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Hoofdstuk 1: De school

1.1

Inleiding

In dit Ondersteuningsprofiel is beschreven hoe onze school het beleid en de organisatie van
de leerlingenondersteuning heeft vorm gegeven.
Het document Ondersteuningsprofiel is onderdeel van het beleidsplan van de school, namelijk
ons schoolplan 2015-2019. In het schoolplan wordt verwezen naar: ‘beleidsdocument
Ondersteuningsprofiel’.
Zoals in de wetgeving Passend Onderwijs staat is de school verplicht een
Ondersteuningsprofiel op te stellen dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal
onderwijsaanbod. Het referentiekader bevat een aantal uitspraken en uitgangspunten die
kader stellend zijn voor besturen.
In de diverse notities en discussie over Passend Onderwijs worden de begrippen basiszorg,
breedtezorg , dieptezorg, lichte en zware zorg naast elkaar gehanteerd.
In de wettelijke omschrijving wordt het begrip ondersteuning geïntroduceerd. Het gaat hierbij
om voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
Ondersteuning die de school zelf kan bieden en gespecialiseerde ondersteuning die de school
met hulp van het samenwerkingsverband en externe deskundigen kan realiseren.
In dit document wordt de indeling basiszorg, breedtezorg en dieptezorg gebruikt.
Met basiszorg wordt bedoeld de ondersteuning die onze school biedt aan alle leerlingen.
Onder breedtezorg verstaan we de ‘extra ondersteuning’ en gespecialiseerde ondersteuning
die de school kan bieden met hulp van deskundigen buiten de school.
Dieptezorg zijn de speciale onderwijsvoorzieningen die aanwezig zijn in het
samenwerkingsverband en niet op de eigen school waar zowel lichte en zware ondersteuning
aan leerlingen wordt geboden.
Alle basisscholen zullen minimaal moeten voldoen aan een door de besturen in het
samenwerkingsverband gezamenlijk vastgesteld niveau van basiszorg. In het referentiekader
Passend Onderwijs worden ook aspecten van meer preventief en licht curatieve voorzieningen
als basiszorg ondersteuning voor leerlingen benoemd.
Basiszorg, extra ondersteuning en speciale onderwijsvoorzieningen (breedte- en dieptezorg)
worden vastgesteld door de samenwerkende zorg plichtige schoolbesturen.
Het begrip basiszorg is ook direct gerelateerd aan de kwaliteitsindicatoren waarop het
onderwijstoezicht van de inspectie is geënt.
Ons schoolondersteuningsprofiel voldoet aan de overeengekomen landelijke definitie van
Basiszorg.
In dit document wordt aangegeven welke externe partners wij betrekken bij de ondersteuning
in en om de school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (swv 22.01)
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1.2

Uitgangspunten voor Passend Onderwijs

Voor een adequate uitvoering van de ondersteuning en begeleiding van alle leerlingen
hanteren wij de volgende uitgangspunten:










Systematisch volgen van vorderingen van onze leerlingen met behulp van:
o Methodeonafhankelijke toetsen Leerlingvolgsysteem
o Methodeonafhankelijke eindtoetsing
o Methode gebonden toetsen
Systematisch analyse van leerling-resultaten en de voortgang in de ontwikkeling;
Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben op basis van signalering,
diagnose, handelingsplanning, evaluatie;
Betrokkenheid van ouders bij de planmatige uitvoering van de ondersteuning;
Adequate procedures voor instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen;
Toepassing van afgesproken procedures en protocollen;
Centrale opslag van leerlingengegevens in leerling-dossier;
Gestructureerde en planmatige begeleiding voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften zo nodig in een eigen leerlijn;

In de organisatie van de ondersteuningsstructuur van onze school gaan we uit van de drie
niveaus: Basiszorg- Breedtezorg- Dieptezorg.
Niveau 1 de Basiszorg: De onderwijs en ondersteuning voorzieningen van de school zelf.
De basiszorg is het aanbod van ondersteuning en voorzieningen die de school zelf, in en om
de groepen leerlingen, binnen de eigen schoolorganisatie kan bieden aan alle leerlingen. De
kern van basiszorg wordt uitgevoerd in de groep. Onder de basiszorg vallen ook maatregelen
voor alle leerlingen zoals werken in differentiatiegroepen, onderwijsassistenten, remedial hulp,
en coaching door interne begeleiders en andere deskundigen van de school (taal,- en reken
specialisten, leerlingbegeleiders, logopedisten, vertrouwenspersonen).
Onze Basiszorg heeft een permanent karakter en is bestemd voor alle leerlingen.
Niveau 2 de Breedtezorg: onderwijs en ondersteuning met behulp van externe voorziening.
Dit is het aanbod van ondersteuning en voorzieningen om de school heen. De school blijft zelf
de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan de leerlingen, maar schakelt daarbij de
hulp in van externe deskundigen. Binnen de breedtezorg blijft de leerling ingeschreven op de
school. Om de school heen is een vangnet van hulpbronnen: ambulante begeleiders,
schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidsondersteuning, jeugdzorg, tijdelijke
opvangplekken. Onder breedtezorg valt ook de inzet van onderwijsassistenten en
aanpassingen in de school om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van een
individuele leerling.
De Breedtezorg heeft een tijdelijk en/of aanvullende karakter en is bestemd voor leerlingen
met enkele beperkt aanvullende ondersteuning behoeften.
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Niveau 3 de Dieptezorg:
Dit is het aanbod aan ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen zoals die in het
samenwerkingsverband in de regio aanwezig is. Hieronder vallen het speciaal basisonderwijs
(SBO) en het speciaal onderwijs (SO). De school draagt de verantwoordelijkheid voor de
leerling over aan deze voorziening.
Dieptezorg kan zowel permanent als tijdelijk van aard zijn en is bestemd voor leerlingen met
complexe ondersteuningsbehoeften.
1.3

Reflectie op beleid in de afgelopen periode

Inzichten op zorg en begeleiding zijn constant in ontwikkeling. Met passend onderwijs wordt
de verdiepende kijk op elke individuele leerling en aanpassingen in zorgaanbod en instructie
steeds belangrijker. Als school willen we onze kennis steeds verder verdiepen en ons
onderwijsaanbod aanpassen om aan elke leerling tegemoet te komen. Daarom ondernemen
we acties die in onderstaand format beschreven zijn;
ONDERWERP

Overzicht
1. instructieniveaus
per vakgebied
‘Zien’ invoeren
2.
Tweede IB-er
3. opleiden, IB
opdelen in BB en
OB
4. Ontwikkelen en
opstellen beleid
OPP
Dyslexieprotocol
5. schrijven/ Kurzweil
invoeren
Verdieping in
6. differentiatie
7. Werken met
Vaardigheidsscores,
vaardigheidsgroei
en referentieniveaus
8. Analyse en
evaluatie leerling
gegevens verdiepen

ORIËNTATIE
OP

IN ONTWIKKELING

IMPLEMENTATIE
REALISATIE IN
JAAR
Afgerond in 20142015
Afgerond in 20142015
Afgerond in 20142015

Afgerond in 20142015
X

2014-2015

X

2015-2016

X

2015-2016

X

2015-2016
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De School – actuele gegevens

1.4

In deze paragraaf geven we de meest actuele kengetallen die betrekking hebben op de
ondersteuning en begeleiding in de school. De gegevens zijn tevens van belang voor het
ontwikkelen van beleid op niveau van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Ieder
jaar worden de kengetallen opnieuw geïnventariseerd. Jaarlijks worden deze kengetallen in
het schooljaarverslag gepubliceerd.









Welke leerlingen zitten er op de school/ wat is hun sociale context;
Aantal leerlingen op school/ evt. de prognose komende jaren;
Aantal leerlingen met een zorgarrangement ( rugzak, fysiotherapie, dyslexiebehandeling, MRT, logopedische hulp, remedial teaching e.d.);
Aantal verwijzingen naar sbo /so;
Meest voorkomende aard van de problematiek bij de ondersteunde leerlingen;
Ondersteuning deskundigheid van personeel in de school;
Speciale ondersteuning voorzieningen qua inrichting en hulpmiddelen voor leerlingen
met specifieke beperkingen;
Gegevens van het samenwerkingsverband waar de school deel vanuit maakt.
(n.b.: niet van alle genoemde punten heeft iedere school al kengetallen).
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1 Oktober 2015
Aantallen
Leerlingen

School
Aantal

Leerlingenaantallen

217

Leerlingen met gewicht score

5

Leerlingen met rugzak

2

Leerlingen met dyslexie

8

Leerlingen met dyscalculie

1

Ondersteuning
deskundigheid

School

CONOD
%
2,3

SWV

Orthopedagoog/psycholoog

2deskundigen

Schoolmaatschappelijk
werk
Logopedische
deskundigheid
Motorische remedial
teaching
Sociaal emotionele
ontwikkelingGedragsdeskundigen

1 deskundige
1 deskundige
1 deskundige
1 deskundige

2deskundigen
Hoogbegaafdheid
4 uur per
week
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1.4

Het toelatingsbeleid van onze school

Binnen het bestuur van de school is een gezamenlijke procedure afgesproken rond de
aanmelding, inschrijving en toelating van de leerlingen. (zie bijlage 1 CONOD
toelatingsprocedure)
Zodra een kind 3 ½ jaar is kan hij/zij worden ingeschreven op school. De ouders ontvangen
dan een inschrijfformulier, een intakeformulier en een samenvatting van de
toelatingsprocedure.
Bij de aanmelding kijken we naar het volgende:
Procedure bij inschakelen van het Interventieteam bij aanmelding van een leerling die
(vermoedelijk) zorg nodig heeft:
1. Als een leerling aangemeld wordt en uit de mondelinge en schriftelijke informatie
(intakeformulier aanmelding) blijkt dat extra zorg voor de leerling vermoedelijk nodig
is, dan schakelt de school het interventieteam in.
2. De ‘Procedure voor aanmelding en inschrijving van een leerling’ wordt gevolgd.
3. Het interventieteam brengt de zorgvraag in kaart. De vragen die beantwoord worden
zijn:
 Kan de school het kind een passende plaats bieden?
 Is het nodig om het interventieteam in te schakelen, voordat overgegaan wordt tot
inschrijving?
 Welke ondersteuning kan leiden tot inschrijving en biedt deze een reëel
toekomstperspectief?
 Wat is de meest passende plaats voor de leerling?
Van de peuterspeelzaal ontvangen wij een overdracht formulier met gegevens van de
betreffende leerling. De gegevens van de intake- en overdracht formulieren gaan naar de
leerkracht van groep 1/2 en worden in de leerlingenmap opgeslagen.
De directeur voert een kennismakingsgesprek, beantwoordt vragen en laat de school zien. De
directeur vraagt nadrukkelijk of dit de eerste school is waar het kind wordt aangemeld. De
ouders krijgen een inschrijfformulier en een intakeformulier mee naar huis. Beide moeten
volledig ingevuld worden ingeleverd op school samen met een kopie van een bewijs van het
BSN.
De directeur beoordeelt na aanmelding of het een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft.
De directeur kan aan de ouders verzoeken gegevens te verstrekken over stoornissen of
handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Ouders hebben meldplicht
van mogelijke beperkingen.
Vanaf de eerste schooldag van de leerling heeft de school 10 weken de tijd om te kijken of zij
passend onderwijs voor de leerling kan bieden. Als blijkt dat dit niet het geval is zal de school
samen met de ouders een andere passende school zoeken voor de leerling.
Met ingang van 1 augustus 2012 is de wetgeving betreffende het stelsel van de voorzieningen
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in werking getreden. Deze wettelijke
regeling maakt het mogelijk, dat ouders van leerlingen met een handicap kunnen kiezen voor
een (speciale) basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Ouders krijgen dan het recht
- in samenwerking met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs - de best passende
school voor hun kind te zoeken.
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Onze school zal graag meedenken in de verantwoorde toepassing van deze wet. Daarbij wordt
grote waarde gehecht aan het belang van de betrokken leerling.
Wanneer een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte naar een (speciale)
basisschool gaat, moeten er goede afspraken en plannen gemaakt worden met de
leerkrachten, de ouders en andere deskundigen in de school, die ondersteuning geven.
Het school bestuurlijk beleid is vastgelegd in de notitie: ‘Toelating, verwijdering en schorsing’.
Daarin staat de uitgebreide procedure beschreven. Deze is op de website van het
schoolbestuur te vinden (www.conod.nl).
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Hoofdstuk 2: Visie op Passend Onderwijs

Een algemene visie op Passend Onderwijs staat in het werkdocument: “Passend Onderwijs
en het referentiekader voor de ondersteuning plicht” (Harten, 28 juni 2010). Daarin wordt
Passend Onderwijs ingekaderd zoals in onderstaand schema is samengevat.

Alle leerlingen
succesvol op school

Leerlingen zijn
gezond

Alle leerlingen
volgen het
onderwijs dat
bij hen past

2

1

Er is specialistische
en toegankelijke
ondersteuning voor
leerlingen die dat
nodig hebben

Het onderwijs op de
scholen is van goede
kwaliteit

Leerlingen voelen
zich veilig

3
Er zijn voldoende
fysieke voorzieningen
van goede kwaliteit

In dit schema wordt de relatie gelegd tussen de maatschappelijke doelstelling- alle leerlingen
zijn succesvol op school- en de domeinen gezondheid en veiligheid.
Hiermee wordt aangegeven dat de doelstelling van passend onderwijs niet zonder deze
voorwaarden gerealiseerd kan worden. Er is daarvoor ook samenwerking nodig met andere
(ondersteuning)instellingen in de omgeving van de school; de z.g. ketenpartners. Om
succesvol te zijn op school is meer nodig dan alleen een passend onderwijsaanbod. Leerlingen
moeten gezond zijn en zich veilig voelen op school en thuis.
Alle leerlingen zijn succesvol op school wanneer zij onderwijs volgen dat bij hen past.
Dat vereist ook onderwijsvoorzieningen die van goede kwaliteit zijn en toegankelijke
ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Ook hiervoor is samenwerking met
andere gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen in de regio noodzakelijk. De vereiste
samenwerking realiseert de school hier op het niveau van het samenwerkingsverband.
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Onze Visie/ onderwijsconcept
Ons onderwijs geven wij vorm aan de hand van de vijf kernwaarden:
Wij verbinden, Wij geloven, Wij zien, Wij vieren, Wij ondernemen
Voor een uitwerking van deze kernwaarden en onze onderwijskundige visie verwijs ik naar het schoolplan.
Onze visie op leerlingenzorg
Wij willen alle kinderen het onderwijs geven dat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Daarbij kijken we naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Binnen onze school werken we volgens een
jaarklassensysteem. Binnen onze klassen zien we veel niveauverschillen tussen de leerlingen. We
proberen, binnen onze mogelijkheden, tegemoet te komen aan deze verschillen.
De begeleiding van de leerlingen ligt in eerste instantie bij de groepsleerkracht zelf. Waar nodig, wordt
andere hulp op schoolniveau ingezet zoals: begeleiding van een onderwijsassistent, de leerkracht van de
plusgroep of coaching van de intern begeleider.
Wij voelen ons samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat we
samenwerking zoeken met de ouders in de zorg voor onze leerlingen. Door middel van gesprekken
proberen we tot een aanpak te komen die door beide partijen gedragen wordt.
Binnen ons onderwijs gaan we uit van de gehele ontwikkeling van het kind. Wanneer een kind goed in zijn
vel zit zal hij zich beter kunnen ontwikkelen. Daarom besteden we aandacht aan sociaal emotionele
vorming en een positief pedagogisch klimaat. Om het leer- en ontwikkelingsproces van elk kind te
stimuleren, leggen we de nadruk op de kwaliteiten van het kind.
We streven naar een ononderbroken ontwikkeling; waarbij we groepsgewijs toewerken naar de einddoelen
van het primair onderwijs. Voor kinderen waarbij blijkt dat dit niet haalbaar is zullen individuele einddoelen
worden opgesteld aan de hand van het zgn. ontwikkelingsprofiel. Meerbegaafde kinderen komen we
tegemoet door een breder onderwijspakket aan te bieden.
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Hoofdstuk 3: ondersteuningsstructuur

3.1

DE BASISZORG IN ONZE SCHOOL
3.1.1

Het werken met ondersteuningsniveaus

Het dagelijks werk in de groepen is gebaseerd op de uitgangspunten van handelingsgericht
werken. We doorlopen hierbij steeds de cyclus ‘waarnemen-begrijpen-plannen-realiseren’. Dit
betekent dat we systematisch en planmatig te werk gaan. De leerkracht verzamelt hierbij
gegevens van elke leerling om zodoende het onderwijs passend te maken aan de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Centraal staat hierbij de vraag: Wat heeft deze leerling
nodig om de volgende stap in zijn ontwikkeling te maken? Minimaal twee keer (voor
zorgleerlingen 4 keer) per jaar worden de gegevens geëvalueerd waarna de lesstof voor de
komende periode wordt gepland.
Voor het grootste deel van de leerlingen geldt dat binnen de dagelijkse lessen tegemoet kan
worden gekomen aan hun onderwijsbehoefte. Voor hen hoeft niets extra’s te worden
georganiseerd. Daarnaast zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Kan een
leerkracht deze ondersteuning niet bieden dan heeft ook de leerkracht een ondersteuningsbehoefte.
In het kader van het bieden van passend onderwijs onderscheiden we binnen Conod vijf
niveaus van ondersteuning. De eerste twee niveaus passen binnen de basiszorg.
Ondersteuningsniveau 3 is het scharnierpunt tussen basis- en breedtezorg. Op dit niveau is
aanvullende expertise van een extern deskundige nodig. Ondersteuningsniveau 4 valt onder
de breedtezorg en ondersteuningsniveau 5 onder de dieptezorg.
3.1.2

Ondersteuningsniveau 1

Zoals gezegd wordt de kern van ons onderwijs gevormd door de cyclus van handelingsgericht
werken. In het groepsoverzicht verzamelen we gegevens van elke leerling. Dit start vaak met
de resultaten op methodeonafhankelijke toetsen (Cito-toetsen) en methode gebonden toetsen.
Daarnaast worden er observatiegegevens (ook aan de hand van ons leerlingvolgsysteem voor
sociaal- emotionele ontwikkeling ‘zien’) en gegevens uit gesprekken met ouders en leerlingen
verzameld. Aan de hand van al deze gegevens worden de leerlingen ingedeeld in één van de
volgende drie onderwijsarrangementen die wij standaard bieden:
-

een basisarrangement (arrangement 1 en 2)
een intensief arrangement (voor de zwakker presterende leerlingen) (arrangement 3)
een verdiept arrangement (voor de talenten) (arrangement 4 en 5)

Dit is het onderwijscontinuüm. Om alle arrangementen goed te kunnen bedienen wordt
lesgegeven aan de hand van het ‘activerende directe instructie model’. Voor het verdiepte
arrangement is hierbij de instructie ingekort en wordt extra uitdaging geboden. Voor het
intensieve arrangement wordt een verlengde instructie en een begeleide in oefening geboden.
Bij het basisarrangement hoort de basisinstructie. Bij dit instructiemodel wordt er van
uitgegaan dat de leerlingen de principes van het zelfstandig werken kennen en beheersen.
Bovendien wordt veel gebruikt gemaakt van coöperatieve werkvormen.
Als het onderwijs binnen elk arrangement voldoende gevarieerd en weloverwogen is
samengesteld, wordt aan het grootste gedeelte van de onderwijsbehoeften van de leerlingen
voldaan. Het onderwijscontinuüm staat garant voor een passend aanbod. Als we zien dat een
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leerling het goed doet en de opbrengsten zijn naar verwachting dan gaan we op dezelfde
manier door. Het aanbod was dus passend, er hoeft niets extra’s worden georganiseerd.
Binnen het verdiept arrangement is bij ons de mogelijkheid mee te doen aan het ‘level’programma voor (hoog)begaafde leerlingen. (Zie hiervoor het beleid (hoog)begaafdheid van
CONOD).

3.1.3 Ondersteuningsniveau 2
Als een leerling niet naar verwachting presteert dan moet het onderwijsaanbod worden
geïntensiveerd. Een leerling heeft een specifieke onderwijsbehoefte als hij aan één van de
onderstaande criteria voldoet:
-

de leerling maakt onvoldoende groei door in zijn vaardigheidsontwikkeling
(Elke leerling moet bij de Cito-toetsen tenminste op gelijke afstand tot het landelijk
gemiddelde blijven scoren)
de leerling heeft een hiaat in zijn leerstofbeheersing
(Elke leerling moet elk aangeboden leerstofonderdeel dat in de leerlijn niet meer
terugkomt voor 80% beheersen
de leerling gedijt niet.
(Elke leerling heeft een voldoende score op de onderdelen welbevinden en
betrokkenheid van het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN)

Voor deze leerling gaan we de diepte in. De leerkracht verzamelt, in het groepsoverzicht,
handelingsgerichte gegevens over de onderwijsleersituatie, analyseert wat er aan de hand is
en gaat na welke specifieke onderwijsbehoefte de leerling heeft. Hierbij worden ook de sterke
kanten van de leerling benoemd en benut. Daarnaast reflecteert de leerkracht op zijn eigen rol
en het effect daarvan op de leerling. De individuele maatregel die, samen met de intern
begeleider en in overleg met de leerling, wordt uitgedacht is inpasbaar in één van de
bestaande onderwijs-arrangementen en kan door de leerkracht worden uitgevoerd. De
maatregel is verwoord in een ‘SMART’ geformuleerde doelstelling en wordt minimaal twee
keer per jaar geëvalueerd.
Bij het handelingsgericht werken draait het om de cyclus ‘waarnemen-begrijpen-plannenrealiseren’. Handelingsgericht werken ziet er bij ons op school uit zoals in onderstaand figuur
weergegeven. Het zeer intensief arrangement valt hierbij onder de breedtezorg. Met ‘uitvoeren
groepsplan’ kan ook ‘uitvoeren van de dagelijkse planning’ worden bedoeld.
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3.1.3

Het profiel van de basiszorg bij ons op school

Het profiel van de basiszorg op school komt overeen met de beschrijving van de zorg aan alle
leerlingen zoals in bovenstaande paragrafen staat beschreven. Een verdere, praktische,
uitwerking van de beschrijving van de basiszorg vindt u in de bijlagen behorend bij dit
hoofdstuk. Wij streven er naar dat alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van
het schoolteam deze beschrijving kennen en kunnen toepassen. De procedures en afspraken
zoals die in de basiszorg op school aanwezig zijn moeten zij allemaal kunnen uitvoeren.
Leerkrachten kunnen daarbij wel verschillen qua deskundigheid en ervaring. Leren van elkaar
is voor ons een belangrijk uitgangspunt in de ontwikkeling binnen de school.
De interne begeleider heeft een coördinerende en coachende taak als het gaat om de
leervragen van het team met betrekking tot de basiszorg.
Binnen de basiszorg vallen de volgende preventieve en licht curatieve voorzieningen:
- Vroegtijdig signaleren van leer, opgroei- en opvoedproblemen
- Actieve zorg voor een veilig en positief pedagogisch klimaat
- Afgestemd aanbod voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie door het
aanbod van een intensief arrangement
- Afgestemd aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen door het aanbod van een verdiept
arrangement en levelwerk
- Aanbod voor leerlingen met dyslexie. (We werken met het protocol leesproblemen en
dyslexie. Bovendien gebruiken we het computerprogramma Kurzweil als compenserende
software voor leerlingen met dyslexie.)
- Curatieve ondersteuning door de GGD en het SMW met name voor wat betreft
opvoedvragen en problemen in de thuissituatie. De intern begeleider participeert in een
zes wekelijks overleg. Ouders zijn altijd op de hoogte als hun kind wordt besproken.
- Jaarlijkse logopedische screening van kleuters
Aspecten binnen de basiszorg die nader ontwikkeling behoeven:
Aanbod voor leerlingen met dyscalculie

3.1.5

Bijlagen bij paragraaf 3.1:







Jaaroverzicht zorgstructuur
Taakomschrijving leerkrachten
Taakomschrijving intern begeleider
Procedure bij doorstroom en uitstroom
Beleid (hoog)begaafdheid
Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000
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Jaaroverzicht zorg CBS de Tol 20152016
PERIODE 1
aug t/m oktober
Week 35
Groepsbesprekingen
IB – lrk
Jan start met
uitvoering zorg op
aansturing van lkr
dmv startplan
Week 35 Start zorgperiode 1
startplannen

Week 37
07-09-15
10-09-15

15-minutenGesprekken

Week 43

Week 51
Week
52/1
Week 4 +
5

facultatief
tussenevaluatie
18-12-2014
Kerstvakantie
CITO toetsen

Andersom ouders ->
leerkracht

Week 42
Vrijdag
16-10-15
margedag
zorg

PERIODE 2
november t/m februari
Week 45
Groepsbesprekingen
IB-Lkr
Week 47
15-minutenGesprekken

Week 6
-vaardigheidsscores
-doelen stellen
-sidi
Hulpplannen
opstellen
herfstvakantie

Woensdag
10-02-16
margedag
Week 7

Analyseren cito
toetsen
Afsluiten
hulpplannen

Groepsbesprekingen

PERIODE 3
maart t/m juni
Week 10 Start zorgperiode 3
07-03-16
margedag

-inhoudelijk zorg
-hulpplannen
opstellen

Week 17

Tussenevaluatie
29-04-2015

Week 22
+ 23

CITO toetsen

woensdag
08-06-16
margedag
zorg
Week 24

Analyseren
Hulpplannen
evalueren
rapporten
Analyseweek

Week 25

+ groepsbespreking
IB – lkr

19-02-16 Rapport
mee
Week 44

Start zorgperiode 2

Week 8

15-minutenGesprekken
(vanaf gr. 6 met
kind)
Trendanalyse ib/dir
24-02-15

Week 9

+ eindevaluatie
26-02-1015
voorjaarsvakantie
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24-06-16 Rapport
mee
15-minutenGesprekken facultatief
Trendanalyses ib/dir
29-06-16
+ eindevaluatie
30-06-16
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Taak van de groepsleerkracht bij zorg en begeleiding
De leerkrachten zijn de eerstverantwoordelijke voor het signaleren van welke leerlingen extra aandacht nodig
hebben. Daartoe gebruiken zij de onderstaande middelen en afgesproken werkwijzen in de school:

Observeren van leerlingen

Hanteren van registratie- en signaleringslijsten

Afnemen en registreren van methode gebonden toetsen

Afnemen van toetsen van leerlingvolgsysteem

Analyseren van observatie- en toetsgegevens van alle leerlingen

Afnemen van eenvoudig didactisch onderzoek

Opstellen van individuele handelingsplannen

Bespreken van de groepsoverzichten en hulpplannen tijdens de groepsbesprekingen met de intern
begeleider.

Uitvoeren van groepsplannen en individuele handelingsplannen

Bijwonen van groep- en leerling besprekingen

Inbreng van leerlingen in leerling-besprekingen

Voeren van oudergesprekken

Werken met diverse protocollen (zoals hoogbegaafdheid, dyslexie)
Deskundigheidsbevordering van de leerkracht bij zorg en begeleiding
De school gebruikt zowel interne als externe deskundigen ter ondersteuning van de uitvoering van zorg en
begeleiding in de groepen. Groepsleerkrachten kunnen hun deskundigheid en vaardigheden vergroten door
middel van:







Scholing (zowel individueel als op teamniveau)
Bijhouden van vakliteratuur
Collegiale consultatie
Coachen door de intern begeleider
Adviseren en coachen door extern deskundigen
De activiteiten scholing en deskundigheidsbevordering worden jaarlijks benoemd en verantwoord in het
Schooljaarplan.

Taakomschrijving onderwijsassistent bij zorg en begeleiding
Onze school beschikt over een onderwijsassistent. De taak van de onderwijsassistent is het assisteren van de
groepsleerkracht. De onderwijsassistent kan hulp geven aan individuele leerlingen maar kan ook werken met
kleine groepjes leerlingen.

Taakomschrijving intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor het beleid wat betreft zorg en begeleiding binnen de school. Het
bestuur (Conod) heeft de taak van de intern begeleider beschreven in een taakomschrijving. Cbs de Tol heeft
daarnaast een aantal specifieke taken die passen bij het vormgeven van de taak Intern Begeleider.
Intern begeleider (conod)









is gediplomeerd geschoold als intern begeleider (twee-jarige opleiding)
adviseert de directie inzake de instandhouding en verbetering van de zorg
vertaalt en ontwikkelt beleid en richtlijnen naar schoolniveau
leidt de leerlingenbesprekingen en coördineert de zorg op schoolniveau
voert het overleg over zorgleerlingen en zorgactiviteiten met externe partners.
voert zorgwerkzaamheden op schoolniveau uit
draagt zorg voor deskundigheidsbevordering
heeft onderwijskundige taken binnen het vastgestelde beleid en de beschrijving van de leerkrachtfunctie.

Schoolspecifiek:




Voert 3 keer per jaar groepsbesprekingen met alle leerkrachten.
Is het eerste aanspreekpunt bij zorgvragen van ouders en leerkrachten en bepaalt in gesprek met hen
welke zorg wordt ingezet.
overlegt regelmatig met de onderwijsassistent over de uitvoering
van de
leerlingenzorg.
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Houdt, middels regelmatig overleg, de directeur op de hoogte van de zorg.
Stelt ontwikkelingsperspectieven op voor kinderen met een eigen leerlijn.
Coacht leerkrachten bij vragen over pedagogische of didactische zaken.
Zit in team- en bouwvergaderingen het vergaderpunt ‘leerlingenzorg’ voor.
Legt en onderhoudt contacten met externe hulpverleners.
Legt afspraken vast in het zorgbeleid en draagt zorg voor uitvoering hiervan.

Procedure bij doorstroom en uitstroom
Beleid rondom kleuter- doorstroming en/ of verlenging.
De Wet op Primair onderwijs stelt dat op de basisscholen ‘Het onderwijs zodanig moet worden ingericht dat de
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen‘. Niet meer de leeftijd, maar de ontwikkeling van het individuele kind staat centraal.
Om te voorkomen dat een leerling onnodig lang in de aanvangsgroep blijft zitten, hanteren wij voor alle kinderen
die geboren zijn in oktober, november of december, onderstaand beleid om te beslissen of een kind toe is aan de
overstap naar groep 2 of 3.
De algehele ontwikkeling wordt bij deze keuze in acht genomen. Niet alleen de sociaal- emotionele ontwikkeling is
doorslaggevend ook de leerresultaten en de motorische ontwikkeling zijn van groot belang.
Groep 1










Tijdens het intakegesprek tussen ouders en de onderbouwcoördinator wordt de procedure rondom
kleuterdoorstroming besproken met de ouders.
Na 6 weken school wordt het blad ‘binnengekomen 4-jarige’ bij pravoo ingevuld.
Kinderen uit groep 1 die voor de 2e keer groep 1 doen, doen in januari de cito toetsen; Taal voor kleuters
en rekenen voor kleuters. Bij kinderen die nog niet muisvaardig zijn, wordt de toets individueel met de
leerkracht gemaakt.
Bijzonderheden in de sociaal emotionele ontwikkeling of de cognitieve ontwikkeling worden besproken
met de intern begeleider.
Tijdens de 15 minuten gesprekken in november en februari wordt de ontwikkeling van het kind besproken
met de ouders.
In juni worden de citotoetsen afgenomen.
In februari en juni worden ook de pravoo leerling-gegevens ingevuld over de algehele ontwikkeling van
het kind.
Al deze gegevens worden geanalyseerd en er wordt een beslissing genomen over doorstromen of
verlengen. Hiervoor wordt een beslissingsblad ingevuld. Dit gebeurt altijd bij de kinderen die geboren zijn
in de maanden oktober, november en december en bij twijfelgevallen.

Groep 2









2 keer per jaar worden de pravoo leerling-gegevens ingevuld over de algehele ontwikkeling van het kind.
In november en april maken alle kinderen in groep 2 het screenings instrument beginnende geletterdheid.
(Fonemisch bewustzijn en receptieve letterkennis)
De groep 2 kinderen doen in januari en juni de cito toetsen; Taal voor kleuters en rekenen voor kleuters.
Bijzonderheden in de sociaal emotionele ontwikkeling of de cognitieve ontwikkeling worden besproken
met de intern begeleider.
Waar nodig wordt een hulpplan opgesteld voor de sociaal emotionele ontwikkeling of de cognitieve
ontwikkeling
Tijdens de 15 minuten gesprekken wordt de ontwikkeling van het kind besproken met de ouders.
Aan het eind van groep 2 wordt er weer een beslissingsblad, groep3 rijpheidsprotocol ingevuld. Dit gebeurt
altijd bij de kinderen die geboren zijn in de maanden oktober, november en december en bij twijfelgevallen.
Al deze gegevens worden geanalyseerd en er wordt een beslissing genomen over doorstromen of
verlengen.

We proberen altijd met ouders in overeenstemming te komen tot de juiste beslissing. Mocht het echter zo zijn dat
de meningen over de te maken keuze verschillen tussen ouders en leerkrachten dan beslist uiteindelijk de school.
Beleid doublure groep 3 tot en met 8
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De rapportgegevens zijn gebaseerd op leerkrachtobservaties en methode gebonden toetsen en op de methodeonafhankelijke toetsen van Cito. De leerlingen worden gedurende de gehele schoolloopbaan individueel gevolgd
op de diverse vakgebieden middels de methode-onafhankelijke Cito-toetsen.
Het kan zijn dat kinderen in hun didactische en of sociaal emotionele ontwikkeling een achterstand tov de groep
krijgen. En dat we een stilstand of vertraging in de verwachte ontwikkeling zien. Samen met ouders gaan we op
zoek naar de oorzaak en zetten we hulp in. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert kunnen we een
doublure overwegen. Dit is alleen van toepassing als we verwachten dat het kind hierdoor beter zal ontwikkelen.
In onderstaande criteria beschrijven we de overwegingen in een keuze voor doublure.
Groep 3:
Cito A - B - C-score / methode gebonden toetsen zijn voldoende – goed. Beheerst AVI 2 of
meer
Twijfelachtig
AVI 1 + lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en /of E toets van vorig
jaar
Onvoldoende
Meerdere D - E-scores in combinatie met AVI 1 of lager onvoldoende resultaten bij methode
gebonden toetsen.
Voldoende

Groep 4:
Voldoende
Twijfelachtig
Onvoldoende

Cito A - B - C-score / methode gebonden toetsen zijn voldoende – goed. Beheerst AVI 5 of
meer
AVI 4 of lager + lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en /of E toets van
vorig jaar.
Meerdere D - E-scores in combinatie met AVI 4 of lager / onvoldoende resultaten bij methode
gebonden toetsen.

Groep 5:
Voldoende
Twijfelachtig
Onvoldoende

Groep 6 t/m 8:
Voldoende
Twijfelachtig:
Onvoldoende

Cito A - B - C-score / methode gebonden toetsen zijn voldoende – goed. Beheerst AVI 7 of
meer
AVI 6 of lager + lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en /of E toets van
vorig jaar.
Meerdere D - E-scores in combinatie met AVI 6 of lager / onvoldoende resultaten bij methode
gebonden toetsen.

Cito A - B - C-scores/ methode gebonden toetsen zijn voldoende - goed
lage C-scores in combinatie met één D of E-score in M toets en /of E toets van vorig
jaar.
Meerdere D - E-scores / onvoldoende resultaten bij methode gebonden toetsen.

Beleid rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Vanaf groep 1 worden de leervorderingen van alle kinderen gevolgd volgens het CITO volgsysteem. Uit deze
toetsen kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet volgen. We hebben dan in grote lijnen zicht op
het didactische niveau van het kind. Om een gericht advies te geven aan de ouders en de leerling zelf worden
vanaf groep 7 gerichte stappen gezet naar een weloverwogen advies.







In april/ mei maken de kinderen van groep 7 de entreetoets van CITO.
(Vooraf is bepaald welke leerlingen een aangepaste versie moeten hebben (vergroot, luisterversie, zwart
wit enz)
De leerkracht van groep 7 en 8 analyseren de groepsopbrengsten van de entreetoets en stellen een
plan op waar in begin groep 8 extra aandacht aan besteed moet worden. Ook voor eventuele individuele
hulp worden hulpplannen opgesteld.
Het hangt van het tijdstip van de uitslag van de entreetoets af of de gegevens in groep 7 of begin groep
8 worden besproken met de leerlingen en ouders
De leerkracht van groep 8 en de intern begeleider analyseren welke CITO eindtoets er door elk kind
gemaakt dient te worden en zoeken uit welke leerlingen er evt. voor Leerweg ondersteunend onderwijs
in aanmerking komen.
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Eind november/ december voert de leerkracht van groep 8 adviesgesprekken met de leerling en
ouder(s) Het ontwikkelingsprofiel, de resultaten en entreetoets vormen de basis voor dit gesprek. Ook
wordt de Friese Plaatsingswijzer ingevuld
Voor het LWOO wordt contact gezocht met de middelbare school voor het evt. afnemen van toetsen/
onderzoeken die gedaan moeten worden om LWOO aan te vragen
Leerkrachten vullen het onderwijskundig rapport uit parnassys in, deze wordt als overdracht naar het VO
ingevuld evt. in samenwerking met de intern begeleider
Nav het adviesgesprek melden de ouders de kinderen aan op de school naar keuze. Bij deze
aanmelding wordt het onderwijskundige rapport en de Plaatsingswijzer bijgevoegd. Ouders zijn
verantwoordelijk dat al deze gegevens voor 15 maart op het VO ontvangen zijn.
In april maken alle kinderen uit groep 8 de CITO eind- of niveautoets. Uitgezonderd de kinderen die naar
het praktijkonderwijs gaan.
Naar aanleiding van de CITO toets kan in overleg met ouders het advies nog aangepast worden,
wanneer de CITO toets hoger uitvalt dan het advies.

Beleid (hoog)begaafdheid
Voor dit beleid verwijzen we naar het deelzorgplan (hoog) begaafdheid
Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000
Na het opstellen van het dyslexieprotocol wordt dit beleidsstuk toegevoegd.

CONOD Schoolondersteuningsprofiel 2015* CBS De Tol
©Eduforce

20

3.2

DE BREEDTEZORG – EXTERNE ZORGLIJN

3.2.1 Het Zorg adviesteam (ZAT) en het Interventieteam (IT) van CONOD
Zoals hierboven beschreven onderscheid CONOD 5 ondersteuningsniveaus. De eerste twee
niveaus vallen binnen de basiszorg. Ondersteuningsniveau 3 is het scharnierpunt tussen
basis- en breedtezorg. Bij ondersteuningsniveau 4 is sprake van breedtezorg.
Uit de leerlingenbespreking kan naar voren komen dat aanvullende expertise van een extern
deskundige nodig is. Binnen CONOD is hiervoor het Zorg adviesteam (ZAT) in het leven
geroepen. Het ZAT brengt adviezen uit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het ZAT
bestaat uit een directeur, twee intern begeleiders en het Interventieteam (IT). Het IT bestaat
uit een ambulant begeleider/gedragsspecialist, een intern begeleider en twee
orthopedagogen. Standaard twee keer per jaar voert de intern begeleider van elke CONODschool consultatieve leerling-besprekingen met het IT. Daarnaast kan het IT ook tussentijds
worden ingeschakeld. Voor een consultatie van het IT legt de intern begeleider het contact
nadat toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers van de leerling(en).
(Zie bijlage voor de taakomschrijving van de leden van het ZAT en de procedure voor het
inschakelen van het ZAT.)
3.2.2 Ondersteuningsniveau 3
Het IT kan om de volgende redenen worden ingeschakeld:
- Er is extra onderzoek nodig om duidelijk te krijgen wat de onderwijsbehoefte van de
leerling is. (observaties, dyslexieonderzoek, capaciteitenonderzoek etc.)
- De onderwijsbehoefte is duidelijk maar het lukt de leerkracht niet om tegemoet te
komen aan deze onderwijsbehoefte. Hij/zij heeft dus handelingsadviezen en/of
begeleiding nodig van het interventieteam. De begeleiding kan bijvoorbeeld gaan over:
o Lees- spelling- en rekenproblemen
o Werkhoudingproblemen
o Sociaal-emotionele problemen
o Hoogbegaafdheid bij leerlingen
De ondersteuningsbehoefte (hulpvraag) van de leerling en/of de leerkracht is in een beknopt
format verwoord. Het interventieteam bespreekt de hulpvraag en maakt vervolgafspraken met
de intern begeleider, de leerkracht en de ouders over het uitvoeren van observaties en/of
onderzoek. Door het interventieteam worden handelingsadviezen gegeven voor de
begeleiding van de leerling en/of de leerkracht. Als het na deze handelingsadviezen de
leerkracht lukt de betreffende leerling, met de nodige aanpassingen, te begeleiden binnen de
bestaande arrangementen, valt de leerling weer in ondersteuningsniveau 2.
Is dit niet het geval dan moet de ondersteuning worden geïntensiveerd en komt de leerling in
aanmerking voor een zeer intensief arrangement. De leerkracht stelt dan, samen met de intern
begeleider, een Ontwikkelingsprofiel Plan (OPP) op. Kan de leerkracht zelf zorg dragen voor
de uitvoering van het OPP binnen de groep dan blijft ondersteuningsniveau 3 van kracht. Is
hiervoor meer ondersteuning nodig dan komt de leerling in aanmerking voor
ondersteuningsniveau 4.
Indien externe deskundigheid bij de ondersteuning van de leerling en/of leerkracht nodig is,
kunnen ouders een consult aanvragen bij de desbetreffende externe partij. De intern
begeleider blijft betrokken bij de ondersteuning, doordat (tijdens en) na afloop van een consult
terugkoppeling plaatsvindt. Ook op het moment dat via de huisarts externe deskundigheid
wordt betrokken, is het belangrijk dat de intern begeleider en het interventieteam op de hoogte
blijft van bevindingen.
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3.2.3 Ondersteuningsniveau 4
Het gaat hierbij om leerlingen van wie de problematiek bekend is bij het ZAT. Het IT is in een
eerder stadium ingeschakeld, heeft onderzoek verricht en begeleidingsadviezen
geformuleerd. Om de volgende redenen kunnen deze leerlingen in aanmerking komen voor
ondersteuningsniveau 4:
-

-

Cognitief gezien past de leerling in één van de bestaande arrangementen maar om
voldoende van het onderwijs te profiteren heeft de leerling meer ondersteuning en zorg
nodig dan de leerkracht kan bieden. (Bijvoorbeeld bij een fysieke beperking of bij
ernstige gedragsproblematiek.)
Cognitief gezien past de leerling niet in één van de drie onderwijsarrangementen. Er
moet een zeer intensief arrangement worden georganiseerd waarbij de leerling een
eigen leerlijn volgt. De leerkracht heeft ondersteuning nodig om deze leerling goed te
begeleiden.

De intern begeleider dient een aanvraag voor een zorgarrangement in bij het interventieteam.
Het interventieteam formuleert op basis van alle bekende informatie een deskundigenadvies.
Op basis van dit advies besluit het ZAT of een zorgarrangement wordt toegekend. Ouders
worden op de hoogte gebracht van de inhoud van het deskundigenadvies.
Het zorgarrangement kan bestaan uit:
- Inzet van meer handen in de klas
Hierbij gaat het in de praktijk vaak om de inzet van een onderwijsassistent die de
leerling
individueel kan begeleiden.
- Intensieve begeleiding door het interventieteam of door andere specialisten op advies
van het interventieteam.
o Voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kan in het
schooljaar 2014-2015 gebruik gemaakt worden van de ambulante begeleiding
van cluster 3 (zie website www.necso.nl)
o Voor blinde / slechtziende leerlingen of leerlingen met een gehoor- of
spraakprobleem kan tot augustus 2016 gebruik gemaakt worden van de
ambulante begeleiding van cluster 2 (zie website www.kentalis.nl)
- Inzet materialen / aanpassing gebouw.
In het OPP wordt de inzet van het zorgarrangement verwoord en de doelstellingen (smart)
geformuleerd. Elk half jaar wordt het OPP en dus ook het zorgarrangement geëvalueerd. Op
basis van deze evaluatie kan worden besloten dat het zorgarrangement wordt gecontinueerd
of stopgezet. Ook kan uit de evaluatie de conclusie worden getrokken dat de school, ondanks
het zorgarrangement, onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de
leerling.
Het advies kan dan zijn dat de leerling in ondersteuningsniveau 5 komt. Dit wil zeggen dat
elders een passende plek wordt gezocht voor deze leerling.
3.2.3 Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP)
In het kader van passend onderwijs is een aantal wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs
opgenomen die betrekking hebben op het werken met een OPP. Op basis daarvan is het
opstellen van een OPP verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband krijgen. Binnen CONOD zijn dat in elk geval de leerlingen uit
ondersteuningsniveau 4. Daarnaast wordt een OPP gemaakt voor leerlingen uit
ondersteuningsniveau 3 die in aanmerking komen voor het ‘zeer intensief arrangement’. Ook
voor leerlingen uit ondersteuningsniveau 3 die gedragsmatig een intensieve aanpak nodig
hebben wordt een (beknopt) OPP gemaakt.
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Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt is het opstellen van
een OPP niet verplicht. (In de bijlage vindt u het formulier dat wij als OPP gebruiken)
Bij het werken met een OPP hanteren wij de volgende uitgangspunten:
- We volgen niet alleen de vorderingen van de leerling maar we plannen doelgericht een
aanbod. Hierbij redeneert de school terug van de uitstroombestemming naar
leergebied specifieke en leergebied overstijgende tussendoelen om het komende half
jaar na te streven.
- We gaan uit van hoge maar wel realistische verwachtingen en ambitieuze doelen.
- We pakken de (beïnvloedbare) factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling
belemmeren aan. Het betreft de factoren in het onderwijs, de leerling en de opvoeding.
Daarnaast benutten we de bevorderende factoren om de ontwikkeling te stimuleren.
- We steken in op groepsgewijs onderwijs. Vanuit het onderwijs aan de groep vindt
intensivering van het aanbod plaats door verlengde instructie, meer leertijd en extra
verwerkingstijd. We gaan pas dispenseren, d.w.z. keuzes maken binnen de leerdoelen
en de leerstof bijstellen, als herhaalde intensivering voor een leerling onvoldoende
resultaat heeft.
- We betrekken de leerling en zijn/haar ouders bij het opstellen, uitvoeren en evalueren
van het OPP.
- Twee keer per jaar wordt het OPP geëvalueerd. Hierbij wordt zowel leergebied
specifiek (in elk geval technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen) als
leergebied overstijgend (sociale competenties, leren leren en redzaamheid)
geëvalueerd.
Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van het aanbod naar de leerling.
- Voor leerlingen uit ondersteuningsniveau 3 of 4 die zich normaal ontwikkelen met taal
en rekenen wordt een beknopt OPP gemaakt waarbij voornamelijk aandacht is voor
leergebied overstijgende doelen ten aanzien van sociaal-emotioneel functioneren,
gedrag en/of werkhouding.
3.2.4 Externe zorgpartners
De intern begeleider van onze school participeert in een zes wekelijks overleg met het zorg
ondersteunend team (ZOT). Het ZOT bestaat uit de volgende instellingen/functionarissen:
 Jeugdgezondheidszorg (schoolarts/schoolverpleegkundige)
 Schoolmaatschappelijk werk
Het ZOT wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente. In dit overleg kunnen lichte zorgvragen over
opvoeden en opgroeien aan de orde komen. Dit valt onder de basiszorg.
Ook kunnen er zware zorgvragen aan de orde komen. Als de leerkracht en de intern begeleider
vinden dat er sprake is van een onveilige en ongezonde thuissituatie van de leerling dan kan
de intern begeleider de leerling inbrengen in het overleg. Het inbrengen van de leerling in het
zorgoverleg wordt altijd in overleg met de ouders gedaan. Het ZOT kan onafhankelijk
adviseren over wat de leerlingen nodig hebben in hun ontwikkeling.
De leden van het ZOT hebben ook zitting in het Centrum voor jeugd en gezin Tynaarlo. Het
CJG is een samenwerkingsverband tussen:
 Icare, jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, consultatiebureau
 GGD, jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar
 Stichting Noordermaat (0-23 jaar)
 Bureau Jeugdzorg (0-19 jaar)
 Welzijnstichting Trias
 Gemeente Tynaarlo
Naast samenwerking met de scholen werkt het CJG ook samen met politie, HALT en de
leerplichtambtenaar. (Voor verdere informatie: cjg.tynaarlo.nl)
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Het doel van deze samenwerking is dat de lijnen kort zijn, niemand meer van loket naar loket
gaat en dat de leerlingen krijgen wat ze nodig hebben.
3.2.5 Samenwerkingsverband 22.01
Sinds de invoering van het passend onderwijs in augustus 2014 hoort onze school bij
samenwerkingsverband 22.01. Het samenwerkingsverband is een vereniging van elf
schoolbesturen van alle basisscholen in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en
Aa en Hunze. Het samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van
zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen
voor basisonderwijs te realiseren. De middelen voor het organiseren en uitvoeren van een
zorgarrangement worden vanuit het samenwerkingsverband bekostigd.
Voor verdere informatie: www.passendonderwijs-po-22-01.nl
3.2.6 Het profiel van de breedtezorg bij ons op school
Met het zorgadviesteam en daarbinnen het interventieteam van CONOD beschikken we over
de expertise om problemen op het gebied van leren en gedrag te onderkennen en te
begeleiden. Samen met hen kunnen we bepalen wat de ondersteuningsbehoefte is van de
zorgleerlingen en wat er voor nodig is om tegemoet te kunnen komen aan deze behoefte.
Samen met hen kan worden bepaald welk zorgarrangement nodig is.
We hebben als school de beschikking over de volgende specialisten / voorzieningen:
Bovenschools niveau:
- Een gedragsdeskundige
- Twee orthopedagogen
- Een bovenschoolse plusklas waar hoogbegaafde leerlingen 1 ochtend per week
terecht kunnen
- Twee leerkrachten binnen de vereniging die zich hebben gespecialiseerd in het
lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen
Schoolniveau
- Een leerkracht die zich verdiept heeft in het begeleiden van leerlingen die werken met
Kurzweil (dyslexie-software).
- Een onderwijsassistent die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van leerlingen
met ernstige lees- en rekenproblemen.
Buiten school:
- Schoolarts / schoolverpleegkundige (GGD)
- Schoolmaatschappelijk werk
Al deze expertise kan binnen de breedtezorg worden ingezet om een passend
zorgarrangement te organiseren voor leerlingen die intensieve zorg nodig hebben. Natuurlijk
zijn er wel grenzen aan de zorg die we kunnen bieden. In paragraaf 3.3 ‘dieptezorg - grenzen
in de zorg op school’ beschrijven we hoe de grenzen bepaald worden.
3.2.7 Bijlagen bij paragraaf 3.2:




Taakverdeling ZAT-CONOD
Procedure inschakelen IT
Formulier OPP
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Taakverdeling ZAT-CONOD
Het ZORGADVIESTEAM van Conod
Om de zorg te stroomlijnen en scholen te kunnen adviseren en ondersteunen op het gebied van de leerlingenzorg
hebben we binnen CONOD een zorgadviesteam (ZAT) opgericht, met als onderdeel een interventieteam. (IT)
Het interventieteam bestaat uit de volgende personen:
Magdaleen Berkhof (IB-er) en Agnes van Woudenberg (AB-er) zijn vaste leden van het IT. Op afroep kunnen de
beide orthopedagogen Marieke Mulder en Christel Koperberg van Educonnect worden toegevoegd.
Naast de genoemde personen uit het interventieteam hebben de IB-ers Geertje Oosterman en Marjon Herwijnen
zitting in het ZAT. Het zorgadviesteam komt 6x per jaar bij elkaar en wordt direct aangestuurd door de directeur
Petra van de Pauvort. Het ZAT werkt onder verantwoordelijkheid van de algemeen adjunct-directeur Jacqueline
Mulder.
ALGEMENE TAKEN ZAT-conod:





Het ZAT analyseert informatie van het interventieteam en volgt ontwikkelingen van de
samenwerkingsverbanden 22-01 en 22-01.
Het ZAT brengt adviezen uit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De focus is gericht op zaken als:
aanpassing en/of versterking van de zorgstructuur, de ondersteuning, onderzoek voor nadere analyse,
specifieke inzet van het auditteam voor onderzoek naar de kernindicatoren zorg & begeleiding, scholing
voor intern begeleiders, versterking van het netwerk van ondersteuning, aanschaf van middelen,
organiseren van de overlegstructuur, etc.
De beide intern begeleiders participeren in het ZAT, bereiden mede het IB-overleg voor, brengen
expertise is (bijv. Lexima), adviseren t.a.v. scholing, begeleiding en bieden op organisatieniveau
ondersteuning (scholing, uitwisseling van expertise, bevorderen van onderlinge samenwerking, etc.)

ALGEMENE TAKEN IT:







Het IT adviseert, begeleidt en coacht leerkrachten en intern begeleiders.
Het IT voert twee keer per jaar consultatieve leerling-besprekingen (CLB-gesprekken) met alle intern
begeleiders zodat in kaart kan worden gebracht welke zorg nodig is.
Het IT brengt de externe expertise in van een gedragsspecialist en twee orthopedagogen.
Het IT ondersteunt scholen met adviezen voor extra zorg aan een leerling, een groep leerlingen of een
school.
Het IT adviseert en ondersteunt de intern begeleider van de school met het maken van een
ontwikkelingsperspectief plan (OPP) voor leerlingen uit ondersteuningsniveau 4.
Op verzoek van de intern begeleider van de school participeert het IT bij de aanmelding van een leerling
waarbij uit het intakeformulier of uit anderszins verkregen informatie blijkt dat waarschijnlijk extra zorg
nodig is.

SPECIFIEKE TAKEN ZAT-conod
Petra van de Pauvort (directeur):





De directeur is verantwoordelijk voor de communicatie met de algemeen adjunct-directeur, de
bovenschoolsdirecteur en de schooldirecteuren.
De directeur is verantwoordelijk voor de communicatie met het interventieteam.
De directeur draagt zorg voor een goede samenwerking in het ZAT en stimuleert dat scholen kennis
gaan delen en open staan voor feedback.
De directeur draagt zorg voor implementatie van de doelen van passend onderwijs, zoals in de
ondersteuningsplannen van beide SWV omschreven staan. (NB> o.a. ‘Alle scholen hebben de
indicatoren zorg & begeleiding op orde.)
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De directeur stel in overleg een rooster op voor bijeenkomsten van het ZAT en de intern begeleiders van
CONOD (IB-overleg).
De directeur bereidt in overleg de bijeenkomsten van IB-overleg en het ZAT-overleg voor en zit deze
voor.
De directeur bereidt in overleg met het ZAT scholing en intervisie voor en plant deze in voor de
bijeenkomsten van de intern begeleiders.
De directeur bezoekt inhoudelijke vergaderingen van de SWV-verbanden 22-01 en 22-02.
De directeur Informeert de scholen over ontwikkelingen bij het passend onderwijs (IB-overleg en
directieoverleg).
De directeur stroomlijnt in overleg informatie en draagt zorg voor overzichtelijke formats

Marjon Herwijnen (intern begeleider):








Aanspreekpunt van de projectgroep ‘Kurzweil’ voor vragen betreffende organisatie en implementatie van
Kurzweil op de scholen.
Eerste aanspreekpunt voor Lexima over organisatie en implementatie van Kurzweil.
Het volgen van een driedaagse cursus bij Lexima over Kurzweil en over het schrijven van een
beleidsplan dyslexie.
Medeverantwoordelijk voor het schrijven van een beleidsplan Dyslexie voor Conod.
Het analyseren van de informatie van het IT.
Het geven van inhoudelijke adviezen naar scholen om de kwaliteit van de zorg uit te voeren en te
verbeteren.
Het doen van voorstellen voor de agenda van het IB-overleg en voor scholing

Geertje Oosterman (intern begeleider):









Aanspreekpunt voor vragen betreffende de organisatie van de leerlingenzorg.
Het bieden van ondersteuning aan scholen op het gebied van de zorgstructuur. (zie bijlage)
Lid projectgroep ‘Kurzweil’
Het volgen van een driedaagse cursus bij Lexima over Kurzweil en over het schrijven van een
beleidsplan dyslexie.
Medeverantwoordelijk voor het schrijven van een beleidsplan Dyslexie voor Conod.
Het analyseren van de informatie van het IT.
Het geven van inhoudelijke adviezen naar scholen om de kwaliteit van de zorg uit te voeren en te
verbeteren.
Het doen van voorstellen voor de agenda van het IB-overleg en voor scholing.

SPECIFIEKE TAKEN IT:
Magdaleen Berkhof (Intern Begeleider)









Eerste aanspreekpunt voor zorgvragen vanuit de scholen. Aanspreekpunt voor intern begeleiders, voor
het ZAT en voor de leden van het IT.
Samenwerken met de ambulant begeleider en de orthopedagogen en bijdragen in advisering en
communicatie.
Het communiceren van de informatie van de scholen met het ZAT.
Het opstellen van een rooster voor de CLB-gesprekken in september/oktober en januari/februari.
Het organiseren van de verslaglegging van de CLB-gesprekken. De daaruit voortvloeiende acties
overleggen, vastleggen en plannen volgens een rooster.
Het begeleiden van IBers bij de samenstelling en de totstandkoming van het dossier van een leerling die
aangemeld moet worden bij de Commissie van Toelaatbaarheid. Het doel is om het dossier voor een
Verklaring van Toelating naar het SBO en SO correct aan te leveren volgens de eisen van het SWV 2201 en 22-02.
Het na afloop van het schoolseizoen opstellen van een jaarverslag over de activiteiten en bevindingen.
Dit verslag wordt voorgelegd aan het ZAT en geëvalueerd in het overleg voor intern begeleiders.

Christel Koperberg en Marieke Mulder (Orthopedagogen)




Het ondersteunen en adviseren van scholen op het gebied van leer- en gedragsproblemen.
Het uitvoeren van (preventieve) onderzoeken en/of observaties.
Het inbrengen van expertise bij de CLB-gesprekken en de vergaderingen van het ZAT.

Agnes van Woudenberg (ambulant begeleider; specialist gedrag)
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Het ondersteunen en adviseren van scholen bij problemen op het gebied van gedrag.
Begeleiden van school, ouders en leerlingen met een cluster 4 indicatie (voorheen de rugzakleerlingen).
Ondersteuning bieden bij het voeren van oudergesprekken.
Het geven van KIES-trainingen aan kinderen in echtscheidingssituaties.
Individuele kindercoach-trajecten.
Kids ‘ Skills trajecten.
WAWW, sfeerverbetering in de groep.
Steungroepaanpak; het bevorderen van het antipest mentaliteit
Het geven van trainingen in het kader van oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte
gespreksvoering.
Het uitvoeren van (preventieve) observaties op het gebied van gedrag.
Het inbrengen van expertise bij de CLB-gesprekken en de vergaderingen van het ZAT.
Het uitvoeren van de logopedische screening en de preventieve groepsobservaties op het gebied van
het gedrag (groep 1 en 2).
Ondersteuning bieden bij het opstellen van het OPP.
o Onderwijszorgbehoeften van leerlingen in kaart brengen
o Protectieve en belemmerende factoren in kaart brengen
o Hulp bieden bij het SMART formuleren van doelen

Bijlage:
Ondersteuning aan Intern Begeleiders op het gebied van de organisatie van de leerlingenzorg.
Ondersteuning op dit gebied kan bijvoorbeeld bestaan uit:
Het samen met de IBer bekijken of de PCDA-cyclus voldoende is ingebed in de zorgstructuur op schoolgroeps- en leerlingniveau
Hulp bij het maken van groepsanalyses en bij het formuleren van acties die voortvloeien uit de analyses.
Het formuleren van knelpunten die door zowel IBer of leerkrachten worden ervaren bij het uitvoeren van
de leerlingenzorg.
Het samen met de IBer bedenken van oplossingen voor deze knelpunten.
Meedenken over de vermindering van de administratieve last van de leerkrachten.
Ondersteuning bij de voorbereiding van groepsbesprekingen, leerling-besprekingen of
zorgvergaderingen.
Ondersteuning bij het maken van een zorgdocument over de organisatie van de leerlingenzorg.
Ondersteuning bij het maken van een presentatie in de teamvergadering over de organisatie van de
leerlingenzorg.

Procedure inschakelen IT
Procedure voor het inschakelen van het Zorgadviesteam (ZAT) en het interventieteam van CONOD.
Het Zorgadviesteam:
Het ZAT werkt onder verantwoordelijkheid van de algemeen adjunct-directeur en wordt direct aangestuurd door
de directeur/coördinator onderwijs. Het ZAT analyseert informatie van het interventieteam en volgt ontwikkelingen
van de samenwerkingsverbanden 22-01 en 22-01.
Het ZAT brengt adviezen uit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De focus is gericht op zaken als:
aanpassing en/of versterking van de zorgstructuur, de ondersteuning, onderzoek voor nadere analyse, specifieke
inzet van het auditteam voor onderzoek naar de kernindicatoren zorg & begeleiding, scholing voor intern
begeleiders, versterking van het netwerk van ondersteuning, aanschaf van middelen, organiseren van de
overlegstructuur, etc.
Het ZAT bestaat uit:

Een directeur (tevens coördinator onderwijs), twee intern begeleiders van CONOD-scholen en de leden
van het Interventieteam.

Het Interventieteam bestaat uit: de ambulant begeleider, een intern begeleider en twee orthopedagogen
van Educonnect.
Het Interventieteam:
Het interventieteam is onderdeel van het ZAT (zorgadviesteam.) Het interventieteam valt onder
verantwoordelijkheid van de algemeen adjunct-directeur. Het wordt direct aangestuurd door de directeur
(coördinator onderwijs).
De belangrijkste taak van de intern begeleider in het interventieteam is het coördineren van de zorgvragen van de
scholen. De IB-er van het interventieteam is eerste aanspreekpunt voor de intern begeleiders van de scholen,
voor het ZAT en voor de leden van het interventieteam.
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Het interventieteam stelt een rooster op voor CLB-gesprekken op de scholen met de IB-er in september/oktober
en februari met als doel een planning van de zorg samen te stellen.
Het interventieteam adviseert, begeleidt en coacht leerkrachten en intern begeleiders bij zorgvragen en begeleidt
daarnaast ook leerlingen. Zo nodig brengt het interventieteam externe expertise in.
Op verzoek van de intern begeleider van de school participeert het interventieteam bij het aanmelding van een
leerling, waarvan het vermoeden is, dat extra zorg nodig is. Dit blijkt dan o.a. uit het door school en ouders
ondertekende intakeformulier.
(voor een overzicht van taken van het ZAT en het Interventieteam: zie het document ‘ Overzicht taken
Interventieteam zorgadviesteam’.)
Procedure bij inschakelen van het Interventieteam bij aanmelding van een leerling die (vermoedelijk) zorg
nodig heeft:
4.

5.
6.

Als een leerling aangemeld wordt en uit de mondelinge en schriftelijke informatie (intakeformulier
aanmelding) blijkt dat extra zorg voor de leerling vermoedelijk nodig is, dan schakelt de school het
interventieteam in.
De ‘Procedure voor aanmelding en inschrijving van een leerling’ wordt gevolgd.
Het interventieteam brengt de zorgvraag in kaart. De vragen die beantwoord worden zijn:

Kan de school het kind een passende plaats bieden?

Is het nodig om het interventieteam in te schakelen, voordat overgegaan wordt tot inschrijving?

Welke ondersteuning kan leiden tot inschrijving en biedt deze een reëel toekomstperspectief?

Wat is de meest passende plaats voor de leerling?

Procedure planning van de zorg:
1. De intern begeleider van het Interventieteam is voor de zorg aanspreekpunt van de school en heeft de
zorgvragen van de school geïnventariseerd.
2. In de maanden september/oktober en februari bezoekt het Interventieteam de scholen van CONOD om
met de intern begeleider CBL-gesprekken (consultatieve leerlingbegeleiding-gesprekken) te voeren.
3. Tijdens het CLB-gesprek worden de leerlingen besproken die mogelijk extra ondersteuning nodig
hebben, maar ook andere zorgvragen van de school op groeps- of schoolniveau.
4. Het Interventieteam overlegt met de intern begeleider van de school de mogelijkheden tot ondersteuning
(zie hieronder voor een beschrijving van de ondersteuningsniveaus die onderscheiden worden).
5. Uit het overleg volgt een planning van zorgactiviteiten en de inzet van het Interventieteam, het ZAT, of
externe expertise wordt bepaald.
6. Indien nodig wordt zorg georganiseerd volgens de ondersteuningsstructuur, zoals hieronder beschreven.
De informatie die de scholen beschikbaar stellen aan het interventieteam bestaat o.a. uit:

Leerlingendossier

‘Zien’ lijsten van leerlingen, groepsoverzichten, etc.

Observaties

Dossier over deskundigheidsontwikkeling van de leerkracht
Beschrijving van de ondersteuningsniveaus binnen de ondersteuningsstructuur:
Ondersteuningsniveau 1
We gaan er van uit dat er les wordt gegeven aan de hand van het IGDI-model. Dit betekent dat er standaard drie
‘arrangementen’ worden aangeboden:
-

het basisarrangement (standaard instructie)

-

het verdiept arrangement (verkorte instructie + verrijkingsstof / levelwerk)

-

het intensieve arrangement (verlengde instructie / begeleide in oefening)

In de groepsplannen voor spelling, rekenen en lezen is uitgewerkt welke leerling in welk arrangement thuishoort.
Kinderen die binnen dit systeem vooruitgang boeken, profiteren van het onderwijs dat wordt geboden. Voor deze
leerlingen hoeft dus niets extra’s worden georganiseerd.
Ondersteuningsniveau 2
Als een leerling niet naar verwachting presteert dan moet het onderwijsaanbod worden geïntensiveerd. Een
leerling heeft een specifieke onderwijsbehoefte als hij aan één van de onderstaande criteria voldoet:
-

de leerling maakt onvoldoende groei door in zijn vaardigheidsontwikkeling;
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(Elke leerling moet tenminste op gelijke afstand tot het landelijk gemiddelde blijven scoren bij de Citotoetsen)
-

de leerling heeft een hiaat in zijn leerstofbeheersing
(Elke leerling moet elk aangeboden leerstofonderdeel dat in de leerlijn niet meer terugkomt voor 80%
beheersen)

-

de leerling gedijt niet.
(Elke leerling heeft een voldoende score op de onderdelen welbevinden en betrokkenheid van het
sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN)

Voor deze leerling gaan we de diepte in. De leerkracht verzamelt, in het groepsoverzicht, handelingsgerichte
gegevens over de onderwijsleersituatie, analyseert wat er aan de hand is en gaat na welke specifieke
onderwijsbehoefte de leerling heeft. De individuele maatregel die, samen met de intern begeleider, wordt
uitgedacht is inpasbaar in één van de bestaande onderwijsarrangementen en kan door de leerkracht worden
uitgevoerd.
Ondersteuningsniveau 3
In overleg met de leerkracht kan door de IBer op dit niveau het interventieteam worden ingeschakeld. Dit kan om
de volgende redenen:
-

Er is extra onderzoek nodig om duidelijk te krijgen wat de onderwijsbehoefte van de leerling is.
(observaties, dyslexieonderzoek, capaciteitenonderzoek etc.)

-

De onderwijsbehoefte is duidelijk maar het lukt de leerkracht niet om tegemoet te komen aan deze
onderwijsbehoefte. Hij/zij heeft dus handelingsadviezen nodig van het interventieteam.

De ondersteuningsbehoefte (hulpvraag) van de leerling en/of de leerkracht is in een beknopt
format verwoord. Het interventieteam bespreekt de hulpvraag en maakt vervolgafspraken met de intern
begeleider, de leerkracht en de ouders over het uitvoeren van observaties en/of onderzoek. Door het
interventieteam worden handelingsadviezen gegeven voor de begeleiding van de leerling en/of de leerkracht. Na
deze handelingsadviezen lukt het de leerkracht de betreffende leerling te begeleiden binnen de bestaande
arrangementen.
Indien externe deskundigheid bij de ondersteuning van de leerling en/of leerkracht nodig is, kunnen ouders een
consult aanvragen bij de desbetreffende externe partij. De intern begeleider blijft betrokken bij de ondersteuning,
doordat (tijdens en) na afloop van een consult terugkoppeling plaatsvindt. Ook op het moment dat via de huisarts
externe deskundigheid wordt betrokken, is het belangrijk dat de intern begeleider en het interventieteam op de
hoogte blijft van bevindingen.
Ondersteuningsniveau 4
Het gaat hierbij om de volgende leerlingen:
-

Cognitief gezien past de leerling in één van de bestaande arrangementen maar
om voldoende
van het onderwijs te profiteren heeft de leerling meer ondersteuning en zorg nodig dan de leerkracht kan
bieden.

-

Cognitief gezien past de leerling niet in één van de drie onderwijsarrangementen. Er moet een zeer
intensief arrangement worden georganiseerd en een Onderwijs Ontwikkelingsprofiel (OOP) worden
opgesteld.

De intern begeleider dient een aanvraag in bij het interventieteam. Het interventieteam formuleert een
deskundigenadvies waaruit een ‘zorgarrangement’ kan voortvloeien. Ouders worden op de hoogte gebracht van
de inhoud van het deskundigenadvies. Het zorgarrangement kan bestaan uit:
-

Inzet van meer handen in de klas

-

Begeleiding door het interventieteam

-

Inzet materialen / aanpassing gebouw.

Ondersteuningsniveau 5
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Als blijkt dat de ondersteuning op de basisschool (inclusief een zorgarrangement) voor de leerling niet toereikend
is, kan aanmelding en verwijzing naar een andere basisschool plaatsvinden (bao-bao plaatsing). Ook kan
verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) plaatsvinden.
Toelating naar het SBO/SO verloopt via een onafhankelijke Commissie voor Toelaatbaarheid. De procedure die
gevolgd moet worden is beschreven door de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 22.01 en 22.02.
Voordat de procedure gestart kan worden, dient de intern begeleider eerst een aanvraag in bij het
interventieteam. Het interventieteam formuleert een deskundigenadvies. Dit deskundigenadvies maakt onderdeel
uit van de aanvraag voor toelating naar het SBO/SO. Uiteraard gaat dit proces altijd in nauw overleg met en met
toestemming van ouders.

Formulier Ontwikkelingsperspectiefplan
DEEL 1: ONTWIKKELINGSDEEL
DEEL 1: ONTWIKKELINGSDEEL
Invulgegevens
Datum opstellen OPP
Opgesteld door
Laatste evaluatie

Gegevens leerling, school, ouders, hulpverleners
Naam leerling:
Geboortedatum
Naam school
Huidige groep + groepsverloop
Huidige leerkracht(en)
Intern Begeleider
Gezinssamenstelling
(Eventuele bijzonderheden)
Ouders/verzorgers
Namen, telefoon/email
Eventuele hulpverleners
betrokken bij kind, school of
gezin
Inzet zorgbudget school (indien van toepassing)
Startdatum
Inhoud + omvang arrangement
Datum evaluatie
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Inzet zorgarrangement Conod (indien van toepassing)
Startdatum
Inhoud + omvang arrangement
Datum evaluatie

Beginsituatie / instroomprofiel

Uitkomsten/verslaglegging onderzoek/observaties door externen

Factoren die de ontwikkeling en het leren belemmeren en bevorderen
FACTOREN

BEVORDEREND

BELEMMEREND

Cognitieve en
didactische
ontwikkeling

Sociaal-emotionele
ontwikkeling en
gedrag
(met o.a. relatie
leerkracht, relatie
andere leerlingen)
Spraak/
taalontwikkeling

.

Werkhouding /
taakaanpak
Motorische,
lichamelijke en
zintuiglijke
ontwikkeling
Onderwijsleersituatie:
relevante factoren
m.b.t. de school, de
groep en de
leerkracht.
.
Thuissituatie:
relevante factoren
m.b.t. gezin, ouders
en vrije tijd.
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Uitstroomniveau per vakgebied (vanaf groep 6)
PrO
VMBO B/K

Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen











VMBO-T

HAVO/VWO











Geplande uitstroombestemming
 VWO
 HAVO
 VMBO-TL
 VMBO-GL
 VMBO-KB
 VMBO-BB
 Met LWOO

Praktijkonderwijs
VSO cluster 2
VSO cluster 3
VSO cluster 4

Onderbouwing/opmerkingen

Ontwikkelingsperspectief voor:
 Technisch lezen
 Begrijpend lezen
 Spelling
 Rekenen / wiskunde
 Leergebied overstijgende competenties (gedrag, werkhouding, sociale competentie)
NB: Het vervolg van het OPP hoeft alleen voor het aangekruiste deel te worden ingevuld!
DEEL 2: PLANNINGSDEEL

1. Tussendoelen dit schooljaar in vaardigheidsscores en functioneringsniveaus
Geplande
Huidige
Geplande vaardigheidsscores (marge)
Behaalde
vaardigheidsvaardigen
vaardigheidsgroei in schoolheidscores functioneringsniveaus
scores en
jaar 20..- 20..
(marge)
(vanaf gr. 6 plannen tot E8)
Functionerings
Periode:
en FN
niveaus
…………….
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M6

E6

M7

E7

B/M 8

M…

E…

Technisch lezen
DMT
Technisch lezen
AVI
Begrijpend
lezen
Spelling
Rekenen/wiskunde
2. Leergebiedspecifieke tussendoelen + het aanbod voor het komende half jaar.
Vakgebied +
Doelen
Aanbod + organisatie
Inzet ouders
methode
Technisch lezen

Begrijpend
lezen
Spelling

Rekenen/
wiskunde

3. Leergebiedoverstijgende tussendoelen (sociaal-emotioneel functioneren, gedrag,
werkhouding) + de aanpak voor het komende half jaar.
Doelen
Aanbod / aanpak +
Inzet ouders
organisatie

DEEL 3: EVALUATIEDEEL

Startdatum OPP:
Handtekening
ouders:

Handtekening
leerkracht:

Handtekening
IBer

Datum evaluatie:
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1. Zijn de geplande vaardigheidsdoelen gehaald? (Analyse + hoe nu verder.)

2. Zijn de leerspecifieke (tussen)doelen bereikt? (Analyse + hoe nu verder.)

3. Zijn de leergebiedoverstijgende doelen bereikt? (Analyse + hoe nu verder.)

4. Ontwikkelt de leerling zich conform de verwachting?

5. Moet de geplande uitstroombestemming worden bijgesteld? (reden +
onderbouwing)

Handtekening
ouders:

Handtekening
leerkracht:

Handtekening
IBer
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Dieptezorg – grenzen in de ondersteuning

3.3
3.3.1

Ondersteuningsniveau 5

Als blijkt dat de ondersteuning op de basisschool, inclusief een arrangement, voor de leerling
niet toereikend is en het onderwijsaanbod niet aansluit bij de ontwikkeling van de leerling kan
de leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning kan
geboden worden door een andere basisschool (bao-bao plaatsing) maar in de praktijk betekent
dit meestal dat de leerling geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
of op een school voor speciaal onderwijs (SO)
Om voor deze extra ondersteuning in aanmerking te komen is wettelijk een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Om in aanmerking te komen voor een TLV is volgens de wet een
deskundigenadvies vereist. De intern begeleider dient hiertoe een aanvraag in bij het
interventieteam van CONOD. Het interventieteam formuleert een deskundigenadvies. De
procedure die verder gevolgd moet worden is beschreven door het samenwerkingsverband
Passend onderwijs 22.01 (Zie bijlage ‘werkwijzer CvT).
Het proces van verwijzing gaat altijd in overleg met en met toestemming van ouders.
3.3.2

Profiel van de Dieptezorg: grenzen van de ondersteuning in de school

Binnen CONOD worden de volgende 10 Passend Onderwijs Principes gehanteerd:
1. Ieder kind binnen CONOD is uniek en heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of
haar mogelijkheden. Ook wanneer dat extra inspanning vraagt van de school en/of de
leerkracht. We gaan ervan uit dat iedereen gelijkwaardig is maar niet iedereen is gelijk.
2. Er zijn grenzen aan wat een school/leerkracht kan bieden. Deze grenzen moeten
objectief getrokken worden vanuit de behoefte van het kind. Met andere woorden de
grens wordt in eerste instantie bepaald door wat goed is voor een kind of de kinderen.
3. Bij de vraag of de school goed onderwijs kan bieden aan een kind is de eerst afweging
altijd het welbevinden van het kind zelf en zijn directe schoolomgeving.
4. We kunnen kinderen alleen goed onderwijs bieden als zij aan minimaal twee criteria
voldoen:
 Het kind is in staat om te leren, er is sprake van ontwikkeling
 Het kind heeft het vooruitzicht dat het bij het verlaten van de school op minimaal
eind groep 6 niveau zit. (Dit principe gaat niet op voor kinderen met een
gediagnosticeerde verstandelijke beperking, zie 7)
5. Bij kinderen met gedragsmoeilijkheden is een objectieve grens moeilijk te trekken.
CONOD heeft de visie dat het uitgangspunt bij ieder kind moet zijn: Wat kan het kind
en wat is redelijkerwijs nog te ontwikkelen.
Bij beslissingen rond plaatsing wordt van iedereen gevraagd en verwacht uit te gaan
van het belang van het kind. Waar komt het kind het best tot zijn recht.
6. Basisonderwijs vindt plaats in groepen. Voor kinderen met gedragsmoeilijkheden geldt
in het verlengde van regel 5 daarom het volgende:
Het gedrag moet beïnvloedbaar zijn. De veiligheid en het opvoedkundig klimaat in de
groep mogen niet ernstig verstoord worden. Met ander woorden: Het onderwijs aan de
hele groep moet doorgang kunnen vinden.
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7. Kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen moeten zich goed en veilig
kunnen voelen op school. Waar nodig moet het gebouw aangepast worden zodat de
bewegingsvrijheid van het kind zo min mogelijk in het gedrang komt.
8. De school is verantwoordelijk voor de organisatie van goed onderwijs aan alle
kinderen, ook kinderen met extra zorgbehoefte. Voor kinderen die buiten de genoemde
criteria vallen is de school aan zet om een passende onderwijsplaats te zoeken. Andere
onderwijsinstellingen zullen dan benaderd worden. Ouders worden hier altijd actief bij
betrokken. Van hen wordt een constructieve houding gevraagd. De school zal haar
best doen om er samen met ouders uit te komen. De ervaring is echter dat dit niet altijd
lukt. Omdat de school verantwoordelijk en aansprakelijk is heeft ze in zo’n geval het
laatste woord.
9. Of een kind met een speciale zorgvraag goed begeleid kan worden door de leerkracht
hangt van de mate van zorgbehoefte van het kind af. Beperkingen in de deskundigheid
van leerkrachten en de onderwijsorganisatie zijn daaraan ondergeschikt.
10. Conod gaat ervan uit dat iedere leerkracht goed onderwijs kan verzorgen aan alle
kinderen binnen bovenstaande criteria. De schoolleiding geeft leerkrachten die eerder
tegen grenzen aanlopen de ruimte om hun deskundigheid verder te ontwikkelen.

Voor de Tol betekent dit het volgende:
CBS de Tol is een gezellige, actieve basisschool gelegen in de wijk Zuid-Es in Zuidlaren. Volgens het
jaarklassensysteem geven wij onderwijs aan zo’n 235 leerlingen, verdeeld over voornamelijk enkele groepen. We
sluiten in ons onderwijs aan bij de mogelijkheden van de kinderen. Dit doen wij met een enthousiast, betrokken
team en in nauwe samenwerking met de ouders.
Wilt u dat uw kind op onze school onderwijs gaat volgen, dan brengen we samen met u de onderwijsbehoefte van
uw kind in kaart. We hanteren hierbij de volgende criteria:
1)

Basisarrangement
In de groepen worden standaard drie onderwijsarrangementen aangeboden:
a. Basisinstructie
b. Verkorte instructie i.c.m. verdiepingsstof
c. Verlengde instructie

Past uw kind in een van de drie bovenstaande onderwijsarrangementen, dan is uw kind bij ons van harte welkom.
2)

Intensief arrangement
Heeft uw kind, naast één van de drie onderwijsarrangementen die wij aanbieden, een ‘specifieke
onderwijsbehoefte’, dan wordt gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van
uw kind. We spreken dan van een ‘intensief arrangement’. Hieronder verstaan wij:

Aandoening
(Faal)angst
Onrust/ concentratieproblemen
Dyslexie
Psychiatrische stoornissen (ADHD,
NLD, PDD-NOS, Autisme, enz)

Bekwaamheid
school
Ambitie
Kunde
Ambitie
Midden

Bijzonderheden

Afhankelijk van de mate van begeleiding die de
leerling vraagt. Van belang is:
Is de leerling leerbaar?
In welke mate is een aangepaste
pedagogische aanpak nodig?
Lukt het om zelfstandig het reguliere
lesprogramma te volgen?
Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen
als die onder punt 3 worden genoemd.

Lees- Taalproblemen
Hoogbegaafdheid

Ambitie
Kunde
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Epilepsie

Midden

Lichamelijke handicap

Midden

PTSS
Kloof verbaal/ performaal

Midden
Kunde

3)

Afhankelijk van de mate waarin zich dit openbaart.
Wel hebben we hier externe deskundigheid bij nodig.
Afhankelijk van de aanpassingen die nodig zijn om
het reguliere lesprogramma te volgen.
Met begeleiding

Zeer intensief arrangement
In de volgende situaties spreken we van een zeer intensief arrangement. Is hier sprake van, dan wordt
niet alleen gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van uw kind, maar kijken
we ook naar de context van de groep waarin uw kind geplaatst zou kunnen worden.
De volgende zaken zijn van belang:

Groepsgrootte in combinatie met aantal leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’.

Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd.

Het aantal onderwijsarrangementen dat in de groep wordt aangeboden waarbij het aanbieden van
vier arrangementen een kritische grens is.

Aandoening
(Zeer) slechtziend

Bekwaamheid
school
Midden

Slechthorend

Middengroep

Spraak- taalproblemen
Moeilijk lerend/ laag IQ
Gilles de la tourette
Eigen leerlijn
Psychiatrische stoornis

Middengroep
Kunde
Middengroep
Kunde
Midden

Opmerkingen
Afhankelijk van de aanpassingen die nodig zijn om
het reguliere lesprogramma te volgen. Met
begeleiding.
Afhankelijk van de aanpassingen die nodig zijn om
het reguliere lesprogramma te volgen. Met
begeleiding.
Met begeleiding

Mits de leerling meer begeleiding vraagt dan onder
een intensief arrangement kan worden geboden.

We hanteren hierbij de volgende richtlijnen:

Per groep kunnen we maximaal 3 leerlingen met een zeer intensief onderwijsarrangement begeleiden.

In een combinatiegroep kunnen we maximaal 1 leerling per leerjaar begeleiden in een zeer intensief
onderwijsarrangement.

We kunnen per groep 4 leerniveaus aanbieden, dus naast het basisarrangement één extra leerlijn.

Grenzen van de zorg:
Aan kinderen met de volgende aandoeningen kunnen wij geen onderwijs bieden:
Blind
Doof
Laag IQ i.c.m. psychiatrische stoornis
Syndroom van Down vanaf groep 3
Reactieve hechtingsstoornis
Ook bieden wij geen onderwijs aan:



Kinderen die de veiligheid en rust van andere leerlingen in gevaar brengen.



Kinderen die het leerproces van andere leerlingen ernstig verstoren.

Uitgangspunt: Het belang van het kind staat voorop!

CONOD Schoolondersteuningsprofiel 2015* CBS De Tol
©Eduforce

37

Hoofdstuk 4: Borging en kwaliteitszorg begeleiding
4.1

Instrument voor kwaliteitszorg in de school

In het referentiekader voor de ondersteuning plicht- Passend Onderwijs wordt het volgende
aangegeven:
“De school bewaakt de kwaliteit van de ondersteuning en het ondersteuningsprofiel en betrekt
ouders bij de beoordeling daarvan”. Het bevoegd gezag stelt vast aan welke kwaliteitseisen
het ondersteuningsprofiel moet voldoen en op welke wijze daarop wordt toegezien (intern
toezicht).
De rol van ouders op school in het kader van dit ondersteuningsprofiel komt aan bod in
hoofdstuk 6.
Kwaliteitszorg en belangrijkste aspecten voor de ondersteuning op school
4.2

Archivering leerlingengegevens en dossiervorming

Bij het werken met leerlingen is een goede dossiervorming belangrijk. Alle gegevens van de
leerlingen worden gearchiveerd in het administratie systeem Parnassys. Bij het ontstaan van
ondersteuningsvragen over leerlingen moet de geschiedenis van de handelingsplanning van
een individuele leerling snel voorhanden zijn. In digitale overzichten kan snel en efficiënt een
individuele leerling in beeld gebracht worden.
De Intern Begeleider zorgt voor opslag en bewaart de gegevens van externe onderzoeken
enzovoort in dossiermappen. Een kopie gaat naar de leerkrachten van de betreffende groep
(in de groepsmap).
 Hoe zien de leerlingendossiers eruit?
Naast de digitale gegevens, worden onderzoeksverslagen, rapporten enzovoort zorgvuldig
gedocumenteerd in dossierkasten die afgesloten zijn.
De groepsleerkracht van dat moment en de intern begeleiders hebben toegang tot deze
dossiers.
Dossiers van leerlingen worden 5 jaar bewaard n daarna vernietigd.
4.2.1 Bijlage bij paragraaf 4.2


Waar worden leerling gegevens bewaard?

Groepsmap, zorgmap, dossier
Doel groepsmap:
De groepsmap is een praktisch instrument dat de leerkracht ondersteunt bij zijn/haar klassenmanagement. In de
groepsmap zitten documenten die helpen bij het organiseren en registreren van groepsactiviteiten en bij de
overdracht naar een duopartner of invaller. De groepsmap wordt dagelijks gebruikt en ligt daarom op het bureau.










Leerlingenlijst, SOS blad, lijsttelefoonnummers noodgevallen
Lijst klassen rondgaan bij verjaardagen, lijst leerlingen op website, contactouders
Regels en afspraken in de groep, plattegrond
Lesrooster, gymrooster, pleinwachtrooster
Jaarplanning, teamgegevens
Uitdraai recente methodetoetsen, analyse recente methodetoetsen
Overzicht lopende hulpplannen, dagplanning, Indeling instructieniveau, taakbrieven
Leeg DIM voorbereidingsformulier, ingevulde DIM voorbereidingsformulieren
Ontruimingsplan
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Doel zorgmap:
De zorgmap is een instrument waarin de voortgang van alle leerlingen in de groep wordt bijgehouden. Ook geeft
de zorgmap een overzicht van de speciale leerlingenzorg die in de groep geboden wordt en zijn de lopende
handelingsplannen hierin opgenomen. De zorgmap hoeft niet elke dag gebruikt te worden en staat daarom in de
kast. Wegens privacy is de zorgmap niet inzichtelijk voor kortdurende invalkrachten.










Zorgcyclus, toetskalender
Groepsoverzicht zorg
Analyses oude methodetoetsen
Analyses niet-methodetoetsen
Voorbeeld hulpplan, recente hulpplannen
Per leerling: uitdraai niet- methodetoetsen, ontwikkelingsgrafiek, evt. ontwikkelingsprofiel.
Groepsbespreking
Documentatie
Formulieren leeg

Doel dossier:
Het leerlingdossier bevat alle gegevens over de leerling, buiten de regulieren toets- en persoonsgegevens om. Te
denken valt aan uitslagen testen, resultaten toetsen anders dan LVS, afgesloten handelingsplannen en
begeleidingsverslagen van externen. Wegens privacy redenen zijn de leerlingdossiers alleen inzichtelijk voor
onderwijzend personeel, IB, RT en directie van de school.
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Hoofdstuk 5: Samenwerking met anderen in de zorg

5.1

Samenwerking met ketenpartners in de zorg

Zoals in hoofdstuk 2 bij de visie op Passend Onderwijs is aangegeven kan het uitgangspunt:
‘Alle leerlingen succesvol op school’ niet gerealiseerd worden zonder dat er sprake is van een
veilig en gezond school- en thuismilieu. Onder ondersteuning in en om de school wordt voor
het reguliere onderwijs (po, vo en mbo) verstaan de preventieve inzet van hulpverlening en
(gezondheids-) ondersteuning, de instandhouding van multidisciplinaire ondersteuning
adviesteams en de beschikbaarheid van achterliggende en zo nodig aanvullende
voorzieningen.
Doelstelling hiervan is te komen tot een sluitende aanpak voor overbelaste en in hun veiligheid
en gezondheid bedreigde leerlingen en jongeren.
In dit kader zijn voor de scholen twee andere wetgevingstrajecten van belang:
1. De vorming van Centra voor Jeugd en Gezin.
2. De wettelijke borging van ondersteunings-adviesteams.
Schoolniveau

Bovenschoolniveau

Lokaal of regionaal niveau

Onderwijsassistent
Intern begeleiders 2x
Hoogbegaafdheids
specialist
Gedragsspecialist 2x
leescoordinator

Er is een bovenschools ZAT
en interventieteam

SWV 22.01
Cluster 2
Necso
Zot Tynaarlo
Logopedisten 2x
fysiotherapeut

Timpaan dyslexie specialist
Fysio Kids fysiotherapeut
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5.2

Samenwerking met onderwijspartners

Elke onderwijssector kent zijn eigen wetten en regels en ook een eigen taal. Passend
Onderwijs zal ook moeten bevorderen dat de overgang naar een andere onderwijssector voor
ieder leerling zonder obstakels en onnodige drempels kan plaatsvinden. Daarover staat in het
referentiekader passend onderwijs opgenomen: ‘Iedere school waarborgt voor alle leerlingen
een effectieve overdracht van en naar een andere school of sector’.
Met de onderwijspartners in de regio worden in ieder geval afspraken gemaakt over de te
volgen procedure bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Het in te
vullen onderwijskundig rapport bij de overdracht naar een ander schooltype en de
aanmeldingsprocedure en criteria voor toewijzing van speciale ondersteuning aan leerlingen.
Samenwerkingsverband
Zie swv 22.01.nl Assen
Regionale overleg passend Onderwijs
In de samenwerkingsverbanden i.o. voor Passend Onderwijs zijn onderwijspartners met elkaar
in gesprek gegaan over de uitgangspunten en visies op Passend Onderwijs in de eigen regio.
Verschillende aspecten die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.:
o
o

o

Afspraken met de regionale expertisecentra cluster 2,3 en 4 over de inzet van
ambulante begeleiding in de scholen.
Welke bijdrage kan het (voortgezet) speciaal onderwijs leveren aan de realisering van
passend aanbod en de1- loketfunctie. Welke samenwerking rondom de extra
ondersteuning voor leerlingen is mogelijk en wat betekent dit voor de trajectbegeleiding
vanuit het regionale expertisecentra en de preventieve ambulante begeleiding?
Good practice voorbeelden van afspraken over een gecombineerde inzet van extra
ondersteuningen
(speciaal)
onderwijs
in
onderwijs
en
extra
ondersteuningsarrangementen.
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Hoofdstuk 6: Ouders en zorgplicht
6.1

Contact met ouders

In school zijn de contacten met ouders op vaste momenten in het schooljaar gepland. In
februari en juni na de rapporten worden de ouders geïnformeerd over de vorderingen van hun
kind. Er wordt uitgelegd op welke manier hun kind wordt gevolgd d.m.v. de methodetoetsen
en het leerlingvolgsysteem. Ouders krijgen uitleg over de inhoud van het onderwijsaanbod, de
groepsplannen en op welke manier de leerkrachten de evaluatie uitvoeren.
Ouders krijgen ook de gelegenheid het welbevinden van hun kind te bespreken met de
groepsleerkracht. Tussentijds kunnen ouders altijd de vorderingen van hun kind met de
leerkracht bespreken en het is ook mogelijk dat de leerkracht de ouders uitnodigt hiervoor.
Indien er tijdens deze gesprekken afspraken worden gemaakt worden deze vastgelegd door
de leerkracht in een verslag (formulier oudergesprek). Het verslag wordt door de ouders
getekend.
Indien er sprake is van een ondersteuningsvraag en de leerling besproken wordt in de
leerlingenbespreking
worden
de
ouders
direct
(en
voorafgaand
aan
de
leerlingenbespreking)op de hoogte gebracht door de leerkracht. Bij ondersteunde leerlingen is
er sprake van meer contact met de ouders. Leerkracht en de interne begeleider bespreken
met de ouders de ondersteuningsvraag en evt. individuele handelingsplanning. Alle afspraken
worden schriftelijk vastgelegd en door zowel de ouders als de leerkracht ondertekend.
Wanneer het gaat om een handelingsplan voor een leerling met ondersteuning en/of voor een
leerling met een eigen leerlijn met aangepast uitstroomprofiel is het wettelijk verplicht dat
ouders het handelingsplan voor akkoord ondertekenen.
Ouders kunnen te allen tijde de gegevens van hun kind inzien. De leerkracht voegt relevante
informatie van de ouders toe aan het leerlingendossier. Bij gesprekken met ouders wordt het
totale functioneren van het kind altijd besproken. Als er aanvullende maatregelen nodig zijn,
worden deze altijd in vanaf het eerste moment in samenspraak met de ouders genomen.
6.2

Zorgplicht Passend Onderwijs

Ouders zijn bij Passend Onderwijs direct belanghebbenden. Een belangrijk nevendoel van
Passend Onderwijs is de positie van ouders te verstevigen zowel op individueel als collectief
niveau.
De school heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de geschillencommissie zorgplicht
Passend Onderwijs. (zie klachtenregeling CONOD www.conod.nl).
Op collectief niveau geldt dat ouders er belang bij hebben om mee te kunnen beslissen over
het ondersteuning profiel van de school en de kwaliteitsbewaking daarvan door de school. Ook
over de toewijzing van extra ondersteuningsmiddelen geldt dat ouders medezeggenschap
hebben conform de wet medezeggenschap.
Onderwerpen van medezeggenschap van ouders in kader van de Passend Onderwijs zijn:
o
o
o
o
o
o

Het ondersteuningsprofiel van de school
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband
Dekkend aanbod
Inzet van ondersteuningsmiddelen
Bewaking van kwaliteit
Communicatie
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Het schoolbestuur bepaalt hoe de medezeggenschap geregeld wordt- bovenschools en/of
boven-bestuurlijk.
Ouderprotocol CBS de Tol
Het team van cbs de Tol heeft een aantal kernwaarden geformuleerd die we belangrijk vinden in ons handelen en
in het geven van onderwijs. Met deze kernwaarden willen wij ons onderwijs richting en inhoud geven. De 5
kernwaarden van waaruit wij werken:
Wij verbinden- wij geloven – wij zien – wij vieren- wij ondernemen
Deze kernwaarden geven ons ook richting in onze omgang met en de verwachtingen van onze samenwerking
met ouders.
Visie op ouders


Ouders zijn gelijkwaardige partners en experts in ‘het ouder zijn van hun kind’. Wij kunnen leren van
elkaar. Dit betekent dat we communiceren met een open en respectvolle houding naar elkaar.



Ouders hebben expertise op vlakken waar wij het misschien niet op hebben. Dit kan werk gerelateerd
zijn, op sociaal vlak of op kennisniveau. Daar waar mogelijk willen we deze expertise inzetten.



Ouders zijn onze klanten, zij hebben gekozen voor onze school en wij hebben een ‘product’ te leveren.
Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn om kwaliteit te leveren.



Ouders geven hun meest kostbare bezit, hun kinderen, in onze handen. Wij mogen dit vertrouwen van
de ouders koesteren en tegelijk geeft het ons een opdracht om ons best te doen om dit vertrouwen te
onderhouden en te versterken.



Ouders zijn welkom! Dit stralen we uit in onze houding.

Doel van ouderbetrokkenheid
Ouders en school betrekken elkaar bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we om de kinderen optimaal te
helpen ontwikkelen op didactisch en pedagogisch vlak. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat een goede
afstemming goed is voor het welzijn van het kind.
Met dit doel in ons achterhoofd willen we onze school ontwikkelen van een afstemmingsgerichte school naar een
meer samenwerkingsgerichte school.
Wederzijdse verwachtingen
Betrokkenheid bij elkaar vraagt inzet van beide kanten.
We houden elkaar op de hoogte van belangrijke zaken in de ontwikkeling van het kind.
Dit vraagt een respectvolle en betrouwbare houding in omgang en communicatie.
Dit vraagt concrete hulp van ouders bij hand- en spandiensten en daar waar mogelijk worden ouders op
didactisch en sociaal vlak ingezet om te helpen.
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Activiteiten die we al doen om betrokkenheid met elkaar te versterken.
Op cbs de Tol hebben we een aantal ouderroutines waarmee we elkaar informeren over het reilen en zeilen
binnen de school en elkaar op de hoogte houden over de ontwikkeling van het kind.


Zo komt er 1 keer in de 2 weken een Tolbrief uit waarin algemene schoolinformatie wordt beschreven en
waarin voor elke groep specifieke informatie staat.



Aan het begin van het schooljaar worden er kennismakingsavonden gehouden waarin de leerkracht
vertelt over de specifieke groep waarin hij/ zij lesgeeft.



Daarnaast zijn er 3 keer per jaar oudergesprekken, waarin leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek
gaan over het kind.



2 keer per jaar wordt er een rapport geschreven over de leerling en de ontwikkeling op verschillende
gebieden.



Naast bovenstaande geplande activiteiten zijn er ook een behoorlijk aantal informele momenten van
samenzijn. Zo organiseren we; sing ins, tentoonstellingen, thematafels, actieve ouderhulp bij activiteiten,
lief en leed kaarten enzovoort

Wanneer er aanleiding toe is, is er altijd de mogelijkheid om intensiever met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet
met de directeur of de intern begeleider.
Activiteiten die we vanaf vaststelling van dit protocol inzetten om ouderbetrokkenheid nog meer te
versterken


Tolbriefje Tip voor de ouders.



Omgekeerde 10 minuten gesprekken ( brief opstellen wat we tijdens dit gesprek verwachten)



Grafieken gebruiken bij oudergesprekken om de eigen ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen.
Activiteiten waarover we in schooljaar 2014-2015 een besluit nemen



Per leerjaar een didactisch overzicht wat en hoe er geleerd wordt. (met goede voorbeelden)



Gesprekken met ouders en kind samen



Gesprekken 15 minuten ipv 10 minuten



Zomerdiptips



Ouderhulpkaarten inzetten



Huiswerkprotocol opstellen
Mogelijke activiteiten in de toekomst



Ouderavond workshops gegeven door leerkrachten aan ouders

Hoe evalueren we dit?
De activiteiten die we nieuw gaan inzetten worden beschreven in het schooljaarplan. Aan het eind van het jaar
evalueren we deze activiteiten en kijken we wat we kunnen aanscherpen of veranderen. Aan het eind van elk
schooljaar maken we het ouderprotocol up-to-date door activiteiten toe te voegen of aan te passen.
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