerkracht aan. De kracht ligt in het samenwerken om de ontwikkeling van de leerlingen naar een 

hoger niveau te tillen.  

5.2 De intern begeleiders  
De leerlingenzorg wordt op An Noer vormgegeven door twee intern begeleiders. Er is een intern 

begeleider (IB) voor de groepen 1 tot en met 4 (0.6 fte) en een IB voor de groepen 5 tot en met 8 (0.8 

fte)  

De intern begeleider heeft de verantwoordelijkheid voor het opzetten en in stand houden van het 

zorgstructuur van de school. De IB richt zich op kwaliteit van de leerlingenzorg en het onderwijs in 

brede zin. Daarnaast bezit zij kennis om een professionele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van de teamleden en de school. De IB beschikt over organisatorische kennis en vaardigheden om bij 

te dragen aan een professionele werksfeer. Ook houdt zij zich bezig met het begeleiden van de 

leerlingenzorg op individueel, groeps - en schoolniveau en stelt daartoe regels, procedures en 

afspraken op. Het onderhouden van contact met externen is een belangrijke taak van de IB. Het 

overleggen met ouders en de leerling zelf zijn belangrijk voor een optimale afstemming.  

5.3 Ondersteuners  
Een ondersteuner is iemand die (extra) ondersteuning biedt aan leerlingen met bepaalde leer- en/of 

gedragsproblemen. De ondersteuner kan de onderwijsassistente, de taalspecialist of de 

orthopedagoog zijn. De hulp die de ondersteuner biedt is afgestemd op de specifieke hulpvraag van 

leerlingen en richt zich voornamelijk op het leerproces. In de meeste gevallen gaat het om 
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ondersteuning op het gebied van taal of rekenen. Daarnaast is de ondersteuner verantwoordelijk 

voor: 

- Uitvoeren en coördineren van de screening/toetsing van leerlingen op specifieke 

vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen 

- Identificeren en in groepen indelen van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen in 

overleg met de leerkracht en het zorgteam. 

- Opstellen en uitvoeren van individuele plannen voor leerlingen 

- Evalueren en zo nodig bijstellen van de individuele plannen 

- Bieden van specifieke leerbegeleiding en ondersteuning aan groepjes leerlingen, op basis van 

het ondersteuningsplan 

- Overleggen met en eventueel doorverwijzen naar interne of externe deskundigen 

(bijvoorbeeld orthopedagogen of logopedisten) 

- Informeren van ouders over de begeleiding en de voortgang hiervan 

- Adviseren van ouders over hun bijdrage aan het leerbegeleidingsproces 

- Rapporteren over de voortgang van leerlingen aan de leerkracht 

- Bijdragen aan de ontwikkeling en vastlegging van pedagogisch-didactische richtlijnen en 

onderzoeksmethoden 

In het schooljaar 2018-2019 beschikt de school over twee ondersteuners met een totale 

werktijdfactor van 0.5. 

5.4 Orthopedagoog 
An Noer beschikt over een NVO orthopedagoog. De orthopedagoog binnen school verricht 

activiteiten op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en 

evaluatie. Daarbij gaat het om activiteiten gericht op leerlingen, ouders en leerkrachten. De taken 

van de orthopedagoog in het kader van Passend onderwijs kunnen worden onderscheiden op basis 

van de drie niveaus uit het Referentiekader; kwalitatief goed onderwijs, basisondersteuning en extra 

onderwijsarrangementen. Zie ook hoofdstuk Extra ondersteuning: gedragsproblematiek. 

De taken van de orthopedagoog zijn onder andere: 

- Adviseert het zorgteam bij het ontwikkelen van het schoolondersteuningsprofiel en het 

zorgplan.  

- Bepaalt (mede) het ontwikkelingsperspectief. 

- Ondersteunt de intern begeleider in het coördineren en stemt af in allerlei gesprekssituaties. 

- Werkt op basis van consultatie en adviseert afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. 

- Pakt ondersteuningsvragen van leerkrachten/ouders op waarbij oplossingsgerichte 

gespreksvoering als uitgangspunt wordt genomen. 

- Verricht handelingsgerichte diagnostiek en bepaalt mede de onderwijs- en zorgbehoeften 

van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. 

- Kan ouders en leerkrachten meer vertellen over zaken die met de ontwikkeling van kinderen 

te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst, pesten, hoogbegaafdheid of 

ADHD. 

- Denkt mee over een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor de leerling. 
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Daarnaast ondersteunt zij leerkrachten door middel van coaching bij het omgaan met verschillende 

gedragsproblematiek in de klas. Daarbij wordt de eigenaarschap, het zelfbewustzijn en de 

reflectievaardigheden van de leerkracht vergroot. De werkzaamheden van de orthopedagoog staan 

nader omschreven in het projectplan, welke in overleg met directie en de intern begeleiders is 

opgesteld. De inzet van de orthopedagoog is zowel preventief als curatief.  

5.5 Zorgteam  
De school heeft een zorgteam. Het zorgteam wordt gevormd door de directeur, de intern 
begeleiders, de orthopedagoog en de taalcoördinator. Het zorgteam brengt de hulpvragen van de 
leerkrachten ten aanzien van de leerlingen in kaart en bepaalt of een leerling extra ondersteuning 
nodig heeft. Het zorgteam maakt beleid op gebied van zorg en onderwijs, draagt zorg voor de juiste 
uitvoer van de zorgstructuur binnen de school, volgt de ontwikkelingen van de leerlingen en 
ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren van haar taak. Het zorgteam gebruikt het SOP om te 
bepalen of de leerling voor extra ondersteuning in aanmerking komt.  Het zorgteam overlegt 
minimaal één keer in de vijf weken en vaker indien nodig.  
 

5.6 Onderwijsadviseur 
De adviseur ondersteunt de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de 

onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Zij is de 

sparringpartner, maar ook een critical friend van de intern begeleider. Zij kan dus al worden 

ingeschakeld, voordat een breed ondersteuningsteam bijeen wordt geroepen.  
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6. Communicatie  
6.1 Gesprekken met ouders  

Ouders zien wij als gelijkwaardige gesprekspartners. Zij kennen hun kind het best en weten wat hun 

kind nodig heeft. De lijntjes met ouders houden we kort; de leerkracht houdt de ouders op de hoogte 

van de vorderingen van de ontwikkeling van het kind. Deze gesprekken hebben vaak een informeel 

karakter en zijn met name bedoeld om de leerling, met hulp van ouders, te begeleiden en te 

ondersteunen bij de ondersteuningsbehoeften. Los van deze oudergesprekken, zijn er ook vaste 

gespreksmomenten met ouders gepland om over de ontwikkeling van het kind te spreken. 

Periode schooljaar Soort gesprek 

September Kennismakingsgesprekken 
Groepen 1 - 8 

November - december Voortgangsgesprekken groepen 1 - 8 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling 

December  Adviesgesprekken groep 8 

Februari Rapportgesprekken groepen 1 - 8 

April – mei  Voortgangsgesprekken groepen 1 – 8 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling 

Mei  - juni Gesprek n.a.v. Entreetoets-resultaten groepen 6 en 7  

 

6.2 Groeidocument  
Het Groeidocument is een format dat is opgesteld door het SWV dat web-based en beveiligd 
beschikbaar is. Hiermee wordt de bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen en ouders 
gewaarborgd. In het Groeidocument  worden de voortgang in de ontwikkeling van het kind  en 
aanvullingen opgenomen. Het Groeidocument is bedoeld voor leerlingen met didactische 
achterstanden of als de leerling gedragsmatig opvalt. De informatie wordt steeds geactualiseerd en 
bijgehouden door de leerkracht en de intern begeleider. Ouders zijn betrokken bij het invullen en 
actualiseren van het Groeidocument.  
 
Het Groeidocument vormt de leidraad voor de gesprekken met het schoolondersteuningsteam. Zo 
nodig wordt, met toestemming van ouders, het Groeidocument opgestuurd naar externe instanties 
die met de leerling te maken krijgen.  
 

6.3 Smal Ondersteuningsteam (SOT) 
Soms is er meer of iets anders nodig om de onderwijsbehoeften van leerlingen te begrijpen en/of de 

aanpak te kunnen realiseren in de groep. De ouders, de leerkracht en de intern begeleider (Smal 

Ondersteuningsteam) gaan daarover in overleg tijdens een leerlingbespreking. Indien de leerling een 

Groeidocument heeft, wordt dit als leidraad gebruikt, samen ingevuld en afspraken gemaakt.  

6.4 Breed Ondersteuningsteam (BOT) 
Wanneer er na een leerlingbespreking nog vragen zijn waarvoor een externe deskundige nodig is om 

de vraag te beantwoorden, dan kan de leerling besproken worden binnen het Breed 

ondersteuningsteam (BOT).  
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De leerkracht en de IB vullen hiervoor het groeidocument in. In dit document staat de hulpvraag 

duidelijk beschreven. Ook wordt in dit document de reeds geboden hulp, de stimulerende en 

belemmerende factoren beschreven. Het Groeidocument wordt, na schriftelijke toestemming van 

ouders, gedeeld met de leden van BOT. Het BOT kent de volgende leden: 

- de directeur (voorzitter) 

- de ouders van de aangemelde leerling 

- de leerkracht(en) van de aangemelde leerling  

- de intern begeleider 

- de onderwijsadviseur of – specialist van het SWV 

- eventueel andere betrokkenen, zoals de Leerplicht, de logopedist, de ambassadeur van GO! 

Voor Jeugd, de speltherapeute etc.  

Het BOT moet worden gezien als een flexibel collegiaal netwerk rondom de IB dat meedenkt, ‘de weg 

wijst’ en in overleg tot een arrangement komt dat past bij de ondersteuningsbehoeften van de 

leerkracht en/of ouders in relatie tot de leerling.  

6.5 Onderwijsspecialist  
De onderwijsspecialist is altijd een orthopedagoog van het samenwerkingsverband en komt pas in 

beeld bij een BOT als er meer expertise nodig is en er sprake is van een complexe onderwijs- 

ondersteuningsbehoefte en een mogelijke verwijzing richting S(B)O wordt overwogen. De 

onderwijsspecialist adviseert en ondersteunt de intern begeleider bij het formuleren van extra 

ondersteuningsbehoeften, zorg- en verwijzingstrajecten binnen het onderwijs. De advisering en 

ondersteuning is gericht op het denken en werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling en 

ondersteuningsbehoefte van de leerkracht(en) en ouders.  

Zij fungeert tevens als eerste deskundige als het gaat om het afgeven van een 

deskundigheidsoordeel bij de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O.  
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7. Ontwikkelingsperspectief  
Het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra 

ondersteuning krijgen (ondersteuningsniveau 4)  

De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief zijn: 

- de verwachte uitstroombestemming van de leerling (type VO of uitstroomprofiel VSO) 

- de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. De onderbouwing 

bevat in elk geval een weergave van de belemmerende en stimulerende factoren die van 

invloed zijn op het onderwijs aan de leerling.  

- een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de 

afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma.  

Het werken met een ontwikkelperspectief draagt bij aan het plannen van het leerstofaanbod en het 

volgen van de ontwikkeling van de leerling.  We plannen doelgericht het onderwijs, op basis van hoge 

verwachtingen. Hiermee voorkomen we dat de leerling onder gaat presteren en krijgt de leerling de 

kans om zich optimaal te ontwikkelen op basis van zijn/haar moeilijkheden. Bij het nastreven van 

hoge en realistische doelen zijn de referentieniveaus taal en rekenen voor ons een belangrijk ijkpunt 

in de leerontwikkeling van de leerling. Op basis van het verwachte eindniveau worden tussendoelen 

gesteld die leidend zijn voor het leerstofaanbod. Het OPP is opgenomen in het groeidocument.  

7.1 Voor welke leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectief op? 
Het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra 

ondersteuning krijgen (ondersteuningsniveau 4). Dit is de ondersteuning die buiten de 

basisondersteuning valt.  

Met uitzondering van de leerlingen die gebruik maken van het Plusklas-arrangement van het 

Samenwerkingsverband.  

7.2 Wanneer een ontwikkelingsperspectief opstellen? 
- De leerling zit halverwege groep 6 en de basisondersteuning is ontoereikend voor zijn/haar 

leerontwikkeling. 

- Het basisaanbod is langdurig geïntensiveerd door de leerkracht en de ondersteuner. 

- Het intensiveren geeft telkens onvoldoende resultaat. 

Pas als intensivering telkens onvoldoende resultaat heeft, breekt het moment aan dat de doelen die 

essentieel zijn voor de uitstroombestemming vervallen (dispenseren). Vanaf dit moment wordt de 

leertijd besteedt aan relevante doelen voor de ontwikkeling van de leerling.  

In principe wordt er geen OPP opgesteld bij jonge leerlingen. Hun ontwikkeling verloopt nog grillig  

en het is moeilijker om met zekerheid voorspellingen te doen over de ontwikkelingsmogelijkheden. 

We streven ernaar om de leerling zo lang mogelijk bij het reguliere aanbod te houden. 

Onderstaand schema geeft weer wanneer het opstellen van een OPP verplicht is voor een leerling: 
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7.3 Voorwaarden voor opstellen van ontwikkelingsperspectief 
Er wordt niet zomaar besloten tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. We hebben 

hiervoor voorwaarden opgesteld:  

1.Ouders zijn uitgenodigd voor een BOT waar is gesproken over de huidige resultaten en de motivatie 

voor een aangepast leerstofaanbod. Ouders moeten akkoord gaan met deze aanpassing en op de 

hoogte zijn van eventuele consequenties (bijv. dat de leerling aan het eind van leerjaar 8 niet de 

rekenleerstof van groep 8 maar van groep 7 heeft gehad en daardoor op dat vakgebied een lager 

uitstroomniveau zal hebben).  

2.Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak en ernst van de leerproblemen. Dat kan in 

sommige gevallen een IQ onderzoek zijn.  

3.Er is contact geweest met de adviseur van het samenwerkingsverband en zo nodig een 

orthopedagoog, psycholoog of andere deskundige waarvan verslag is opgemaakt. In het verslag moet 

helder zijn dat ook de deskundige van mening is dat een aangepaste leerstofplanning voor deze 

leerling noodzakelijk is.  
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7.4 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 
De leerkracht stelt het ontwikkelingsperspectief samen met de intern begeleider op. Daarvoor wordt 

het format uit ParnasSys gebruikt.  

Het format ontwikkelingsperspectief bestaat uit drie onderdelen: 

1. het ontwikkelingsdeel 

2. het planningsdeel 

3. het evaluatiedeel 

In het OPP zet de leerkracht op papier welke groei een leerling moet doormaken om het geplande 

uitstroomniveau, inclusief de tussendoelen op de bijbehorende leerlijnen te behalen: de geplande 

vaardigheidsgroei. Met de LOVS-toetsen monitort de leerkracht de ontwikkeling van de 

vaardigheidsgroei. Op basis van het leerrendementenoverzicht en de ambitie van de school, wordt 

bepaald welke vaardigheidsscore op welk meetmoment passend is. Daarvoor wordt de 

vaardigheidsscore omgezet naar een functioneringsniveau.  

Het functioneringsniveau is richtinggevend voor het niveau waarop de leerling instructie krijgt. Een 

leerling uit groep 6 met functioneringsniveau M5 werkt dan bijvoorbeeld aan de leerdoelen van eind 

groep 5.  

De geplande vaardigheidsgroei zegt nog niets over de inhoudelijke doelen die de leerkracht de 

komende periode nastreeft voor de leerling. Bij het stellen van inhoudelijke doelen maken we 

onderscheid tussen leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende doelen. De leergebiedspecifieke 

doelen betreffen tussen- en einddoelen voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, 

spelling en rekenen. De leergebiedoverstijgende doelen betreffen doelen ten aanzien van sociale 

competentie, gedrag, werkhouding ed.  

Voor het bepalen van de einddoelen zijn de referentieniveaus taal en rekenen een belangrijk ijkpunt. 

Afgeleid van de einddoelen voor een bepaalde uitstroombestemming, staan in het OPP halfjaarlijks 

de tussendoelen voor taal/lezen en rekenen. In de leerlijn van de methode wordt een keuze gemaakt 

over welke doelen relevant zijn voor de leerling en waar in het OPP van het reguliere programma 

wordt afgeweken. Daarvoor worden de leerroutes van Passende Perspectieven gebruikt. De leerling 

volgt dan een leerroute op basis van het gestelde ontwikkelingsperspectief. Een leerroute bestaat uit 

doelen en inhouden die relevant zijn met het oog op het vervolgonderwijs: wat leerlingen moeten 

kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Het uitgangspunt is 

dat vanaf een leeftijd van 9 a 10 jaar een keuze gemaakt kan worden voor een leerroute.  

Het benoemen van onderwijsbehoeften geeft aan wat de leerling eventueel extra nodig heeft om de 

gestelde doelen te kunnen behalen. Bij het benoemen van de onderwijsbehoeften geeft de 

leerkracht aan wat de leerling didactisch en/of pedagogisch de komende periode extra nodig heeft 

om de in het OPP gestelde doelen te bereiken. De leerkracht benoemt de onderwijsbehoeften zo 

specifiek mogelijk in concreet leerkrachtgedrag, om handelingsgericht aan de slag te kunnen gaan.  

In het OPP wordt ook de extra ondersteuning die de leerling ontvangt beschreven om zijn/haar OPP 

te realiseren. 
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Het ontwikkelingsperspectief bevat daarnaast een OPP-trap, om het geheel visueel duidelijk te 

maken. Twee maal per jaar vindt in de leerlingbespreking een evaluatie plaats of de leerling de 

geplande vaardigheidsgroei bereikt heeft en of de in het OPP gestelde doelen behaald zijn. Indien 

nodig vindt bijstelling van het OPP plaats. Ouders worden actief betrokken bij het opstellen en 

evalueren van het OPP.    

7.5 IQ onderzoek 
Intelligentie kan relevant zijn voor het ´hoe´ van het onderwijs. Een leerling met een lage intelligentie 

zal waarschijnlijk eerder behoefte hebben aan een arrangement of een aangepast onderwijsaanbod.  

Een enkele keer kunnen we aan de ouders de afname van een intelligentietest voorleggen. Heel 

algemeen gesteld doen we dit wanneer we meer inzicht nodig hebben in vastgestelde problematiek 

bij een leerling. Dit kan zowel cognitieve- als gedragsmatige problematiek betreffen.  

Om tot de aanvraag van een intelligentietest te komen moet de leerling besproken zijn in 

leerlingbesprekingen en in het zorgoverleg van het zorgteam. De directeur geeft toestemming voor 

een eventuele aanvraag. Hiertoe baseert zij zich voornamelijk op de wens c.q. de vastgestelde 

noodzaak tot het instellen van een eigen leerlijn met daaraan gekoppeld een groeidocument en/of 

ontwikkelingsperspectief. Voor leerlingen in groep 8 die eventueel uitstromen naar het LWOO of het 

PRO is een recente intelligentietest een van de voorwaarden om te mogen instromen in een van deze 

leerwegen. 

Voor de schoolprestaties spelen echter ook andere factoren een rol, zoals de kenmerken van de 

leerling, de onderwijskwaliteit en de opvoeding. De IQ-scores worden gebruikt ter ondersteuning 

voor het opstellen van het planningsdeel van het ontwikkelingsperspectief en worden altijd in het 

licht van andere kindfactoren, onderwijs en thuissituatie geïnterpreteerd. Als school waken we voor 

de overwaardering van het IQ wat eventueel zou kunnen leiden tot lagere verwachtingen van de 

leerling bij de leerkracht.  
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8. Ondersteuning-toewijzingsroute 
De toeleiding naar passende ondersteuning vindt plaats op basis van arrangeren. Arrangeren wordt 

gedefinieerd als het proces om te komen tot een match tussen onderwijsbehoefte van de leerling en 

het meest passende ondersteuningsaanbod. De beschrijving van dit proces wordt 

ondersteuningstoewijzingsroute genoemd.   

 

Route A: leerling wordt aangemeld bij de basisschool  

Stap 1: aanmelding  
Meer dan 10 weken voor de beoogde toelatingsdatum zoeken ouders naar een passende school  

voor de leerling. De aanmelding gebeurt schriftelijk. Ouders moeten melden of ze hun zoon/dochter 

ook bij andere scholen hebben aangemeld. Want dan kunnen scholen onderling afspreken bij welke 

school de aanmeldingsprocedure daadwerkelijk van start gaat.   

Ouders houden met de directeur een aanmeldingsgesprek. De school die de voorkeur heeft van 

ouders is verantwoordelijk voor het realiseren van een passende plaatsing. De school heeft 6 weken 

de tijd om te onderzoeken of de school een passend aanbod heeft en te beslissen over 

toelaatbaarheid. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de school de  aanmelding heeft 

ontvangen. Verlenging met 4 weken is mogelijk.  

Indien ouders vermoeden dat er extra ondersteuning nodig is bij het leren en verder ontwikkelen van 

hun kind,  geven ze dit aan bij de school. Als de aanvraag incompleet is (en de school meer informatie 

van ouders nodig heeft) wordt de tijd stil gezet. De procedure start dus niet pas op het moment dat 

alles er ligt.  

Aan de hand van het aanmeldingsformulier, aanmeldingsgesprek en beschikbare gegevens 

beoordeelt het zorgteam of de leerling in het breed ondersteuningsteam besproken moet worden 

om een passend onderwijsarrangement (arrangement uit basisondersteuning, extra ondersteuning 

dan wel speciale lesplaats) vast te stellen.  Indien er geen bijzonderheden zijn, dan laat de school de 

ouders weten dat de leerling met ingang van datum x op de school wordt toegelaten.   

Stap 2: leerlingbespreking met breed ondersteuningsteam  
De leerling wordt besproken in het brede ondersteuningsteam (directie, IB-er, leerkracht, ouders, 

gezinsspecialist en/of onderwijsspecialist). Indien gewenst kunnen andere deskundigen (vanuit 

onderwijs/jeugdhulp/gemeente) aan het brede ondersteuningsteam toegevoegd worden. De 

bespreking is er op gericht om het beeld van de leerling zo nodig te verhelderen, dan wel om een 

passend aanbod te arrangeren. Het groeidocument wordt opgesteld. Als blijkt dat er extra 

ondersteuning nodig is om de leerling het onderwijs goed te laten doorlopen gaat de zorgplicht voor 

het schoolbestuur in. Dat betekent dat de school de afweging moet maken of de school zelf de 

leerling een passend aanbod kan bieden. Als het antwoord positief is, dan meldt de school de ouders 

dat de leerling toegelaten kan worden. De school heeft vervolgens de plicht om binnen zes weken na 

toelating een ontwikkelingsperspectief voor de leerling op te stellen en een passend arrangement te 

realiseren. Daarbij kan de school een beroep doen op het SWV. De school maakt afspraken over de 

aanpak, de vervolgstappen en de terugkoppeling.  De school moet binnen 6 weken de ouders laten 

weten of ze de leerling aannemen. In uitzonderingen kan deze periode van 6 weken éénmalig met 4 
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weken verlengd worden. Mocht de school zelf geen passend aanbod kunnen doen, dan gaat de 

school, in goed overleg met de ouders, op zoek naar een andere school binnen het SWV.  

 

Route B: leerling staat ingeschreven op school 

Stap 1: Groepsbespreking 
Het proces start bij het door een leerkracht signaleren van de specifieke onderwijsbehoefte van een 

leerling volgens de stappen van de cyclus van Handelingsgericht werken.   

In de groepsbespreking van de leerkracht met de IB wordt het groepsoverzicht bijgewerkt, het 

groepsplan geëvalueerd en voortgang besproken. Als de leerkracht handelingsverlegen is, gaat zij in 

gesprek met de IB. 

Indien het verklarend beeld, de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften 

van de leerkracht duidelijk zijn kan er, in samenspraak met de ouders, overgegaan worden tot een 

interventie binnen de basisondersteuning, zie ook stap 3a. Gedacht kan worden aan preventieve en 

licht curatieve kortdurende interventies. Daarbij worden de opbrengsten in het groepsplan 

genoteerd.  

Stap 2A: leerlingbespreking met Smal ondersteuningsteam  
Soms is er meer of iets anders nodig om de onderwijsbehoeften van kinderen te begrijpen en/of de 

aanpak te kunnen realiseren in de groep. De leerkracht, IB-er, ouders en eventueel directie (Smal 

Ondersteuningsteam) gaan daarover in gesprek: men gaat over tot een leerlingbespreking. Er wordt 

besloten tot een leerlingbespreking wanneer:  

- De leerkracht en/of ouders en IB vragen hebben over de onderwijs- en opvoedingsbehoeften waar 

zij met elkaar geen antwoord op kunnen vinden.   

- En/of de aanpak tot nu toe te weinig resultaat laat zien en er vragen zijn over het onderwijsaanbod 

en de begeleiding.  

Bij de leerlingbespreking wordt het individuele plan van de leerling, het groeidocument, als leidraad 

gebruikt. In het groeidocument komt naar voren welke doelen er voor deze leerling, deze leerkracht 

en deze ouders nagestreefd worden, welk aanbod daarbij hoort en hoe de evaluatie daarbij aansluit. 

Zolang als nodig is worden de vorderingen bijgehouden en het groeidocument aangevuld.  

Stap 2B: leerlingbespreking met breed ondersteuningsteam  
Afhankelijk van de hulpvraag en behoefte kunnen bij de leerlingbespreking naast de leerkracht, 

ouders, IB en directie (smal ondersteuningsteam) een gezinsspecialist en/of een onderwijsspecialist 

toegevoegd worden. Samen vormen ze de kern van het Brede Ondersteuningsteam. Indien gewenst 

kunnen andere deskundigen (vanuit onderwijs/ jeugdhulp/ gemeente) uitgenodigd worden.   

Het Brede Ondersteuningsteam moet worden gezien als een flexibel collegiaal netwerk van de IB dat 

adviseert, ´de weg wijst´ en in overleg tot een arrangement komt dat past bij de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of van ouders in relatie tot de leerling.   

De vervolgstap is afhankelijk van welk soort arrangement uit de bespreking komt.   
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Stap 3a: arrangement in de basisondersteuning  
Van het budget dat de school voor basisondersteuning beschikbaar heeft, organiseert zij het 

betreffende arrangement.   

Stap 3B: arrangement in de extra ondersteuning  
Op het moment dat de vraag van de leerling het niveau van de  basisondersteuning te boven gaat, 

worden voorbereidingen getroffen richting een arrangement vanuit de extra ondersteuning. Een 

groeidocument met OPP wordt opgesteld.   

Stap 3C: arrangement op een andere basisschool  
Indien de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en een andere 

basisschool dit wel kan, vindt overleg plaats met ouders, huidige school en de school naar keuze. De 

school naar keuze doet onderzoek en beoordeelt of ze een passend aanbod kan realiseren. Indien 

nodig  wordt of een arrangement in de basisondersteuning dan wel in de extra ondersteuning 

gearrangeerd.   

 

Stap 3D: second opinion 
Indien ouders en school het structureel niet eens worden over de te organiseren ondersteuning voor 

een leerling is het mogelijk om bij het samenwerkingsverband een second opinion aan te vragen. 

Deze second opinion is bedoeld om op objectieve wijze het advies dat de school in het kader van de 

benodigde ondersteuningsbehoeften en het daarbij behorende arrangement heeft gegeven te 

toetsen. Deze second opinion wordt georganiseerd in combinatie met twee andere 

samenwerkingsverbanden (gebruik maken van elkaars deskundigenadvies).  

Stap 3E: arrangement speciale lesplaats  
Op het moment dat duidelijk is dat de school niet kan voldoen aan de behoefte van een leerling en 

een arrangement S(B)O passend is, is het wettelijk verplicht dat er twee deskundigen het 

samenwerkingsverband adviseren. De eerste deskundige moet een orthopedagoog/psycholoog 

(eigen bestuur, AED, Horizon, SWV, O & A, overige externen) zijn. De tweede deskundige die het SWV 

om advies vraagt is, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling,  een kinder- of 

jeugdpsycholoog/een pedagoog/een maatschappelijk werker/een arts of een kinderpsychiater. 

Indien als eerste deskundige de orthopedagoog van het eigen bestuur betrokken is en de hulpvraag 

van de leerling vraagt om een pedagoog als tweede deskundige, dan is dat de orthopedagoge van het 

SWV. Indien de eerste deskundige de orthopedagoog van het samenwerkingsverband is en de 

hulpvraag van de leerling vraagt om een pedagoog als tweede deskundige, dan is dat een andere 

orthopedagoog (bijv. van het eigen bestuur, AED of  de onderwijsbegeleidingsdienst.)   

In deze fase dient tevens het brede ondersteuningsteam een deskundige van het SBO of SO in te 

schakelen. Deze SBO of SO deskundige kan o.a. adviseren over een passende schoolkeuze en 

mogelijkheden tot plaatsing op de betreffende s(b)o school.   

Het brede ondersteuningsteam bereidt, in samenspraak met ouders, de aanvraag voor een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor. Dat betreft de vraag of het een sbo TLV of een SO TLV wordt. 

Als het een SO TLV betreft dan worden de  mogelijkheden op de school doorgesproken in termen van 
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tijdsduur plaatsing (hoeveel jaar is een SO lesplaats nodig) en het bekostigingsniveau (categorie 1, 2, 

of 3) en mogelijkheden tot eventuele terugplaatsing op termijn. Het dossier wordt compleet 

gemaakt. Het bevoegd gezag van de school vraagt de TLV aan.  

Stap 4: afgeven Toelaatbaarheidsverklaring  
Als stap 3E is afgerond, wordt door het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) aangevraagd bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband.  Deze 

TLC  bestaat uit de directeur van het SWV, orthopedagoog SWV en secretariaat. Bij de procedurele 

toetsing toetst de commissie of alle stappen tot aan stap 4 via de afgesproken procedure zijn 

verlopen. Bij een dergelijke toets wordt  gecontroleerd of alle verplichte en gewenste stappen in het 

proces zijn doorlopen en er sprake is van een consistent advies. De inhoudelijke toetsing is 

nadrukkelijk bedoeld als leerproces met elkaar. De TLC geeft scholen inhoudelijke feedback op de 

aanvraag.   

Indien de TLC van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft wordt daarop 

het nummer van de TLV, de startdatum en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau 

(categorie 1, 2, 3) aangegeven. Nadere aanwijzingen voor het speciaal onderwijs voor registratie van 

de TLV in Bron zijn inmiddels bekend.   

Indien de TLC geen TLV afgeeft, moet de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst is op zoek 

gaan naar een passende oplossing voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool 

of de school waar de leerling al zit.   

 

Stap 5: toelating S(B)O 
Het bevoegd gezag  van het Speciaal (Basis) Onderwijs neemt een besluit tot toelating van de leerling 

op basis van het aangeleverde groeidocument met OPP. De zorgplicht van de S(B)O school gaat in 

nadat de leerling is aangemeld.   

Toelating kan plaatsvinden als een TLV is afgegeven. Indien het bevoegd gezag van de S(B)O, ondanks 

een afgegeven TLV, besluit de leerling niet toe te laten, is er sprake van een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. De betrokken schoolbesturen en de directie van het samenwerkingsverband 

hebben de verantwoordelijkheid om een passende setting voor de leerling te realiseren.   

 

Stap 6: evaluatie  
Als onderdeel van cyclisch werken worden, voordat het arrangement (van klein naar groot) 

daadwerkelijk start, er afspraken gemaakt over evaluatie. De evaluatie wordt cyclisch ingericht en de 

opbrengsten worden opgenomen in het groeidocument, leerling dossier en gebruikt als input voor 

het (eventueel) vormgeven van een ander- of vervolgarrangement.  

Zie ook bijlage 2: schematische weergave van de ondersteuning-toewijzingsroute  

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/bekostiging/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/bekostiging/
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9. Arrangementen op schoolniveau  
9.1 Taalondersteuning  

Ongeveer 7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis. Een TOS herken je aan de 

volgende kenmerken: 

- Moeite met de taalvorm, dus onjuiste grammatica, woordvorming en zinsopbouw 

- Moeite met het uitspreken van klanken en van woorden met meer lettergrepen 

- Niet goed begrijpen wat er gezegd wordt 

- Langzame opbouw van woordenschat, dus weinig woorden leren en moeite hebben om het 

juiste woord te kiezen in de juiste situatie 

Niet ieder kind met een TOS heeft last van al deze problemen. Soms wisselen de symptomen per 

levensfase. Een taalontwikkelingsstoornis heeft flinke gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. 

Taal is immers een instrument om te kunnen denken, lezen en leren. Indien een leerling 

gediagnosticeerd wordt met een TOS verwijzen we ouders altijd door naar het Speciaal Onderwijs.  

Soms kan er om uitlopende redenen geen diagnose gesteld worden maar heeft de leerkracht wel een 

sterk vermoeden dat de leerling een opvallende taalontwikkeling heeft vergeleken met zijn/haar 

leeftijdgenoten. Deze leerlingen vertonen enkele kenmerken van een TOS. Deze leerlingen komen in 

aanmerking voor extra taalondersteuning van de taalspecialist. De leerling krijgt deze extra 

ondersteuning naast de begeleiding van de ambulant begeleider van Auris.  

9.2 Gedragsproblematiek 
Leerlingen kunnen op allerlei manieren door hun gedrag opvallen of de aandacht trekken. Dat kan 

voor de leerling, de leerkracht en de klasgenoten hinderlijk zijn. Gedrag heeft echter altijd een 

oorzaak en een functie. Daarom is het belangrijk om goed na te gaan wat de oorzaken van gedrag en 

werkhoudingsproblemen zijn. Deze leerlingen hebben vaak specifieke ondersteuningsbehoeften om 

zich weer lekker in hun vel te voelen.  

An Noer beschikt daarom over een NVO orthopedagoog. Zij voert arrangementen uit bij individuele 

leerlingen met voornamelijk gedragsproblematiek. Zij werkt daarbij handelings- en oplossingsgericht. 

De orthopedagoog stelt een plan van aanpak op voor de desbetreffende leerling, welke in overleg 

met de leerkracht en de ouders wordt geëvalueerd. Zij begeleidt de leerlingen bij het behalen van 

concrete gedragsdoelen. Zij ondersteunt daarnaast incidenteel enkele leerlingen door het voeren van 

kindgesprekken. Waar nodig voert de orthopedagoog diagnostiek uit.  

9.3 Kinder-fysiopraktijk Van Schaik 
De kinderfysiotherapeut verzorgt op de donderdag fysiotherapie op An Noer. Zij behandelt leerlingen 

waarbij de fijne en grove motoriek niet goed ontwikkeld is. De fysiotherapeut screent de leerlingen 

op de fijne motoriek d.m.v. een test aan het begin van het schooljaar, leerlingen die hierbij uitvallen 

neemt zij onder behandeling. Indien de leerkracht opvallendheden ziet bij de grove of fijne motoriek 

bespreekt zij dit met de ouders. Behandeling vindt alleen plaats als ouders hun kind via een 

aanmeldformulier aanmelden.  
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10. Arrangementen op bovenschools niveau   
In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek zijn arrangementen in personeel 

beschikbaar ter versterking van de basisondersteuning. Daarnaast ontvangt het schoolbesturen van 

het SWV een ondersteuningsbudget om zelf de extra ondersteuning voor een individuele leerling of 

groepjes leerlingen te financieren. Het personeel dat voor de arrangementen ingezet kan worden, is 

in dienst van het SWV en werkt vanuit het Centrum voor Ondersteuning (CVO). 

10.1 Plusklas 
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor het feit, dat begaafde kinderen voldoende 

uitgedaagd moeten worden op de basisschool, zodat ze plezier in school behouden en zich 

succesvol kunnen blijven ontwikkelen.  

Leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 waarbij het vermoeden bestaat, dat ze op (hoog)begaafd niveau 

zouden moeten kunnen functioneren kunnen aangemeld worden voor de plusklas. In de plusklas 

leren zij omgaan met ontwikkelingsgelijken en het zich eigen maken van datgene wat niet 

beheerst wordt.  

School, ouders en leerlingen vanaf 9 jaar wordt verzocht een vragenlijst in te vullen om een beeld 

te kunnen vormen van de huidige ontwikkeling van het kind. Naar aanleiding daarvan zal een 

toelatingsgesprek volgen met de leerling en zijn/haar ouders.   

Binnen de school krijgen de plusklas-leerlingen tijd en ruimte om de opdrachten uit de Plusklas uit 

te voeren en verder te onderzoeken.  

10.2 Kindercoaching  
Kindercoaching is een vorm van kortdurende en laagdrempelige hulpverlening voor kinderen die 

(tijdelijk) uit balans zijn. Het 'oplossingsgericht werken', het emotioneel welbevinden en het 

aanleren van sociale vaardigheden staan centraal in deze gesprekken.  

Kindercoaching gaat ervan uit dat:  

 

- Ieder kind uniek is en zelf de oplossingen in zich heeft.   

- De kindercoach luistert naar het kind en benadert het kind objectief en positief zonder eigen 

oordeel.  

- Ouders maar ook leerkrachten worden betrokken en ondersteund in het proces van het kind.  

- Bij het begeleiden van een kind blijft de kindercoach bij de mogelijkheden van het kind, het 

gezin en de omgeving van het kind.   

  
De kindercoach werkt oplossingsgericht d.w.z.:  

- Een positieve veranderingsbenadering die aansluit bij de sterktes en positieve kwaliteiten 

van kinderen en de (professionele) opvoeders.  

- De focus ligt op het realiseren van het gewenste succes.  

- Wat kan er anders of beter als het probleem er niet is?  

- Wanneer doet het probleem zich minder heftig of niet voor? Dit zijn de uitzonderingen.  

- Uitzonderingen op het probleem vormen in het oplossingsgericht werken de sleutel tot 

verandering.  

- De uitzonderingen zijn het bewijs dat ieder kind de oplossing voor het probleem in zich heeft.  
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10.3 Spelbegeleiding 
Leerlingen die een achterstand hebben of een afwijkende ontwikkeling vertonen in hun 

spelontwikkeling, waardoor hun sociale en/of emotionele ontwikkeling belemmerd wordt, kunnen 

hiervoor specifieke begeleiding krijgen. 

Onder spelbegeleiding wordt verstaan: het geven van extra aandacht aan de spelontwikkeling van 

een kind. Spelbegeleiding biedt de kinderen de mogelijkheid om beter te leren spelen, alleen of 

met anderen. Het doel is om het spel met al zijn eigenschappen op gang te brengen, de 

spelervaring en spelmogelijkheden uit te breiden en het samenspel te stimuleren.  

De spelbegeleiding bevordert de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van het kind en geeft het 

kind de mogelijkheid om zich, onbedreigd, bewust te worden van zijn gedrag en te 

experimenteren met andere rollen. Door aan te sluiten bij de manier waarop het kind zelf gewend 

is om het spel te gebruiken, leert het kind zijn of haar mogelijkheden te vergroten, verbreden 

en/of te verdiepen. De spelbegeleiding verschilt per kind wat betreft de inhoud en intensiteit.  

Voorbeelden wanneer spelbegeleiding zinvol kan zijn: 

- het kind heeft moeite om met spelinitiatieven van anderen om te gaan  

- het kind wordt overspoeld door de aanwezigheid van spelmateriaal  

- het kind heeft voorkeur voor spelen met hetzelfde materiaal  

- het kind heeft een lage dunk van zichzelf  

- het kind speelt veel alleen  

- het kind is prikkelbaar  

- het kind heeft regelmatig ruzie  

- het kind wordt vaak geplaagd  

- het kind kan moeilijk spelcontacten vasthouden  

- het kind heeft moeite zich te concentreren  

 

10.4 Ambulant begeleiding vanuit Auris 
Auris is een cluster 2-instelling. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt zowel op school als thuis 

en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor alle leeftijden. 

Auris helpt leerlingen die problemen hebben met taal, spreken of horen. Ook zorgt Auris voor 

passend onderwijs en begeleidt professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. Dit doet Auris 

samen met het samenwerkingsverband, de school, de leerling en de ouders.  

Samen zoeken we naar een oplossing en kijken we naar welke ondersteuning passend is om passend 

onderwijs te verzorgen aan dove of slechthorende leerlingen en leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis. 

10.4.1 Consultatie en advies 
De school kan bij Auris een consultatie aanvragen. Een ambulant begeleider van Auris gaat in op 

hulpvragen rondom een leerling om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en problematiek. 

Hierbij kan het nodig zijn dat de ambulant begeleider een bezoek brengt. De ambulant begeleider 

geeft tips hoe de leerkracht de leerling zelf kan stimuleren. Soms is meer ondersteuning nodig. Dan 

geeft Auris een advies over een eventueel vervolgtraject. Het advies kan bestaan uit een voorstel 

voor een onderwijsarrangement vanuit Auris op de reguliere school of het aanvragen van een 

plaatsing op een school voor speciaal onderwijs van Auris 
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10.4.2 Onderwijsarrangement vanuit Auris op de reguliere school 
Samen met de school, de ouders en de leerling zelf kijkt Auris welke ondersteuning zij nodig hebben 

op school. Voldoet een kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris, dan krijgt het 

kind een onderwijsarrangement toegewezen. Er zijn verschillende arrangementen. Vaak kan het kind 

op de reguliere basisschool blijven. De ambulant begeleider van Auris begeleidt het kind of de 

leerkracht van het kind op de school zelf. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en toch 

extra ondersteuning krijgen. Voordat de ondersteuning begint, worden afspraken gemaakt over hoe 

de ondersteuning er uit komt te zien. Deze afspraken maakt Auris met de reguliere school, de leerling 

en de ouders. Als begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning biedt, dan kan de 

leerling doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs.  
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11. Plusleerlingen 
Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig dan de aangeboden lesstof van hun leerjaar. Deze 

leerlingen kenmerken zich door een goede werkhouding, leergierig en een intrinsieke motivatie. 

Daarnaast scoren deze leerlingen regelmatig ‘goed’ op methodegebonden toetsen( >80%) en op de 

Citotoetsen (A/A+). Dat zijn de plusleerlingen. Voor deze leerlingen hanteert de leerkracht een 

andere aanpak dan de basisgroep. Deze aanpak staat beschreven in het zorgplan en in de groepsplan.   

Kenmerken van plusleerlingen zijn: 

- grote intellectuele nieuwsgierigheid: het 'hoe' en 'waarom’ willen kennen; soms leidt dit tot 

hyperkritisch zijn: voortdurend argumenteren en altijd vragen naar het 'waarom'   

- zeer goed redeneervermogen: kunnen omgaan met abstracte concepten; verstrekken van 

specifieke feiten; verbanden tussen gebeurtenissen opmerken; daardoor soms zeer vlug 

inconsistenties opmerken en redeneerfouten of foutieve informatie aanduiden   

- uitgebreide woordenschat, verbaal iets goed kunnen uitleggen; soms echter niet vaardig om 

een goed en net geschreven werk af te leveren   

- gerichte en precieze observatie wanneer men geboeid is; soms echter ook rusteloos, 

onaandachtig en dagdromen   

- divergent denken: tendens om te zoeken naar andere manieren om problemen op te lossen; 

soms leidt dit tot het niet gewillig zijn in het volgen van instructies: men verkiest zijn eigen 

manier om dingen te doen   

- initiatief nemen, voorkeur voor zelfstandig werken; soms weigert men deel te nemen aan 

groepstaken en is men niet coöperatief   

- ongewoon hoge persoonlijke normen; frustratie als men daaraan niet kan beantwoorden 

(perfectionistische benadering); soms faalangstig.   

- gevoelig en gespannen gedrag: vlug reageren op een afwijzing, gemakkelijk gefrustreerd zijn   

- ruim bereik van interesses: vele gebieden en onderwerpen boeiend vinden; hobby's die soms 

ongewoon zijn en die gevolgd worden met groot enthousiasme; soms te wisselend in 

interesse   

- uitgebreide kennis en vaardigheid binnen een bepaald domein   

- bezig zijn met onderwerpen van filosofische aard, zoals de betekenis van het leven, het 

concept van ruimte, ...   

Voor de plusleerlingen wordt de lesstof uit de methode tot een minimum beperkt. Zij krijgen 

verkorte instructie zodat zij meer tijd hebben voor de verrijking- en verdiepingsstof. De 

plusleerlingen uit de bovenbouw werken op Snappet aan hun eigen streefdoelen. Dit is een digitale 

leeromgeving met veel uitdagende opdrachten rond verschillende vakgebieden die aansluiten bij de 

interesses van de kinderen. Vanaf groep 5 komen plusleerlingen in aanmerking voor de externe 

plusklas van het Samenwerkingsverband.  

Zie ook bijlage 4: overzicht verrijking plusleerlingen 
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12. Leerlingen met dyslexie 
An Noer hanteert de volgende definitie van dyslexie:  
Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren 
van het accuraat of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op  
woordniveau. 

 
We volgen in grote lijnen de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in het protocol dyslexie. Dit houdt 
in dat de resultaten op lees- en spellinggebied nauwlettend worden gevolgd.  
Leerlingen die extra hulp op lees- en/of spellingsgebied nodig hebben worden begeleid. Ze krijgen 
meer aandacht/instructie, onder andere door middel van het programma BOUW!  
 
In het geval van mogelijke enkelvoudige dyslexie adviseren wij ouders een onderzoek aan te vragen. 
In verband met criteria die de zorgverzekeraars hanteren kunnen wij dit advies pas geven na drie 
opeenvolgende keren een V score (E) score op de DMT-toets. Hier zal in het algemeen sprake van zijn 
vanaf eind groep 5. 
Ouders zijn vrij in de keuze van diagnosticus of behandelaar. De school kan wel een behandelaar 
aanbevelen waarmee regelmatig gewerkt wordt. Het is niet de school die onderzoek aanvraagt, de 
ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.  

13. Leerlingen met dyscalculie 
Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie in feite een  
andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse  
vaardigheden. In dit geval zijn dat problemen met het leren, vlot en accuraat oproepen en  
toepassen van reken- en wiskundekennis. Als de rekenontwikkeling achterblijft, dan dient de  
leerkracht samen met de intern begeleider een analyse te maken van de resultaten, sociaal  
emotioneel bevinden, uitvoering van de methodelessen en stimulerende/belemmerende  
factoren. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in het didactisch en sociaal emotioneel welbevinden  
van de leerling, waarop de leerkracht interventies kan inzetten om de rekenontwikkeling in  
beweging te krijgen. Het streven is om de leerlingen zolang mogelijk met de leerlijn van het  
huidige leerjaar mee te laten doen, eventueel met de Passende Perspectieven van Reken Zeker.  
Mochten deze interventies geen groei of ontwikkeling laten zien, dan kan ouders geadviseerd  
worden een dyscalculieonderzoek uit te laten voeren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dyscalculie/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dyslexie/
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14. Overgang en doubleren groepen 3 t/m 7  
Elk schooljaar hebben we te maken met het nemen van beslissingen over het verlengen van een 

jaargroep of het sneller doorlopen of zelfs overslaan van een jaargroep door enkele leerlingen. Onder 

overgang verstaan we elke normale overgang van een kind naar een volgend schooljaar maar ook 

een versnelde overgang. In dit hoofdstuk willen wij beschrijven welke kinderen in aanmerking komen 

voor een verlenging of overgang en welke procedure wij hanteren om tot een beslissing te komen. 

We hebben het dan uitdrukkelijk over zorgleerlingen. Leerlingen die geen ontwikkelingsproblemen 

hebben en die redelijk op niveau functioneren worden hier niet benoemd. Behalve de zorgleerlingen 

worden ook de leerlingen van groep 1 en 2 besproken die geboren zijn in oktober-november-

december. Mocht de keuze vallen op extra leertijd in groep 2 dan spreken we over een verlenging. 

14.1 Doubleren 
Doubleren houdt in dat een leerling een jaar extra leertijd krijgt in een jaargroep. Doubleren houdt 

niet automatisch in dat de leerstof van de betreffende jaargroep in zijn geheel opnieuw wordt 

doorlopen door de leerling. Eén of meer van de volgende aspecten kunnen aanleiding zijn om 

doubleren te overwegen:  

-Leerproblemen, problemen t.a.v. de cognitieve ontwikkeling.  
-Leerachterstand.  
-Lange afwezigheid, bv. door ziekte.  

 
In samenspraak met de ouders, leerkracht en IB wordt het totale ontwikkelingsproces van de leerling 
besproken. De volgende instrumenten en/of personen kunnen we gebruiken en/of consulteren om 
het beeld van de leerling zo volledig mogelijk te schetsen. Dit beeld dient als basis om tot een besluit 
te komen t.a.v. het doubleren:  

- Het CITO LOVS (groep 1 t/m 8).  
- De methodegebonden toetsen van alle vakgebieden (groep 3 t/m 8).  
- De observatielijst van Kleuterplein (groep ½) 
- Observaties in de klas naar gedrag en/of werkhouding 
- Het leerlingendossier.  
- Leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen 
- De inbreng van ouders 
- De leerling (welbevinden, relatievorming, motivatie enz.).  
- Externe deskundigen:  de schoolarts, adviseur samenwerkingsverband, contactpersoon JGT, 

orthopedagoge, particuliere RT, logopediste, fysiotherapeut, speltherapeut enz. (BOT)  
 

14.2 Versnelde overgang  
Het kan voorkomen dat wij tijdens de schoolloopbaan van een leerling in samenspraak met ouders 

en leerling kiezen voor een versnelde overgang. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen 

worden tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider besproken. De leerkracht en de intern 

begeleider stellen een profiel op van de leerling a.d.h.v. leerlinggegevens van de afgelopen jaren. De 

groepsleerkracht en de intern begeleider schetsen verder een beeld van de leerling op de volgende 

gebieden:  

- Werkhouding en taakgerichtheid.  
- Zelfstandigheid.  
- Interesse en ambitie.  
- Motivatie.  
- Wens van de leerling en van de ouders.  
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Nadat het profiel van de leerling in kaart gebracht is, bekijkt de IB samen met de leerkracht tot welk 
advies ze over willen gaan. We onderkennen een aantal mogelijkheden:  
1. De leerling blijft in de groep en de groepsleerkracht zorgt voor een plan van aanpak  
    t.a.v. het te volgen onderwijs. Deze worden beschreven in het groepsplan.  
2. De leerling stroomt versneld door naar een hogere groep en volgt daar het onderwijs.  

 

14.3 Beslissingsprocedure t.a.v. overgang en doubleren 
We beschrijven hier een gehele procedure. Dit betekent niet dat de gehele procedure doorlopen 
moet worden. Afhankelijk van wanneer er twijfel ontstaat bij leerkracht, ouders of intern 
begeleider over een overgang wordt de procedure besproken en evt. aangepast. 

 
1. Tijdens de eerste groepsbespreking (in oktober) wordt de leerling besproken met de intern 

begeleider.  
2. Evt. twijfel over een overgang wordt met de ouders besproken tijdens een Smal 

ondersteuningsoverleg (SOT). 
3. De groepsleerkracht verwerkt interventies in het groepsplan of individueel handelingsplan 

n.a.v. de gesignaleerde problematiek en handelingsgerichte adviezen en voert het plan uit.  
4. De zorg en begeleiding die gerealiseerd werd t/m januari wordt geëvalueerd met de ouders 

en de intern begeleider. De resultaten van de CITO toetsen van januari en de 
methodegebonden toetsen worden bij de gesprekken betrokken. De toetsgegevens van de 
leerling, de observaties  sociaal-emotionele ontwikkeling worden besproken. Ouders geven 
hun mening, doen hun verhaal.  

5. Als het besluit voor verlenging genomen wordt, dan zorgt de groepsleerkracht voor een plan 
van aanpak voor het resterende schooljaar.  

6. We kunnen besluiten tot het afnemen van aanvullende toetsen t.a.v. de belangrijkste vak- en 
ontwikkelingsgebieden.  

7. We kunnen overgaan tot een Breed ondersteuningsoverleg (BOT) met de onderwijsadviseur.  
8. Tijdens de tweede groepsbespreking (in februari-maart) wordt de ontwikkeling van de 

leerling opnieuw besproken in het licht van een eventuele verlenging of overgang.  
9. Ouders worden ingelicht over het functioneren van hun kind en ingelicht over 

vervolgactiviteiten. Dit kan al het besluit tot verlenging of versnelling zijn. In dit geval zorgt 
de groepsleerkracht voor een plan van aanpak voor het resterende schooljaar.  

10. We willen geen beslissingen forceren, bij sommige leerlingen is het belangrijk hen 
ontwikkeltijd tot aan het eind van het schooljaar te geven alvorens een beslissing te nemen.  

11. Het advies van school is bindend. De inhoud van het adviesgesprek wordt schriftelijk 
vastgelegd en door de ouders ondertekend. 
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15. Verlengen en versnellen groepen 1/2  
 

15.1 Kleuterverlenging 
De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend is voor de 

overgang naar een volgende groep. De school is wettelijk verplicht het onderwijs zo in te richten, dat 

de leerling in beginsel binnen een tijdvak van acht jaar de basisschoolperiode doorloopt. De keuze 

voor het bepalen van de lengte van de kleuterperiode heeft vooral te maken met de doorgaande 

ontwikkeling van de leerling. De voortgang in de totale ontwikkeling is voor ons bepalend, waarbij 

het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling en de te behalen leerwinst, belangrijke aspecten 

zijn. De keuze voor versnelling of verlenging van de kleuterperiode wordt duidelijk gemotiveerd en 

beargumenteerd. Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), ouders, de intern 

begeleider en de onderbouwcoördinator betrokken. 

Ieder leerjaar wordt bekeken of leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen 

gaan naar een volgende groep. Bij twijfel over het verloop van de ontwikkeling worden deze 

leerlingen uitvoerig besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling door het 

observeren van elke leerling aan de hand van: 

- het observatiesysteem van kleuterplein 
- het stellen  en behalen van individuele doelen 
- het evalueren van de opbrengsten 

 
Voor alle leerlingen geldt dat doorstroom naar de volgende groep alleen plaatsvindt als de leerling 

voldoende is toegerust voor het aanbod in desbetreffende groep. 

15.2 Volgen van de ontwikkeling  
Elke leerling wordt nauwkeurig geobserveerd door de groepsleerkracht. De ontwikkeling wordt 
gevolgd m.b.v. het observatiesysteem van de methode Kleuterplein 2. In januari en juni worden alle 
leerlingen, die tenminste 4 maanden onderwijs gevolgd hebben, getoetst met behulp van de Cito-
toetsen (Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters). De leerkracht kijkt gericht naar de 
onderwijsbehoeften van de leerling en naar de kindfactoren. We gaan hierbij uit van de totale 
ontwikkeling van de leerling.  

 
Deze totale ontwikkeling omvat de volgende aspecten en sluit aan bij de leerlijnen: 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling  (o.a. rekening kunnen houden met anderen, 
zelfverzekerdheid)  

- Werkhouding en concentratie (o.a. omgaan met uitgestelde aandacht)  
- Zelfstandigheid en zelfredzaamheid  
- Taal-/spraakontwikkeling  
- Ontwikkeling m.b.t. de beginnende geletterdheid (o.a. auditieve en visuele discriminatie,    

analyse en synthese)  
- Ontwikkeling m.b.t. de beginnende gecijferdheid (o.a. getalbegrip, begripsvorming)  
- Speel-werkgedrag  
- Ontwikkeling van de fijne en grove motoriek  
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15.3 Najaars-leerlingen 
De leerlingen die in oktober, november en december geboren zijn, noemen wij najaars-leerlingen. De 

najaars-leerlingen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Leerlingen die in oktober, 

november of december jarig zijn en mogelijk doorstromen, worden ook in januari en juni gescreend 

met behulp van de Cito-toetsen Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters.   

15.4 Criteria overgang van groep 1 naar groep 2 
De signalering van de leerkracht is het eerste uitgangspunt om na te denken over verlenging. 

Leerlingen van groep 1 gaan naar groep 2 wanneer ze vijf jaar worden in de maanden vóór januari 

van dat schooljaar. Dit zijn de oudste kleuters. De leerlingen die na januari 5 jaar worden, blijven 

jongste kleuter.  Wanneer een leerling een achterstand  heeft op meerdere ontwikkelingsgebieden, 

sociaal emotioneel (te) jong is, onvoldoendes haalt op de CITO toetsen  én de leerkracht er 

bovendien vanuit gaat dat deze leerling voldoende heeft aan het volgen van nog een jaar het 

normale onderwijsaanbod, dan blijft deze leerling een jaar langer in groep 1. 

15.5 Criteria overgang van groep 2 naar groep 3 
Een leerling stroomt in principe door van groep 2 naar groep 3 als hij/zij  aan de volgende criteria 

voldoet:  

Criteria Meetinstrument 

De leerling bereikt vóór 31 december 
van het kalenderjaar van overgaan de 
leeftijd van 6 jaar. 
 
De leerling bereikt de leeftijd van 7 
jaar in groep 2. 

De leerling-administratie 

De leerling voldoet aan de gestelde 
doelen van groep 2 
 
 

Het leerdoelenregistratiesysteem behorend bij de methode 
‘Kleuterplein’. Met nadruk op de ontwikkelingsgebieden:  

- auditieve waarneming 
- beginnende geletterdheid 
- logisch denken 
- visuele waarneming 
- ruimtelijke oriëntatie 
- grote motoriek 
- kleine motoriek 

 
CITO kleutertoetsen taal en rekenen 
Wanneer een kind op de Cito Taal voor kleuters M2 en/of Cito 
Rekenen M2 scoort op E- of D-niveau of een laag C-niveau kan 

verlenging groep 2 worden overwogen.  

De leerling is in sociaal-emotioneel 
opzicht rijp voor een overgang naar 
groep 3. 
 

- Het onderdeel sociaal-emotionele ontwikkeling van het 
leerdoelenregistratiesysteem behorend bij de methode 
‘Kleuterplein’. 

- Relatie met andere kinderen 
- Relatie met volwassenen 
- Taakgerichtheid en zelfstandigheid 
- zelfbeeld 
- De observaties van de leerkracht en de 

onderwijsassistente. 

 Indien nodig en beschikbaar, externe onderzoeksgegevens. 
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Als een leerling nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het 

aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3, is dat een reden om 

over te gaan tot verlenging in groep 2. Tegelijk dient aangetoond te zijn dat verlenging van groep 2 in 

belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Bij verlenging 

van groep 2 is de verwachting  dat deze ontwikkeling nog een (bijna) volledig schooljaar in beslag zal 

nemen. 

Tijdpad 
 

Maand in het 
schooljaar 

Actie 

Juni  
Leerling zit in groep 1 

De eerste aanzet tot het nemen van een overgangsbeslissing begint in juni 
van groep 1.  

Nieuw schooljaar 
Leerling zit in groep 2 

De leerkracht past het groepsoverzicht aan, aan de hand van de huidige 
onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
De leerkracht zet de leerling in de verlengde instructiegroep voor het 
ontwikkelingsgebied waar de leerling extra zorg voor nodig heeft. 

September De leerkracht voert een kindgesprek met de leerling waarin centraal staat 
wat de (onderwijs)behoefte is van de leerling 
 
De leerkracht voert een gesprek met de ouders om te bespreken of de 
leerling specifieke (onderwijs)behoeften heeft. 
 
De leerkracht past de onderwijsbehoefte aan in het groepsoverzicht en 
wijzigt (evt. ) de aanpak en de doelen 

Oktober - december De leerkracht observeert de leerling aan de hand van het 
registratiesysteem van Kleuterplein 
 

November  De leerkracht observeert het sociaal emotioneel welbevinden van de 
leerling. 
 
De leerkracht werkt het groepsoverzicht bij met de gegevens uit de 
observatielijsten 
 
De leerkracht bespreekt de zorg met de intern begeleider en de 
onderbouwcoördinator tijdens de leerlingbespreking. De leerkracht 
evalueert de aanpak en de doelen met de intern begeleider.  

December  Bij het rapportgesprek in december bespreken de leerkracht(en) hun 
twijfels of de leerling met ingang van het volgend schooljaar wel naar 
groep 3 kan gaan. In dit gesprek wordt ook aangegeven hoe de ouders de 
ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en op welke wijze men daar 
thuis eventueel aan bij zou kunnen dragen.  

Januari  De leerling maakt de Cito-toets Taal en Rekenen.  
Score C, D of E op basis van een individueel handelingsplan.  
 
De leerkracht screent de leerling aan de hand van de controletaak 
fonemisch bewustzijn. 
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De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over de resultaten van 
de Cito-toetsen. 

Februari – april De leerkracht volgt de leerling nauwgezet en ononderbroken in zijn 
ontwikkeling. (Zie aanpak september – november) 

April Tweede rapportgesprek: De leerkracht vertelt dat de leerling zeer 
waarschijnlijk of definitief groep 2 zal verlengen. 
 
Gekoppeld aan die beslissing geeft de leerkracht  ook aan hoe  het kind 
bij de groep 2 verlenging willen begeleiden. Dit wordt in het  groepsplan 
vastgelegd. 

Mei – juni  De leerkracht volgt de leerling nauwgezet en ononderbroken in zijn 
ontwikkeling (Zie aanpak september – november) 

Juli De leerkracht zet in het derde rapport dat de leerling groep 2 zal 
verlengen. 
 
De leerkracht vermeldt duidelijk in het groepsoverzicht de 
onderwijsbehoeften van de leerling 
 
De leerkracht stelt voor de volgende leerkracht in het groepsplan, een 
plan op voor deze leerling. 
 
De leerkracht nodigt de ouders uit voor een afsluitend gesprek en legt uit 
welke stappen er volgend schooljaar genomen worden ten behoeve van 
de ontwikkeling van de leerling. 
 
 

 
 

15.6 Verlengd kleuterjaar 
In het algemeen is een verlengd kleuterjaar alleen zinvol, indien  

 besluit tot verlenging zeer zorgvuldig is genomen, in overleg met de intern 
begeleider en de ouders. 

 bepaalde achterstanden aangepakt en zeer waarschijnlijk met goed gevolg 
weggewerkt kunnen worden.  

 de leerling niet toe is aan het uitvoeren van een groot aantal klassikale 
activiteiten. 

 de leerling niet de juiste houding en instelling heeft om werkopdrachten uit te 

voeren. 

 

Indien besloten wordt tot kleutergroep verlenging zal een ondersteunend lesaanbod worden 
opgesteld voor de leerling  gericht op het verder ontwikkelen van specifieke vaardigheden. 
Dit leidt altijd tot het opnemen van de leerling in de subgroep van het groepsplan en zo 
nodig tot  het opstellen van een gericht handelingsplan. Dit dient opgesteld te worden in 
overleg met de huidige leerkracht van de leerling.   
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15.7 Versnelling van kleuterperiode in groep 2    
Soms zijn leerlingen op meerdere ontwikkelingsgebieden verder dan hun leeftijdsgenoten. Vaak blijkt 

dit al in groep 1. De leerkracht kan dan in overleg met de ouders en de intern begeleider beslissen 

dat een leerling eerder met groep 2 mee gaat draaien om hem/haar de ontwikkelingskansen te 

geven waar hij /zij aan toe is. Of de leerling vervolgens door zal gaan naar groep 3 hangt af van de 

volgende aspecten:  

- De leerling kan langere tijd achter elkaar door blijven werken en is gemotiveerd om te 
werken. 

- De leerling kiest uit zichzelf regelmatig voor (uitdagende) ontwikkelingsmaterialen.  
- De leerling spreekt in goed opgebouwde zinnen, heeft een rijke woordenschat, beheerst de 

leesvoorwaarden, heeft interesse in lezen en kan mkm-woorden lezen. 
- De leerling speelt met kinderen van groep 2, voelt zich thuis bij deze leeftijdsgroep en heeft 

aansluiting  bij deze groep. De leerling is emotioneel stabiel en heeft zelfvertrouwen.  
- Er is sprake van gevorderd rollenspel, de leerling zoekt naar extra uitdagingen in het spel en 

kiest voor moeilijke activiteiten.  
- De fijne motoriek is voldoende ontwikkeld om te kunnen leren schrijven.  
- De leerling is snel van begrip, heeft een goede concentratie, heeft een brede belangstelling 

en is goed gemotiveerd zijn om naar groep 3 te gaan.  
 

Over het algemeen geldt dat leerlingen bij wie overwogen wordt om vroegtijdig naar groep 3 te gaan 

een duidelijke voorsprong moeten hebben op meerdere ontwikkelingsgebieden,  alles goed mee 

kunnen doen met groep 2 en liefst nog iets beter presteren, gedurende langere tijd. In de praktijk 

komen we slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voor deze keus te staan.  
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16. Bijlagen  
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Bijlage 1: Ondersteuningsniveau ’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunigs-
niveau 5 

Verwijzing naar 
S(B)O

Ondersteunings-

niveau 4

Inzet arrangement 

EXTRA ONDERSTEUNING

Ondersteuningsniveau 3                 
Leerlingbegeleiding in de groep van de 
leerkracht én buiten de groep van de 

ondersteuner

Advies deskundige 

Ondersteuningsniveau 2 
Instructiegroep                                                                                                   

Extra zorg en ondersteuning in de groep

Collegiale consultatie

Coaching van de leerkracht 

Ondersteuningsniveau 1                                                                                      
Basisgroep                                                                                                          

Handelingsgericht en preventief

BASISONDERSTEUNING
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Bijlage 2: Cyclus handelingsgericht werken volgens de 1-zorgroute 
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Bijlage 3: Schematische weergave ondersteuning-toewijzingsroute  
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Bijlage 4: overzicht verrijking plusleerlingen 

 

Vakgebied Methode Verrijking groep 
1/2 

groep 
3 

groep 
4 

groep 
5 

groep 
6 

groep 
7 

groep 
8 

Lezen Veilig Leren 
Lezen Kim 

Zon-aanpak 
 
 

       

Estafette 
 

Estafetteloper 
 

       

Snappet 
 

Streefdoelen 
 

       

Vrij lezen Engelse boeken        

Spelling Veilig Leren 
Lezen Kim 
 

Zon-aanpak 
 
 

       

Spelling in 
beeld 
 

Verkorte instructie 
 
 

       

Snappet Streefdoelen        

Taal Veilig Leren 
Lezen Kim 
 

Zon-aanpak 
 
 

       

Taal in beeld 
 

Verkorte instructie        

Snappet 
 

Streefdoelen 
 

       

Ontwikkelings
materiaal 

Taalspelletjes        

Rekenen Reken Zeker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rups- en spinsommen 
 

       

Speurwerk 
 

       

Pre-toetsen 
 

       

Ontwikkelingsmateriaal 
 

       

Verkorte instructie        

Snappet 
 
Snappet 

Streefdoelen 
 

       

Wiskunde PO        

Overige Extern via het 
SWV 

Plusklas        

 Pre-
gymnasium 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen en begrippen 

 

(P)AB (Preventief) Ambulante Begeleiding 

AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

Auris 
Organisatie voor onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden.  

BaO Basisonderwijs 

BOT Breed Ondersteuningsteam 

BSO Buitenschoolse Opvang 

CED Organisatie voor de begeleiding van o.a. basisscholen 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

CvI Commissie van Indicatie 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

HGW Handelingsgericht Werken 

IB Intern Begeleider 

JGZ Jeugd Gezondheidszorg 

LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs 

MKD Medisch Kinderdagverblijf 

MR Medezeggenschapsraad 

NME Natuur- en Milieu Educatie 

OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

OPP Ontwikkelingsperspectief 

OR Ouderraad 

PABO Pedagogische Academie Basis Onderwijs 

PCL Permanente Commissie Leerlingzorg 

PO Primair Onderwijs 

PrO Praktijkonderwijs 

REC Regionaal Expertise Centrum 

ROC Regionaal Opleidings-Centrum 

RvT Raad van Toezicht 

SBO Speciaal Basisonderwijs 

SMW School Maatschappelijk Werk 

SO  Speciaal Onderwijs 

SOP Schoolondersteuningsprofiel 

SOT Smal Ondersteuningsteam 

SWV Samenwerkingsverband 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VO Voortgezet Onderwijs 

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
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