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Inleiding
In dit zorgplan worden de zorgstructuur en de wijze waarop zorg en begeleiding binnen basisschool
De Toermalijn worden uitgevoerd, beschreven.
Basisschool De Toermalijn is per 1 augustus 2016 ontstaan uit een fusie van de voormalige CBS de
Vlinder, OBS het Palet en RKBS de Tweesprong.
In dit stuk wordt herhaaldelijk verwezen naar beleidsplannen op stichtingsniveau. Die zijn niet
bijgevoegd in de bijlage, maar aanwezig op school in een aparte klapper. Deze beleidsplannen
worden gedurende de schooljaren steeds herzien en aangepast door de zorgcoördinatoren van
SKOEM.
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H1: Visie op zorg
1.1: visie
We proberen het onderwijs zo in te richten dat de leerlingen een
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen, waarbij we rekening houden met het feit dat
alle kinderen verschillend zijn.
Bij het omgaan met verschillen hanteren we op onze school de volgende uitgangspunten:








We streven op onze school naar onderwijs op maat. Voor ons betekent dit aansluiten op de
pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling willen we
aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet aan de hand van toetsen,
observaties, gesprekken met leerlingen.
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen die zoveel mogelijk binnen de eigen
groep.
De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor alle leerlingen in zijn groep.
De zorgcoördinator ondersteunt leerkrachten bij het aansluiten op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen.
Differentiatie in werkvormen gebeurt op basis van de instructiebehoeften van de leerlingen
en wordt in de klas uitgevoerd op 3 niveaus.

We gebruiken o.a. toetsen om na te gaan of we onze doelen hebben bereikt. Ze vormen dus een
middel om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen. Aan de hand van de gegevens
evalueren we op team- en bestuursniveau niet alleen de producten (de resultaten van de leerlingen),
maar ook de processen (de kwaliteit van de lessen).
De opbrengsten van toetsen bespreken we zorgvuldig met ouders. Kinderen worden ook betrokken
bij hun resultaten door de rapporten met hen te bespreken alvorens ze mee naar huis gaan.
De (basis)zorgprofielen, zoals beschreven door het Samenwerkingsverband Midden-Limburg zullen
de leidraad vormen voor de ontwikkeling van Passend onderwijs.

1.2: aansluiting bij andere zorgdocumenten
Dit plan is opgesteld vanuit een aantal documenten:
 Zorgplan Samenwerkingsverband
 Schoolondersteuningsprofiel De Toermalijn
 Schoolplan De Toermalijn 2016-2019.
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H2: Het interne zorgsysteem
2.1: de 5 niveaus van zorg
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Zoals op iedere school zijn er op onze school ook leerlingen die belemmeringen
ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces, zowel wat betreft de moeilijkheid van de leerstof
of juist de benodigde uitdaging. Deze leerlingen verdienen dus extra zorg en aandacht.
Binnen ons zorgsysteem maken we gebruik van 5 niveaus van zorg. De verdeling is alsvolgt:
Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep.
Het dagelijks handelen van de leerkracht in drie niveaugroepen: basis, verlengde instructie, verkorte
instructie.
Niveau 2: Extra zorg in de groep, specifieke aanpassingen binnen het eigen klassenverband.
(Bijvoorbeeld compacten en verrijken, extra leestijd vanuit methode Estafette). Alle extra instructie
of uitdaging buiten de drie niveaus in de groep.
Op stichtingsniveau hebben we met de zorgcoördinatoren afgesproken dat niveau 1 en 2 niet meer
duidelijk te onderscheiden zijn. In bijlage 1 staat het overzicht van hoe wij deze niveaus nu hebben
verdeeld.
Niveau 3: Speciale zorg in overleg met de zorgcoördinator.
Specifieke aanpassingen binnen het eigen klassenverband, overleg met interne deskundigen en/of
eventueel gebruik makend van consultaties van externe deskundigen uit het ondersteuningsteam.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarin deze specifieke zorg staat beschreven en om de 8
weken wordt geëvalueerd met ouders en betreffende leerling.
Niveau 4: Speciale zorg in overleg met externe deskundigen uit het ondersteuningsteam in de vorm
van een arrangement op maat vastgesteld in een HGPD of een ontwikkelingsperspectief.
Niveau 5: Verwijzing (Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs)

2.2: de 1-zorgroute
Binnen ons zorgsysteem handelen wij cyclisch. Dit betekent dat we iedere periode een bepaalde
cyclus doorlopen. We zijn daar op dit moment nog zoekende in wat precies de juiste periodes zijn en
hoeveel periodes we handhaven per schooljaar. De cyclus die we toepassen is gebaseerd op de
cyclus van de 1-zorgroute. Middels deze cyclus proberen we systematisch alle onderwijsbehoeften
van de leerlingen in kaart te brengen en ons onderwijs daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.
Uitgangspunten 1-zorgroute:
 Denken vanuit onderwijsbehoeften
 Preventief en proactief handelen en denken
 Werken met groepsplannen
 Impulsen voor kwaliteitsverbetering
 Leerkracht verantwoordelijk, belangrijke rol zorgcoördinator
 Transparantie en afstemming van zorg in school en in het SWV (ketenmanagement)
 Ouders zijn belangrijke partner
 Aandacht voor instroom en uitstroom leerlingen
 Samenwerken in de regio (bovenschoolse zorg)

6

Zorgplan De Toermalijn

Januari 2017

Stap 1 - Invullen groepsoverzicht/ evalueren vorig groepsoverzicht
Verzamelen gegevens leerlingen groepsoverzicht
 Toetsen
 Leerlingvolgsysteem SEO
 Observaties
 Analyses van werk
 Gesprekken met kinderen
 Gesprekken met ouders
Evalueren vorig groepsoverzicht/opstellen nieuw groepsoverzicht
 Zijn de doelen voor de leerling behaald?
 Hebben de ingezette acties voldoende effect?
 Kloppen de onderwijsbehoeften nog voor deze leerling voor de aankomende periode
 Nieuwe doelen voor de aankomende periode.
Stap 2 - Signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 Welke leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften (denk ook aan leerlingen met leeren ontwikkelingsvoorsprong en leerlingen met specifieke leerstijl)
Stap 3 - Benoemen van onderwijsbehoeften en doelen
 Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen?
 Onderwijsbehoefte benoemen op leerkracht, leerling, leerstof gebied.
 Welke doelen zijn voor deze leerling haalbaar in de komende periode?
 Wat heeft leerling (extra) nodig om deze doelen te bereiken?
Stap 4 - Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.
 Op basis van patronen in groepsoverzicht kiest de leerkracht voor clustering in basis,
verlengde instructie en verkorte instructie groep.
 Daarnaast kan er sprake zijn van een vierde en vijfde groep: leerlingen met een eigen leerlijn
en meer en hoogbegaafde leerlingen.
 Clustering moet haalbaar zijn qua klassenmanagement
Stap 5 - Opstellen lesplan 2.0 en de zorgplanning
 Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gekozen clustering wordt het
lesplan 2.0 opgesteld. Hierin worden de clusters beschreven tijdens de dagelijkse lespraktijk
op de vakgebieden spelling, rekenen en begrijpend lezen.
 Daarnaast is er de zorgplanning: hierin worden de extra acties beschreven voor specifieke
leerlingen of groepen leerlingen. Denk hierbij aan de meer en hoogbegaafde lln, de extra
instructies buiten de drie niveaus in de groep om, de eigen leerlijnen, enz.
Stap 6 - Uitvoeren lesplan 2.0
 Inroosteren van activiteiten uit groepsoverzicht en plan van aanpak, HGPD of OPP.
 Tussentijds verzamelen gegevens over leerlingen en observeren resultaat van het aanbod.
 Tussentijds aanbod bijstellen; zowel op groepsniveau als op individueel leerlingniveau.
 Groeps- en leerlingbespreking
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2.2.1: De leerresultaten (toetsen)
Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen werken wij met toetsen. Om
onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we
gebruik van het CITO Leerlingvolgsysteem (LOVS). Het systeem levert waardevolle aanvullende
informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bij
geleerd. De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst.
De volgende CITO toetsen worden afgenomen:
Groep 1: Aan einde schooljaar CITO taal voor kleuters en CITO rekenen voor kleuters.
Groep 2: CITO taal voor kleuters en CITO rekenen voor kleuters.
Groep 3 t/m 8: CITO woordenschattoets.
Groep 3 t/m 8: AVI-niveaubepaling van het technisch lezen.
Groep 3 t/m 8: CITO DMT (drie minuten toets)
Groep 3 t/m 8: CITO spelling.
Groep 3 t/m 8: CITO rekenen-wiskunde
Groep 4 t/m 8: CITO begrijpend lezen
Groep 6 t/m 8: CITO studievaardigheden
Groep 8 : Centrale Eindtoets
Verder worden vanaf groep 3 de methodegebonden toetsen van rekenen, taal, spelling en
begrijpend lezen afgenomen. De resultaten van de toetsen van Cito en de methode-gebonden
toetsen woren besproken in een bespreking met de zorgcoördinator.
Het leerlingvolgsysteem (LOVS) biedt ons een overzicht van leerlingen die extra aandacht nodig
hebben. We kunnen de resultaten die we behalen ook vergelijken met de gemiddelde resultaten van
andere basisscholen in Nederland. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die we willen
bieden. Op stichtingsniveau is er een beleidsplan ‘Omgaan met LOVS’.
2.2.2: Sociaal emotionele ontwikkeling
Naast de ontwikkeling op leergebied vinden wij het net zo belangrijk om de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen te volgen. Om de sociale ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen
volgen vullen we voor de groepen 1 en 2 KIJK lijsten in en gebruiken we voor de groepen 3 t/m 8 de
SCOL. KIJK is een kindvolgsysteem voor groep 1 en 2 waarmee we de ontwikkeling en de
onderwijsbehoeften van het kind in kaart brengen. Het instrument wordt minimaal 2 keer per jaar
afgenomen.De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een digitaal leerlingvolgsysteem voor
sociale competentie. Dit instrument meet de sociale vaardigheid van de kinderen aan de hand van
vragen over hun gedrag.
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Het instrument wordt twee keer per jaar afgenomen. Het instrument meet op sociaal welbevinden
en veiligheid. Het sociale stuk wordt opgedeeld in 8 competenties, hieronder beschreven. De
leerkracht(en) van groep 3 t/m 8 vullen de vragenlijsten voor ieder kind in. De leerlingen van groep 6
t/m 8 vullen ook een vragenlijst in. Deze vragen hebben betrekking op sociaal welbevinden en
veiligheid. Zo wordt in kaart gebracht wat de sterke en welke minder sterke kanten van een leerling
zijn. De acht competenties zijn:
 ervaringen delen
 aardig doen
 jezelf presenteren
 samen spelen
 samen werken;
 een keuze maken
 opkomen voor jezelf
 omgaan met ruzie
2.2.2: Groepsbespreking
In de groepsbespreking worden de leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkelingen
doorgesproken met de zorgcoördinator. Tijdens deze bespreking maken we o.a. gebruik van de
groepsoverzichten en de toets resultaten.
2.2.3: Leerlingbespreking
Als er zorgen rondom een leerling zijn, kan deze leerling in de leerlingbespreking ingebracht worden.
De leerlingbespreking wordt aangevraagd na aanleiding van een groepsbespreking of een vraag van
de leerkracht. Daarnaast staan er in de jaarplanning 8 momenten van leerlingbespreking ingepland.
Het initiatief hiervan ligt bij de leerkracht. Het uitgangspunt van de leerlingbespreking is het
groepsoverzicht, zoals beschreven in hoofdstuk 3.1. Daarin staat alle informatie van de betreffende
leerling.
Tijdens de leerlingbespreking vertelt de leerkracht van het betreffende kind kort de situatie en stelt
een duidelijke hulpvraag. De zorgcoördinator en leerkracht gaan samen in gesprek om te zoeken naar
de onderwijsbehoeften voor deze leerling. Deze worden dan opnieuw in kaart gebracht en het
handelen van de leerkracht daarop aangepast. De zorgcoördinator heeft hierin een begeleidende rol.
De zorgcoördinatoren en directie hebben meerderen momenten gepland om de zorgleerlingen te
bespreken, zodat de directie op de hoogte is van de zorg die geboden wordt in school.

2.3: De taakverdeling
Binnen de school zijn er verschillende functies die met de leerlingenzorg te maken hebben.
Hieronder staan deze verder uitgelicht met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
2.3.1: De schoolleider
De schoolleider is leidinggevende met betrekking tot personeelsbeleid, formeel eindverantwoordelijk
voor het zorgsysteem en degene die verantwoording moet afleggen voor de resultaten die bereikt
worden, met de inzet van de formatie en financiële middelen die de school ter beschikking staan.
Om ‘zorg aan alle leerlingen’ mogelijk te maken heeft de schoolleider de taak om:
 de scholing en ontwikkeling van het personeel te stimuleren en
 te zorgen voor organisatie, waar nodig faciliteren voor uitvoering van de leerlingenzorg.
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2.3.2: De zorgcoördinator
Op basisschool ‘De toermalijn’ zijn twee zorgcoördinatoren:
 Liesbeth Schlicher; groep 1 t/m 4
 Lenneke Boonstra; groep 5 t/m 8
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg voor de leerlingen.
De belangrijkste taken van de zorgcoördinator zijn:
 het samen met de leerkracht en ouders bekijken welke hulp gewenst c.q. noodzakelijk is.
 het begeleiden van leerkrachten.
 bewaken van de continuïteit van de zorg.
 bewaken van de continuïteit in het contact met de ouders.
 Het voeren van groeps- en leerling besprekingen
 In stand en up to date houden van de orthotheek
 contacten onderhouden met hulpinstanties als: GGD, Maatschappelijk Werk,
Ondersteuningsteam Samenwerkingsverband, Centrum jeugd en Gezin etc.
2.3.3: De groepsleerkracht
De groepsleerkrachten in de klas dragen zorg voor:
 Observatie en toetsen.
 Analyse van methodetoetsen en landelijke toetsen zoals CITO,en analyseren van
signaleringslijsten SCOL (sociaal/emotionele signaleringslijst gr. 3-8) en registratielijsten KIJK
(groep 1 en 2).
 Overleg met de zorgcoördinator.
 Informeren van ouders en afspraken bespreken.
 Maken en uitvoeren en bespreken met ouders en leerling van een plan van aanpak of HGPD.
 Inbrengen van de zorg in een interne consultatie met de zorgcoördinator.
 Overleg met externe instanties (dit is in afstemming met de zorgcoördinator).
 Verstrekken van schriftelijke informatie aan instanties (in overleg met de zorgcoördinator).
De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling.

2.4: Ouders
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen en betrokken zijn bij de ontwikkeling van
hun kind en de school. Ouders worden structureel geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.
Ze kunnen altijd terecht met hun vragen. We zien ouders als partner. Zij kennen immers hun kind als
geen ander.
School en ouders hebben een gezamenlijk doel: het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind en
onze leerling. Daarbij heeft iedereen zijn verantwoordelijkheden. Door duidelijk te zijn in de
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van ons als school bouwen we aan een open en eerlijke
relatie.
Ouders worden geïnformeerd:
 Oudergesprekken:
Twee keer per jaar ontvangen ouders informatie over de ontwikkeling van hun kind. Ouders
van kinderen die extra zorg nodig hebben en die worden gevolgd met een plan van aanpak of
HGPD worden bij start en bij evaluatie uitgenodigd. Daarnaast zijn de leerkrachten graag
bereid om buiten de geplande oudergesprekken met u te praten over uw kind. Dat kan op
verzoek van zowel de leerkracht als de ouders.
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Rapporten (portfolio)
Het format van het rapport/portfolio is volop in ontwikkeling. We zijn dit schooljaar 20162017 gestart in een nieuwe school en een nieuw format, wat in de aankomende schooljaren
verder ontwikkeld gaat worden. In dit schooljaar ontvangen de leerlingen twee keer het
rapport/portfolio. Dit gaat vooraf aan het oudergesprek mee naar huis, zodat dit thuis
bekeken kan worden. Tijdens het oudergesprek kunnen hier vragen over gesteld worden.
Informatieboekje voor ouders
In dit informatieboekje staat de inrichting van de zorgstructuur voor ouders beschreven.
Ouders ontvangen dit bij aanmelding van hun kind. In het schooljaar 2016-2017 hebben alle
ouders dit eenmalig ontvangen, vanwege de fusie.

Ouders worden aan het begin van een zorgtraject geïnformeerd door de groepsleerkracht over de
mogelijke zorgen die er spelen betreffende hun kind. Zorg en plan van aanpak worden besproken
met ouders. Ouders moeten toestemming geven voor alles wat er aan externe zorg en ondersteuning
nodig is. Afspraken over al deze zorg verlopen via de groepsleerkracht. Afspraken en overleg met
ouders worden vastgelegd in het journaal en komen in het leerlingendossier.
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H3: zorgdocumenten
3.1: groepsoverzicht
Er wordt gedurende het jaar gebruik gemaakt van een groepsoverzicht waarin observatiegegevens
en toetsgegevens, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied worden vermeld. De
leerkracht vult in dit overzicht vervolgens in wat de leerling nodig heeft, de onderwijsbehoeften van
de leerling. De leerkracht verdeelt de groep aan de hand van de onderwijsbehoeften per vakgebied
in een bepaalde instructiegroep. De basisinstructie, de verlengde instructie en de verkorte instructie.
Dit overzicht wordt ook gebruikt bij de groepsoverdracht. Twee keer per jaar, na de cito-toetsen,
worden alle leerlingen geëvalueerd en wordt er weer een nieuw groepsoverzicht gemaakt. In bijlage
2 staat een leeg format van het groepsoverzicht.

3.2: lesplan 2.0 + zorgplanning
In het “lesplan 2.0” staat het dagelijkse aanbod beschreven voor de leerlingen. Dit lesplan bestaat
per dag uit twee A4’tjes. Links staan de lessen, de doelen en evaluaties van de leerling in die
betreffende les. Rechts staat de zorgplanning, waarin alle extra zorg, buiten drie instructieniveaus
wordt beschreven. Dit komt tot stand vanuit het groepsoverzicht. In een apart overzicht staan de
leerlingen ingedeeld op instructieniveau, die in de lessen rekenen, spelling, begrijpen en technisch
lezen worden gehandhaafd. In bijlage 3 is een format van het lesplan 2.0 + zorgplanning te zien.
Vanuit het netwerkleren is een groep leerkrachten zich bezig gaan houden met een alternatief voor
het groepsplan. Deze netwerkgroep is aan de slag gegaan met een ontwerp “lesplan 2.0”. Dit
schooljaar, 2016-2017, zijn we hiermee begonnen. Dit zal in de aankomende schooljaren nog verder
ontwikkeld worden.

3.3: Plan van aanpak
Voor leerlingen met een leer- of gedragsprobleem stellen wij een plan van aanpak op.
In een plan van aanpak wordt beschreven hoe gedurende een bepaalde periode met uw kind
speciale vaardigheden worden geoefend, omdat toetsing of observatie hebben aangetoond dat uw
kind deze onvoldoende beheerst.
Een plan van aanpak wordt opgesteld om systematisch aan het probleem van uw kind te werken.
Hier wordt 6 tot 8 weken aan gewerkt. Daarna kunnen weer nieuwe doelen worden gesteld. Om te
kijken of de oefeningen bij uw kind resultaat hebben, wordt naderhand gemeten of er verbetering is.
Het plan van aanpak wordt met ouders besproken en ondertekend, bij elke evaluatie worden ouders
uitgenodigd en geïnformeerd. In bijlage 4 staat het format van het plan van aanpak.

3.4: Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)
Wanneer een plan van aanpak niet het gewenste resultaat oplevert wordt er een HGPD opgesteld.
Dit is een plan voor de lange termijn voor eventueel aanvragen van een onderzoek en specifieke hulp
bij externe instanties of het samenwerkingsverband. Hierin wordt nog extra informatie gegeven
betreffende de leerling op het gebied van: leerling, leerkracht, school en omgeving. Op deze
gebieden worden de belemmerende en bevorderende factoren beschreven om een zo compleet
mogelijk beeld van de leerling te krijgen. Daarmee kun je beter aansluiten op de onderwijsbehoeften
of concluderen dat er verdere acties moeten worden ondernomen. In bijlage 5 staat het format van
het HGPD.
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3.5: ontwikkelingsperspectief (OPP)
Wanneer blijkt dat een leerling op een bepaald vakgebied niet het niveau aankan van het leerjaar of
een achterstand van minimaal 1,5 jaar heeft, wordt er een eigen leerlijn vastgelegd in een OPP.
Hierin worden de individuele doelen voor de leerling beschreven en deze worden twee keer per jaar
geëvalueerd met ouders en betreffende leerling. Op stichtingsniveau is hiervoor een beleidsplan
gemaakt. In bijlage 6 staat een voorbeeld van het OPP.

3.6: digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH)
De kinderen van de groepen 1, 3 en 5 worden jaarlijks gescreend op mogelijke kenmerken die passen
bij de leerling die kan functioneren op dit niveau. Als school zijn we nog volop in ontwikkeling om
steeds beter te kunnen afstemmen op deze doelgroep.

3.7: Toetskalender
Elk jaar maken de zorgcoördinatoren de toetskalender, waarin alle toetsmomenten beschreven
staan. Zie bijlage 7.
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H4: Externen
Er zijn veel instanties waarmee de school geregeld overleg heeft. Bent u zelf op zoek naar de juiste
hulpverlening voor uw kind, dan kunt u ook terecht bij de zorgcoördinator. Zij kan u adviseren over
de juiste persoon of plek.

4.1: Ondersteuningsteam/samenwerkingsverband
Het ondersteuningsteam van het Samenwerkingsverband Noord- en Midden Limburg is er om
scholen en ouders te ondersteunen bij het zoeken naar de juiste hulp voor het kind. Regelmatig is er
overleg tussen zorgcoördinatoren en een lid van het ondersteuningsteam waarin er vragen en zorgen
over leerlingen worden besproken. Aan de ouders wordt hiervoor toestemming gevraagd, zodat de
leerling besproken kan worden tijdens het overleg met het ondersteuningsteamlid. Samen proberen
we zo goed mogelijk de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen zodat er passende
hulp geboden kan worden. Mocht blijken dat de leerling op school niet voldoende profiteert van de
extra hulp dan kan er in gezamenlijk overleg besloten worden over te gaan tot aanvraag van een
toelaatbaarheidsverklaring. Als er gedacht wordt over het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO dan vult de school samen met het ondersteuningsteam
het formulier deskundigenadvies in. Alleen het BTO (Bovenschools Toetsingsorgaan) kan een
beschikking SBO afgeven.

4.2: Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders
en jeugdigen (van zwangerscahp tot 23 jaar). Zo geven ze informatie en advies, verzorgen ze
themabijeenkomsten en workshops, hebben ze een uitgebreide website en bieden ze persoonlijke
ondersteuning op maat. Een keer per week, op woensdag van 12.00-13.00 uur, is er iemand van het
CJG aanwezig in ons gebouw, zodat ouders op een laagdrempelige manier hun zorgen en vragen
kunnen stellen.

4.3: GGD en JGZ
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In de
regia Noord- en Midden-Limburg, bied de GGD de JGZ aan. Bij deze instanties kan men terecht voor
informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien. De GGD is gehuisvest in
ons gebouw. Bij de ondersteuning is te denken aan logopedie, schoolverpleegkundige en jeugdarts,
externe vertrouwenspersonen en de Gezonde School.

4.4: Overige instanties
Als school hebben wij ook contacten met andere instanties dan hierboven genoemd. Dit zijn
voornamelijk instanties waar onderzoeken of begeleidingstrajecten worden gedaan. Onder andere
de Mutsearsstichting, Opdidakt, Lionarons en Praktijk Marlou Janssen (dyslexie). Dit gebeurt altijd in
overleg met ouders.
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H5: Doorgaande lijn van voorschoolse educatie tot voortgezet
onderwijs
5.1: voorschoolse educatie naar primair onderwijs
Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Op De Toermalijn betekent dit dat
zij instromen in groep 1. De instromende kleuter wordt indien nodig besproken in een ‘warme
overdracht’. Dit is een overleg dat wordt gevoerd tussen groepsleerkracht en de pedagogisch
medewerker van de kinderopvang. Als de instromende kleuter extra zorg behoeft is de
zorgcoördinator hierbij aanwezig.
5.1.1: VVE
VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en is bedoeld voor kinderen van circa 2,5 tot 6 jaar
uit onderwijsachterstandgezinnen. Deze kinderen worden ook wel “doelgroepkinderen” genoemd.
Het zijn de peuters en kleuters die in het basisonderwijs een leerling-gewicht hebben van 0,3 of 1,2.
Het doel van VVE is ervoor te zorgen dat deze doelgroepkinderen extra ondersteund worden in hun
vroege ontwikkeling, zodat ze, wanneer ze naar groep 3 doorstromen het gewenste niveau behalen.
Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschoolse educatie (VVE) wordt
aangeboden. Een vroegschool zijn de groepen 1-2 van een basisschool met een beredeneerd VVE
aanbod. Dit zijn de locaties waar VVE voldoet aan de eisen vanuit de OKE-wet (Wet
Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie).
Bij aanmelden van een leerling voor de basisschool vragen we welke peuterspeelzaal het kind
bezoekt. Met regelmaat bestaat overleg tussen basisschool en de kinderopvang. Bij signalen van zorg
vanuit de kinderopvang zijn vooraf aan plaatsing in groep 1 extra bezoekjes door leerkracht en of
zorgcoördinator en wordt bij de overdracht zorgvuldig doorgesproken wat deze leerling nodig heeft.
In bijlage 8 staat het ‘VVE werkplan’ van onze school.
Warme overdracht:
Zodra het eindgesprek op de voorschoolse instelling met ouders is gepland en het betreft
doelgroepkinderen en kinderen die extra aandacht/ondersteuning nodig hebben, vragen ze
toestemming aan ouders voor een warme overdracht. Er wordt een afspraak gemaakt met de
basisschool voor informatieoverdracht over de doelgroepkinderen met als centrale vraag: “Wat heeft
dit kind nodig om mee te kunnen in groep 1”.
De leerkracht en/of de zorgcoördinator waar het kind wordt geplaatst en de pedagogische
medewerker plannen een gesprek, warme overdracht a.d.h.v. overdrachtsformulier. De leerkracht
en/of de zorgcoördinator gaat voor de afspraak naar de kinderopvang.
Koude overdracht:
Voor de kinderen die goed meedoen met de activiteiten in de voorschool en die een goede brede
ontwikkeling laten zien volstaat de koude (papieren) overdracht ongeveer 3 tot 6 weken voordat een
kind onze basisschool bezoekt.
De voorschoolse instelling bespreekt in het eindgesprek het overdrachtsformulier met de ouders.
Dan wordt ook toestemming gevraagd om het overdrachtsformulier door te geven.
Mocht het zijn dat de leerkracht na een paar weken zich zorgen maakt over de ontwikkeling, dan
wordt er contact opgenomen met de voorschoolse instelling.
Het is wenselijk dat als kinderen op school zitten er terugkoppeling plaatsvindt met de voorschoolse
instelling over hoe het met de kinderen gaat.
Na ongeveer 3 maanden kan een terugkoppeling plaatsvinden waarbij de zorgcoördinator of de
leerkracht contact opneemt. Via de mail of telefonisch wordt de afspraak gemaakt.

15

Zorgplan De Toermalijn

Januari 2017

5.2: van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs vindt plaats aan het einde van
groep 8. Toch is dit niet alleen een proces voor in groep 8, maar beginnen wij in groep 6 al met het
bespreken van het uitstroomprofiel a.d.h.v. de Cito toetsen met ouders. In groep 7 wordt een
voorlopig advies gegeven en in groep 8, na de middenmeting, het definitieve advies.
Daarna worden de gegevens van de leerling, met ondertekening van ouders, via OSO overgedragen
aan voortgezet onderwijs. Vanuit het samenwerkingsverband is er een wegwijzer PO-VO gemaakt,
waarin de precieze procedures voor aanmelding en eventuele bijzonderheden beschreven staan.
In bijlage 9 en 10 wordt omschreven hoe de procedures verlopen en welke informatie wordt
overgedragen vanuit het PO naar het VO.

5.3: verlengen/versnellen kleuterperiode
5.3.1: Instroom en doorstroom van jongste leerlingen:
Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Op De Toermalijn betekent dit dat
zij instromen in groep 1. Vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling en aan de
hand daarvan wordt er gekeken of deze leerling doorstroomt naar de volgende groep. Er zijn
kinderen die een snelle ontwikkeling doormaken, voor deze kinderen kunnen we de kleuterperiode
verkorten. Voor kinderen die zich langzamer ontwikkelen kunnen we de kleuterperiode verlengen.
Uitgangspunt is steeds dat bij een verkorte of verlengde leertijd (op de basisschool) altijd het belang
van het kind centraal staat. De leerkracht ziet uw kind de hele week en zal op grond van observaties
en toetsen met u bespreken wat voor uw kind het beste is.
De beslissing
Het nemen van de beslissing t.a.v. de schoolloopbaan van het kind doen we aan de hand
van een aantal overwegingen waarin het kind gewogen wordt op een aantal aspecten.
Naar aanleiding hiervan wordt een verantwoorde beslissing genomen in overleg met ouders,
leerkracht, zorgcoördinator en eventuele externe instanties. Op stichtingsniveau is er een beleidsplan
‘Overgang 1-2-3’, waarin de precieze stappen staan beschreven die onderomen moeten worden.

5.4: doubleren/versnellen groep 3 t/m 8
5.4.1: Doublure
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we
dan in overleg met de ouders het besluit om een groep een jaar over te doen. De zorgcoördinator is
hier ook bij betrokken. Dit gebeurt vooral als een kind op alle punten (ook lichamelijk en emotioneel)
achterblijft bij de meeste klasgenootjes. Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een
kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo'n leerling haalt op dat
gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepast programma zo op dat
er aansluiting is bij het vervolgonderwijs.
5.4.2: Versnellen
In de dagelijkse onderwijspraktijk hebben we wel eens te maken met leerlingen die zich sneller
ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes. Het overslaan van een groep komt zelden voor.
Voorafgaande aan een groepsversnelling is er sprake geweest van extra ondersteuning. Dit betekent
dat leerlingen uitdaging gekregen hebben, die uitgaat van de specifieke onderwijsbehoeften van het
kind. Het gaat vaak om leerlingen die op het gebied van begrijpend lezen en rekenen een voorsprong
van minimaal een jaar hebben. Als verdiepen en verrijken niet voldoende tegemoet komt aan de
onderwijsbehoeften van deze leerling kan er gekozen worden om te versnellen. Dit heeft dan tot
doel om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerling, zodat er een goede
doorgaande ontwikkeling voor deze leerling gerealiseerd wordt.
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Op stichtingsniveau is er een beleidsplan ‘Versnellen en Verdiepen’, waarin de precieze stappen
staan beschreven die ondernomen moeten worden.
5.4.3: De beslissing
Het nemen van de beslissing t.a.v. de schoolloopbaan van het kind doen we aan de hand
van een aantal overwegingen waarin het kind gewogen wordt op een aantal aspecten.
Naar aanleiding hiervan wordt een verantwoorde beslissing genomen in overleg met ouders,
leerkracht, zorgcoördinator en eventuele externe instanties.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Overzicht niveaus van zorg
Basiszorg

Breedtezorg

Dieptezorg

19

Vijf niveaus van zorg
Niveau 1: algemene
preventieve zorg in de
groep.
Niveau 2: extra zorg in de
groep.

1 –zorg route
Cyclus
handelingsgericht
werken door de leraar.
Groepsbespreking/
leerlingenbespreking
Groepsplan

SWV
Ondersteuningsteam
indien nodig
preventief.

Niveau 3: speciale zorg in
overleg met de
zorgcoördinator.
Duidelijke uitbreiding van
leer- of instructietijd.

HGPD/plan van
aanpak/ handelingsplan

Ondersteuningsteam
preventief, indien
nodig curatief

Niveau 4: speciale zorg in
het overleg met
zorgcoördinator en externe
deskundigen.
Niveau 5: verwijzing SBO
of (V)SO

Arrangementen
Leerlingen met een
OPP

Begeleiding door
externe deskundige
vanuit het SWV

Verwijzing
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Bijlage 2: Groepsoverzichten
Groep 1/2
Naam leerling:

Geboortedatum:
Vakgebied
Taal voor kleuters

Rekenen voor kleuters

KIJK

CITO
Niveau:
vs:

CITO
Niveau:
vs:

Basiskenmerken:

Evaluatie

Evaluatie

Risicofactoren:

Nieuw doel

Nieuw doel

Betrokkenheid:

Evaluatie
Aanpak
* / ** / ***

Aanpak
* / ** / ***

Nieuw doel

Onderwijsbehoeften
Onderwijsbehoeften
Aanpak
* / ** / ***
Onderwijsbehoeften

Stimulerende factoren
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Belemmerende factoren
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Groep 3
Naam leerling:

Geboortedatum:
Vakgebied
Rekenen

Technisch lezen
CITO
DMT niveau:
AVI:

Spelling

CITO
Niveau:
vs:

CITO
Niveau:
vs:

Evaluatie
DMT:

Evaluatie
CITO

Evaluatie
CITO

AVI:

Methode

Methode

Nieuw doel

Nieuw doel

Nieuw doel

vs:

Aanpak
* / ** / ***

Aanpak
* / ** / ***

Aanpak
* / ** / ***

Onderwijsbehoeften
Onderwijsbehoeften

Stimulerende factoren
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Groep 4 t/m 8
Naam leerling:
Technisch lezen
CITO
DMT niveau:
AVI:

Rekenen

Geboortedatum:
Vakgebied
Spelling

Begrijpend lezen

CITO
Niveau:
vs:

CITO
Niveau:
vs:

CITO
Niveau:
vs:

Evaluatie
CITO

Evaluatie
CITO

Evaluatie
CITO

Methode

Methode

Methode

Aanpak
* / ** / ***

Nieuw doel

Nieuw doel

Nieuw doel

Onderwijsbehoeften

Aanpak
* / ** / ***

Aanpak
* / ** / ***

Aanpak
* / ** / ***

Onderwijsbehoeften

Onderwijsbehoeften

Onderwijsbehoeften

vs:

Evaluatie
DMT:
AVI:
Nieuw doel

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

Overige bijzonderheden/algemene onderwijsbehoeften

22

Zorgplan De Toermalijn

Januari 2017

Bijlage 3: Lesplan 2.0 + zorgplanning
Weekplanning groep
2017/2018
Maandag - - 20
Leerkracht:
Tijd
Vakgebied
Extra oefenen/opvallendheden
8.30
Rekenen
*Beschrijf hier alleen iets dat voortgekomen is uit je
Beschrijf
weekdoelen en evaluatieblad. Dus geen dagelijkse
Blok, thema, les enz.
evaluatie
** Beschrijf hier alleen iets dat voortgekomen is uit je
weekdoelen en evaluatieblad. Dus geen dagelijkse
evaluatie

*** Beschrijf hier alleen iets dat voortgekomen is uit je
weekdoelen en evaluatieblad. Dus geen dagelijkse
evaluatie
9.30

Taal

*
**
***

Pauze
10.25

Technisch lezen

*
**
***

11.10

Aardrijkskunde

Pauze
13.00

Gym

14.00

Tekenen

Bijzonderheden
 Week doelen en evaluatie invullen Dit is een geheugensteuntje zodat je dat iedere dag
doet
 Zorgplanningevaluatie invullen Dit is een geheugensteuntje zodat je dat iedere dag doet
Afwezig/te laat
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Zorgplanning groep (pva, hgpd,opp)
2017/2018
Vakgebied/wanneer Wie?
Doel/wat?
Vakgebied en
Namen
Doel: Beschrijf wat je wilt bereiken
tijdstip invullen
leerlingen die met de extra activiteit
het betreft

Evaluatie
Evalueren per keer,
deze evaluatie
beschrijf je niet in het
weekdoelen en
evaluatieblad.

Wat: Beschrijf blok, thema, boek
enz. en/of welke materialen je extra
gebruikt.

Vakgebied/wanneer Wie?

Doel/wat?
Doel:

Evaluatie

Wat:

Vakgebied/wanneer Wie?

Doel/wat?
Doel:

Evaluatie

Wat:
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Bijlage 4: Plan van aanpak

Plan van Aanpak
Datum start:
Ingevuld door

Betreffende:
Leerling:
Geboortedatum:
Groep:
Leerkrachten:
Schoolverloop:
Zorgcoördinator

Korte situatiebeschrijving en vragen:
Wat is er al ondernomen en met welk resultaat?
Doelen, mogelijkheden op lange termijn.
Dit is het doel wat je uiteindelijk wil bereiken

Doelen en mogelijkheden op korte termijn.
(denk ook aan doelen vanuit het kind)
Hierin splits je de lange termijn doelen in korte termijndoelen, dus korte stapjes om het doel te
behalen
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Handelingsvoorstellen/handelingsafspraken
Periode 1:
Datum:
Actie:
Wie:
Evaluatie:
Periode 2:
Datum:
Actie:
Wie:
Evaluatie:
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Bijlage 5: HGPD

Handelingsgerichte Procesdiagnostiek – vertrouwelijk
Datum:

Ingevuld door:

Functie:

Betreffende
Leerling:
Geboortedatum:
Groep:
Leerkrachten:
Schoolverloop:
Intern begeleider:

Korte situatiebeschrijving en vragen:
Van wie zijn de vragen?
Wat is er al ondernomen en met welk resultaat?
Wat is jouw hulpvraag? Wat zou je graag veranderd willen zien?

Leerling - lichamelijk

Denk aan: ziekteverzuim, ziektes c.q. gezondheid, zintuiglijke problemen,
motorische beperkingen, vitaliteit, sportieve vaardigheden

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Leerling - gedrag

Denk aan: sociale vaardigheden, communicatievaardigheden,
samenwerkingsvaardigheid, zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen,
emotionele stabiliteit, omgaan met frustraties, aanwezigheid van
psychiatrische stoornissen (bijv. autisme), welbevinden op school

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Leerling - leren

Denk aan: leerbaarheid, het leergedrag van de leerling in de situatie zelf:
strategie, taakgedrag, taakbeleving, schoolprestaties op verschillende
vakken, CITO-toetsen (uitdraai van de toetsgegevens toevoegen),
werkhoudingsaspecten , tempo, ordeningsvermogen,
prestatiemotivatie/faalangst, intelligentieniveau, mondelinge
taalvaardigheid

Risico’s en belemmerende
factoren
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Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Leerling –zelf

Denk aan: eigenaarschap van de leerling:
wat vindt de leerling zelf, welke kansen en belemmeringen ervaart de
leerling zelf, is de leerling in staat tot zelfreflectie, kan de leerling
verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar gedrag,
met welke oplossingen / acties komt de leerling, neemt de leerling zelf
initiatief

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Binnen school
leerkracht

Denk aan: doceerstijl, pedagogische stijl, waarden en normen leerkracht,
meer kindgericht of leerstofgericht, gevoelens bij een bepaalde leerling,
handelen van de leerkracht in de situatie zelf (taak, instructie, pedagogisch
handelen), sterke kanten leerkracht, empatisch, duo-baan,
klassenassistentie

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Binnen school
groep

Denk aan: groepsgrootte, aard van leerlingenproblematiek en niveaus van
de leerlingen, houding van de groep t.o.v. de leerling, sociale sfeer,
acceptatie van verschillen, veel eigen verantwoordelijkheid

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Binnen school
schoolorganisatie

Denk aan: invloed schoolregels, mogelijkheden tot extra hulp , het
zorgsysteem op school, goede afstemming met ouders, goede afstemming
met zorgketen , gebouwelijke situatie, duidelijkheid over roosters etc.

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Buiten school
gezin

Denk aan: bijzonderheden over gezinssamenstelling, mate van stabiliteit,
mate waarin ouders hun kind kunnen stimuleren, pedagogisch klimaat,
samenwerking met de ouders – houding ouders t.o.v. school, gelegenheid
tot maken van huiswerk

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
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Mogelijke acties

Buiten school
vrije tijd

Denk aan: invloeden vanuit de buurt, bezigheden na schooltijd (clubs),
ondernemend in de buurt/wijk, gelegenheid tot contacten met
leeftijdsgenoten

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Buiten school
zorg

Denk aan: Is /was er sprake van externe hulp?

Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Mogelijke acties

Voorlopige verklaring van de situatie?
Doelen, mogelijkheden op lange termijn.
1
2
3

Doelen en mogelijkheden op korte termijn.
(denk ook aan doelen vanuit het kind)
Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.
Ev. later toevoegen Ad 4, Ad 5… (aangeven datum)

Handelingsvoorstellen/handelingsafspraken
Periode 1:
Datum:
Actie:
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Wie:
Evaluatie:
Periode 2:
Datum:
Actie:
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Wie:
Evaluatie:
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Periode 3:
Datum:
Actie:
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ev. Zelfs Ad 4 …
Wie:
Evaluatie:
Periode 4:
Datum:
Actie:
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ev. Zelfs Ad 4 …
Wie:
Evaluatie:
Periode 5:
Datum:
Actie:
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ev. Zelfs Ad 4 …
Wie:
Evaluatie:
Periode 6:
Datum:
Actie:
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ev. Zelfs Ad 4 …
Wie:
Evaluatie:
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Bijlage 6: OPP
Format Ontwikkelingsperspectief

school

Invulgegevens
Datum opstellen OPP
Opgesteld door
Datum laatste evaluatie

Gegevens leerling, school, ouders, hulpverleners
Naam leerling

Geboortedatum

Datum laatste evaluatie

Huidige groep +
Groepsverloop
Naam school

Huidige leerkracht(en)

Intern begeleider

Gezinssamenstelling
Eventuele bijzonderheden
Ouders/verzorgers
Namen, telefoon/email
Hulpverleners
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Uitkomsten onderzoek
Vermeld, indien van toepassing, de uitkomsten/diagnose uit eerder onderzoek dat extern verricht is, met
vermelding van datum en uitvoerder van onderzoek.

*Je kunt deze uitkomsten ook bij de bevorderende en belemmerende factoren vermelden.

Extra ondersteuning (uit het samenwerkingsverband, indien van toepassing)
Datum toewijzing
Begin- en einddatum
Doel, inhoud en omvang
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Verplicht deel OPP: Factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling bevorderen en belemmeren bij de
uitvoering van het onderwijs

Factoren

Bevorderend

Belemmerend

Cognitieve en didactische
ontwikkeling
Sociaal-emotioneel en
gedrag
Spraak/taalontwikkeling

Werkhouding en
taakaanpak
Lichamelijke, motorische,
zintuiglijke ontwikkeling
Onderwijs: relevante
factoren in school, groep,
leerkracht
Opvoeding: relevante
factoren in gezin, ouders,
vrije tijd
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Ontwikkelingsperspectief voor (kruis aan)
❏ technisch lezen

❏ begrijpend lezen

❏ spelling

❏ rekenen/wiskunde

❏ leergebiedoverstijgend
(sociale competentie, gedrag, werkhouding)

Verplicht: Geplande uitstroombestemming V(S)O (kruis aan)

❏ VWO

❏ HAVO

❏ VMBO theoretische leerweg

❏ VMBO gemengde leerweg

❏ Met LWOO

❏ VMBO kaderberoepsgerichte leerweg ❏ VMBO basisberoepsgerichte leerweg

❏ Met LWOO

❏ Praktijkonderwijs
❏ VSO cluster 2

❏ VSO cluster 3

❏ VSO cluster 4

Onderbouwing/opmerkingen:

Bijvoorbeeld disharmonisch uitstroomprofiel met grote verschillen in uitstroomniveau per leergebied

34

Zorgplan De Toermalijn

Januari 2017

Planningsdeel
Bij beknopt OPP: verwijs naar groepsplan.
Indien wenselijk: uitgebreid OPP met doelen en onderwijsaanbod.

Doelen en aanbod (alleen voor de vakken waarvoor doelen en/of aanbod afwijken van datgene wat in
het groepsplan is beschreven)

1. Tussendoelen dit schooljaar, in vaardigheidsscores (marge) en functioneringsniveau (FN)

Geplande vaardigheids-

Huidige vaardigheidscores en FN

groei in schooljaar
20… – 20...

Geplande vaardigheidscores (marge) en
gepland FN

Evaluatie = geplande
vaardigheidscore en FN
behaald?

❏ midden groep...

❏ midden groep...

❏ eind groep...

❏ eind groep...

❏ midden groep...
❏ eind groep...
Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen/wiskunde
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Doelen en aanbod (alleen voor de vakken waarvoor doelen en/of aanbod afwijken van datgene wat in het
groepsplan is beschreven)
2. Leergebiedspecifieke tussendoelen en aanbod (komend half jaar)
In geval van afwijkingen van het reguliere programma beknopt de beredeneerde keuzes in (tussen)doelen en aanbod
vermelden. Zie bijvoorbeeld leerlijnen CED Groep en Passende perspectieven (SLO).
Uitvoering in groepsplan en/of additioneel. In relatie tot de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.

Leergebied

Tussendoelen + aanbod

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen/wiskunde

3. Tussendoelen sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en werkhouding (komend half jaar)

Doelen voor werkhouding, taakaanpak, gedrag en/

Aanbod/aanpak

of sociaal-emotioneel functioneren

Onderwijsbehoeften

Afspraken met de ouders en de leerling
• Opmerkingen van de ouders en de leerling, bijvoorbeeld de verwachtingen van de ouders m.b.t.
uitstroomperspectief
• Afspraken van school met de ouders over samenwerking en over de datum volgend overleg.

Evaluatiedeel

Evaluatie (vermeld datum en naam)
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• Zijn de geplande vaardigheidsscores behaald? Analyse + hoe verder
• Zijn de leergebiedspecifieke tussendoelen bereikt? Analyse + hoe verder
• Zijn de leergebiedoverstijgende doelen behaald? Analyse + hoe verder
• Ontwikkelt de leerling zich conform de verwachtingen?

Bijstelling ontwikkelingsperspectief (vermeld datum en naam)

• Bijstellen van de geplande uitstroombestemming + de reden en onderbouwing van dit besluit
• Is (vervolg)aanvraag extra ondersteuning nodig?

Besproken met de leerling door:
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Bijlage 7: Toetskalender

Jaarplanning kwaliteitszorg 2017-2018
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datum

week

Algemeen

28-8
4-9
11-9
18-9
25-9
2-10
9-10
16-10
23-10
30-10
6-11

35/1
36/2
37/3
38/4
39/5
40/6
41/7
42
43/8
44/9
45/10

13-11

46/11

20-11
27-11
4-12

47/12
48/13
49/14

11-12
18-12
25-12
1-1
8-1
15-1
22-1

50/15
51/16
52
1
2/17
3/18
4/19

29-1
5-2
12-2
19-2

5/20
6/21
7
8/22

CITO toetsen

26-2

9/23

5-3

10/24

28-02-2017: Studiedag
Marap + acties
Lln bespreking n.a.v.
groepsoverzicht

12-3
29-3
26-3
2-4
9-4

11/25
12/26
13/27
14/28
15/29

Toetsen
Groep 1/2

Toetsen
Groep 3

Toetsen
Groep 4 t/m 7

Toetsen
Groep 8

Groepsbespreking
Lln bespreking
02-10-2017: studiedag
herfstvakantie

Groepsbespreking
SCOL
Bespreking herfstsig.
Oudergesprekken
Lln bespreking

SCOL
SCOL
Herfstsig.

SCOL
SCOL

SCOL
SCOL

DMT/AVI(!!)
Rekenen(Na
blok B1 week1)
Spelling
Woordenschat

Rekenen
Spelling
Begr. Lezen
Woordenschat

Rekenen
Spelling
Begr. Lezen
Woordenschat
ww-spelling
Studievaard.
DMT/AVI

6-12-2017: studiedag
netwerkleren

Kerstvakantie
Kertsvakantie

CITO toetsen

Rekenen (M2)
Taal (M2)
Protocol
leesprobleem/
dyslexie (M2)
Kijk (1/2)

DMT/AVI

carnavalsvakantie
Analysegesprekken

Adviesgesprek

Oudergesprekken
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16-4
23-4
30-4
7-5
14-5
21-5
28-5
4-6

16/30
17/31
18
19
20/32
21/33
22/34
23/35

Lln bespreking

11-6
18-6
25-6

24/36
25/37
26/38

CITO toetsen
20-6-2017 studiedag
Analysegesprekken
Rapport/Portfolio

2-7
9-7

27/39
28

Eindtoets (dig)
Eindtoets (dig)

meivakantie
meivakantie

Lln bespreking SCOL
CITO toetsen

Rekenen
Taal
Protocol
leesprobleem/
dyslexie (2)
Kijk

SCOL
SCOL
Rekenen
Spelling
Woordenschat

SCOL
SCOL
Rekenen
Spelling
Woordenschat
Studiev. (6/7)
ww-spelling (7)

DMT/AVI

DMT/AVI

SCOL
SCOL

Overdracht nieuwe
groep
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Bijlage 8: VVE werkplan
Maart 2015
VVE werkplan groep 1-2

bs de Toermalijn

DE VVE periode is van 2 jaar tot 7 jaar.
De VVE doelgroep voor voorschoolse educatie bestaat uit kinderen van 2 tot 4 jaar woonachtig in de
gemeente Maasgouw, die voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:
- Kinderen die vallen binnen de gewichtenregeling van het basisonderwijs.
- Kinderen die verblijven in een niet stimulerende taalomgeving door weinig taalaanbod of
thuis wordt geen Nederlands gesproken en/of er is sprake van een achterstand in de
Nederlandse taal.
- Kinderen waarbij relatieve risico-indicatoren van invloed zijn op de ontwikkeling van schoolse
vaardigheden.
Doel van VVE:

Kinderen met een VVE indicatie moeten door de extra (taal en spel)begeleiding in de
voorschool en de vroegschool een goede start kunnen maken met het verwerven van de
schoolse vaardigheden in groep 3.
Toeleiding:
Kinderen worden geïndiceerd door de GGD en worden toegeleid naar een kindercentrum
met peutergroepen. Het kan ook voorkomen dat kinderen in de peutergroep worden
gesignaleerd als zijnde kinderen die een (taal)ontwikkelingsachterstand hebben, dan kan
vanuit de peutergroep contact worden opgenomen met de GGD.
Als kinderen in groep 1-2 zitten zonder indicatie en waarbij de zorgcoördinator en de
leerkracht vinden dat hier een VVE indicatie ontbreekt, dan is het belangrijk om contact op
te nemen met de voorschool en met de GGD, om uit te zoeken waarom er geen indicatie is
afgegeven.
Als er wel een indicatie is, maar geen gebruik is gemaakt van een peuterprogramma, (bv bij
opvang bij gastouders) dan is het goed om met ouders het gesprek aan te gaan om goed in
kaart te brengen wat het kind nodig heeft. Dan eventueel nog afspraken maken met de
ouders. (VVE thuis).
In de huidige situatie op bs De Toermalijn is het zicht op VVE peuters (nog) niet optimaal en
de toeleiding lukt niet altijd als ouders gebruik maken van gastouderopvang of informele
opvang. GGD kan op basis van signaalgestuurde begeleiding ouders wel adviseren en
begeleiden, maar niet dwingen om hun kind aan te melden voor voorschoolse educatie.
Binnen de voor –en vroegscholen wordt bekeken wat belangrijk is met betrekking tot de
kwaliteit van VVE en hoe deze kwaliteit geborgd wordt, maar dit is voor de basisschool
natuurlijk net zo belangrijk en tot op heden leerkrachtafhankelijk.
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Warme overdracht
Van kinderen die op een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf hebben gezeten, ontvangt de
basisschool informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Dit gebeurt echter pas nadat de
inhoud met de ouders is besproken.
Als er opmerkelijke zaken zijn m.b.t. het kind dan wordt er een warme overdracht gepland
tussen de zorgcoördinator en één van de pedagogisch medewerkers. Het overdracht
formulier is leidraad voor het gesprek.
Een warme overdracht vindt plaats:
-

Als de zorgcoördinator en/of leerkracht dit wenselijk vindt naar aanleiding van het
intakegesprek.
- Als de pedagogisch medewerkers dit wenselijk vinden n.a.v. observaties, de
ontwikkeling van het kind en een VVE indicatie.
De warme overdracht wordt in overeenstemming gepland, maar het liefst voordat het kind 3
jaar en 10 maanden is en mag komen wennen op de basisschool. Als leerlingen met een VVE
indicatie op bs De Toermalijn starten dan willen we doelen per kind formuleren, op grond
van binnenkomst (overdracht). De overdrachtgegevens en observatiegegevens van de
voor/vroegschool zijn hierbij leidend.
In de overdracht wordt nadrukkelijk ingegaan op: wat is de onderwijsbehoefte van dit kind
(welke extra begeleiding van de leerkracht is nodig) om mee te kunnen doen in groep 1.
Het intakegesprek:
Vóór de toelating (voordat het kind 3 jaar en 10 maanden is) wordt door de locatiedirecteur
samen met de ouders een intakelijst ingevuld. Deze intakelijst betreft de ontwikkeling van
het kind. Ook worden data voor de gewenning gepland in overleg met de leerkracht.
De volgende zaken komen aan bod:
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van belang zijnde medische gegevens,
verwijzing en/of contact met instanties en VVE indicering
de taalontwikkeling,
de lichamelijke ontwikkeling,
de sociale en emotionele ontwikkeling,
de groei in zelfstandigheid,
het speelgedrag,
eventuele informatie vanuit de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf,
van belang zijnde gegevens uit de gezinssituatie
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We werken op onze school met thema’s en we halen de doelen uit Kleuterplein en Kijk.
Voor het volgen van leerlingen met een VVE indicatie gebruiken de leerkrachten de
observatie- registratielijst van Kijk en Cito
Na een start/gewenningsperiode van maximaal 3 maanden wordt vanuit (de
onderwijsbehoefte van dit kind) een plan van aanpak opgesteld voor deze kinderen, waarin
de doelen uitgebreid beschreven worden, met ouders besproken worden in een
oudergesprek en ondertekend door leerkracht en ouders.
Ouderbetrokkenheid
We informeren ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind en over de specifieke
begeleiding die geboden wordt aan hun kind.
We streven hierbij naar actieve betrokkenheid van ouders, door regelmatig
evaluatiemomenten met hen te plannen en afspraken te maken over VVE thuis.
Door VVE thuis worden ouders uitgenodigd om thuis ook aan thema’s te werken en/of op
school mee te doen met allerlei activiteiten.
De leerkracht deelt de informatie over de thema’s en de doelen middels een ouderbrief of in
een persoonlijk gesprek.
Opbrengsten VVE:
Kinderen met een VVE indicatie krijgen een passend onderwijsaanbod n.a.v. de informatie
uit de warme overdracht vanuit de peutergroep. De kinderen met een VVE indicatie horen
bij het basisarrangement van de school, en in de groep worden ze in het plan van aanpak op
grond van hun onderwijsbehoefte in de verlengd instructie groep gezet.
De leerkracht weet door verschillende observaties en de Cito toetsen wat een kind met een
VVE indicatie (extra) nodig heeft.
De school brengt voor de monitoring in kaart of kinderen bij de overgang naar groep 3
voldoende basis heeft om mee te kunnen doen met de leerprocessen van groep 3.
Het formuleren van voldoende basis formuleert de school met overdrachtsgegevens van
Kijk.
In het VVE convenant is de opbrengst als volgt omschreven:
Bij Cito Taal en Rekenen, de M2 toets en mits er 1,5 jaar onderwijs is genoten, zien we bij de
kinderen met een VVE indicatie, een vaardigheidsniveau van minder dan 15% afwijking naar
beneden t.o.v. het landelijk gemiddelde.
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Doorstroming van de kleuters naar de volgende groep:
Er wordt individueel gekeken naar kleuters geboren in de maanden oktober, november,
december of ze door kunnen stromen naar de volgende groep of niet.
Onze visie is dat de okt/nov/dec kinderen binnen 2 schooljaren doorstromen naar groep 3.
De leerkrachten hanteren voor deze beslissing toetsen en observaties en een vastgesteld
beslissingenblad.
Uit de toets/observatiegegevens kan blijken dat een kleuter nog niet klaar is voor groep 3 en
dat hij/zij nog een jaar in de kleuterbouw blijft. De zorgcoördinator is betrokken bij dit
proces. De procedure staat beschreven in het protocol ‘Overgang groep 1,2,3’.
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Bijlage 9: Schooladvies PO (wegwijzer PO-VO)
Schooladvies PO
Met de invoering van de verplichte eindtoets PO is het schooladvies bindend geworden. Dit
schooladvies moet het bevoegd gezag vóór 1 maart uitgebracht hebben.
Totstandkoming schooladvies
Elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt van zijn school voor 1 maart een schooladvies. Dit
schooladvies moet door of namens het bevoegd gezag vóór 1 maart aan de leerling en zijn of haar
ouders/verzorgers gegeven worden.
In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt
daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele
basisschoolperiode. Als school kent u de leerlingen goed en heeft u waarschijnlijk een belangrijke
stem in het geven van een schooladvies.
Het heeft de voorkeur dat een enkelvoudig / éénduidig advies gegeven wordt. Indien dit niet
mogelijk is, dient duidelijk aangegeven te worden waar de twijfel zit en dienen dit aanpalende
leerwegen te zijn.
In de advisering is het 1e uitgangspunt de LVS-resultaten.
Schooladvies (bijlage 3) en score eindtoets moeten onderdeel uitmaken van het OSO overstap
dossier.
Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, voor alle leerlingen
in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in de vorm van een resultaat op de
centrale eindtoets of op een andere eindtoets PO.
Dit betekent, en dit is anders dan voorheen, dat u het resultaat op de centrale eindtoets niet kunt
gebruiken voor uw schooladvies. De centrale eindtoets wordt immers na 1 maart afgenomen, terwijl
het schooladvies voor 1 maart gegeven moet zijn. Het schooladvies is dus gebaseerd op alles wat u
van een leerling weet, behalve de score op de centrale eindtoets.
Relatie schooladvies/toetsadvies
Basisscholen hebben vóór 1 maart een schooladvies gegeven. Het schooladvies is vanaf 2015
bindend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd.
Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in
het voortgezet onderwijs. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets. Een
middelbare school mag geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt
zowel voor toelatingstoetsen die de middelbare school zelf eventueel zou willen afnemen als voor
andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijv. de Entreetoets, toetsen van het Cito
Volgsysteem primair onderwijs of een IQ-test). De basisschool kan deze gegevens wel gebruiken als
onderbouwing van het schooladvies.
Heroverwegen schooladvies
Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte,
dan zal de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze
heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging
in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het
resultaat van de eindtoets PO. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd. Soms is het resultaat
van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet
aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling in
het voortgezet onderwijs.
Zie ook: http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/toelating-vo
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Bijlage 10: OSO overstapdossier
OSO Overstap dossier
Om een leerling goed te laten starten op een nieuwe school, is het belangrijk dat de nieuwe school
tijdig beschikt over relevante informatie over die leerling. Het gaat om administratieve gegevens, de
zorggegevens, begeleidingsgegevens en informatie over leerresultaten van de leerling.
Scholen en softwareleveranciers hebben voor OSO afspraken gemaakt over de inhoud van het
overstapdossier. Het waarborgen van de privacy van de leerling is hierbij uitgangspunt. Zo weet je als
school zeker dat het overstapdossier gegevens bevat die relevant zijn voor de nieuwe school en
aansluiten bij de wet en regelgeving over privacy. Deze afspraken zijn vastgelegd in de OSO
standaard.
Overzicht van gegevens in het overstapdossier:
- Gegevens van de instelling/school, inclusief gegevens van de contactpersoon.
- Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers (naam, voornaam, geslacht,
geboortedatum, adres, telefoonnummer).
- Het persoonsgebonden nummer van de leerling.
- Het overstapadvies.
- Gegevens over de schoolloopbaan en zorg.
- Handelingsplan.
- Verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding).
- Verzuim.
- Toets resultaten (waaronder de resultaten van de eindtoets basisonderwijs).
- Cijferlijst.
De voorbeelden van de overstapdossiers (PO-PO dossier; VO-VO dossier en PO-VO dossier) helpen je
om een beeld te krijgen van welke gegevens tussen gekwalificeerde scholen worden overgedragen.
Er is ook een schematisch overzicht van de gegevens set van OSO.
De meeste gegevens die nodig zijn voor het begeleiden van leerlingen zijn opgenomen in het
overstapdossier. In enkele regio’s zijn aanvullende afspraken gemaakt over gegevens die nog niet in
het overstapdossier konden worden opgenomen. Een voorbeeld is het Addendum van Rotterdam,
dat als bijlage kan worden toegevoegd aan het overstapdossier.
Toetsen
In het overstapdossier staan ook de toetsen van een leerling. Elke toets heeft een unieke toets code.
In het Overzicht OSO toetsen zie je welke toetsen via OSO verstuurd kunnen worden. Op het
kennisplatform Edustandaard vind je een overzicht van deze toets codes.
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