SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
Dit ondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van
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Inleiding

In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe de ondersteuning op onze school is geregeld.
Wij willen graag aan alle leerlingen, waar mogelijk, goed passend onderwijs geven. Dit doen wij door
te kijken naar de onderwijsbehoeftes van elke leerling. Dit geldt dus voor de leerlingen die
bovengemiddeld presteren, voor leerlingen die gemiddeld presteren en ook de leerlingen die onder
gemiddeld presteren.
Ons onderwijs is zo ingericht dat er in de groep, door de leerkracht, rekening wordt gehouden met
verschillen tussen leerlingen.
Het ondersteuningsprofiel is zo opgebouwd dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben, om zo een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.
De functie van het ondersteuningsprofiel:
 Toelating van leerlingen op basisschool Rapenland: Het geeft verheldering in hoeverre de
onderwijsbehoefte van een leerling past bij de mogelijkheden van de school.
 Communicatie:
Het school- ondersteuningsprofiel is de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van
het ondersteuningsprofiel kan uitgelegd worden wat basisschool Rapenland wel of niet voor de
leerling kan betekenen. Als ouders hun kind aanmelden bij basisschool Rapenland, dient het
ondersteuningsprofiel als basis voor de afweging of de school de onderwijsondersteuning kan
bieden waaraan de leerling behoefte heeft. Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en
eenduidig een antwoord bieden op die (éne) vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Toch zal
het ondersteuningsprofiel helpen om een beargumenteerde afweging te maken.
 Professionalisering:
Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van basisschool
Rapenland. Mede op basis van dit document kan bepaald worden welke competenties
leerkrachten moeten bezitten om onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals basisschool
Rapenland heeft omschreven. Het ondersteuningsprofiel brengt ambities van basisschool
Rapenland in kaart als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden.

Tot stand gekomen:
Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door het team: directie, interne begeleiders en
leerkrachten. Het schoolondersteuningsprofiel zal 1 keer per 4 jaar vastgesteld worden door het
schoolbestuur en de MR heeft adviesrecht.
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Algemene gegevens

2.1

Contactgegevens

School :

Rapenland

Adres:

Generaal Boreelpad 29,5623 JZ Eindhoven

Brinnr:

17 SX

Directie:
Telefoon:

Dhr. Verberne & Mevr. Nagelmaeker
040-2439233

Email:

directie@rapenland.nl

Internbegeleider(s):

Fokje van Rijsingen (gr 1 t/m 3)
Valerie Besançon-Cardol (4 t/m 8)

Bestuur:

SKPO

2.2

Onderwijsvisie/ schoolconcept

Ons spilcentrum (Spelen Integreren Leren) heet: ‘Spilcentrum Generalenbuurt’.
In november 2009 hebben we dit predicaat verworven, omdat we toen onze inhoudelijke
samenwerking hebben geformaliseerd in een samenwerkingsplan.
Onze spilpartner is:
 Korein Kinderplein
Samen voeren we uit wat we gezamenlijk hebben geformuleerd in ons samenwerkingsplan.
Vanaf 11 juni 2012 zitten we, samen met onze spilpartner Korein Kinderplein, in één gebouw.
Wij geven onderwijs met een duidelijke structuur en organisatie. Ons onderwijs is georganiseerd in
jaarklassen, waarin leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd bij elkaar zitten. Aan het eind van elk
schooljaar vindt een overgang plaats naar de volgende jaargroep. Kleuterverlenging van groep 1/2,
zittenblijven of een klas overslaan kan in het belang van de leerling tot de mogelijkheden behoren.
Voor ons is de groep als sociale eenheid van essentieel belang: daarin moeten leerlingen zich thuis
voelen en ontwikkelen. Binnen de groep werken we met een planmatige aanpak om het onderwijs zo
goed mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van elk individuele leerling. Hierbij heeft de
leerkracht een sturende en ondersteunende rol. Als schoolteam realiseren wij op die wijze de
doorgaande lijn in de school. We vinden het belangrijk om via een duidelijke en gestructureerde
aanpak de mogelijkheden van iedere leerling zo goed mogelijk te ontwikkelen, zowel op cognitief,
sociaal-emotioneel, lichamelijk als creatief gebied.
We geven elke leerling de kans zich in eigen tempo te ontwikkelen. We stimuleren deze ontwikkeling
door de leerling uit te dagen en te prikkelen. Voor alle groepen geldt dat er voor iedere les, periode
en leerjaar doelen zijn vastgelegd. De leerkrachten houden bij of deze doelen behaald worden. Ook
hier kan leerlingondersteuning in beeld komen.
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We richten het onderwijs in de groepen 1 en 2 zo in dat leerlingen met elkaar kunnen spelen, op
onderzoek kunnen gaan en met elkaar kunnen praten over verschillende onderwerpen. Het
programma in de groepen 1 en 2 heet ‘Piramide’.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met methodes voor de vakken. De basis daarvan is het model
‘Directe Instructie’. Met dit model kan er gedifferentieerd worden op instructie binnen de lesstof die
behandeld wordt. In hoofdstuk 2.4: 'didactisch klimaat' wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.
Bij de ontwikkeling van de leerlingen betrekken wij graag de ouders. Wij streven daarom naar een
goed contact met en een hoge betrokkenheid van ouders en verzorgers.
Leerkrachten houden zicht op de vorderingen en ontwikkelingen van leerlingen door observaties en
methode- gebonden toetsing en registratie daarvan. Behalve de methode-afhankelijke toetsing en
observaties kennen we van groep 1 t/m 8 ook methode-onafhankelijke toetsen van CITO. De toetsen
en de tijdstippen van afnames zijn aangegeven in de toetskalender die jaarlijks wordt geactualiseerd.
In het algemeen gedeelte van de toetskalender staan ook aanwijzingen voor de leerkracht die
betrekking hebben op de wijze van afname van de toetsen (zie bijlage toetskalender). De coördinatie
hiervan is in handen van de intern begeleider.
Elke bouw (gr 1 t/m 3 en gr 4 t/m 8) heeft een Intern begeleider toegewezen die in nauwe
samenspraak met de leerkrachten de leerlingen volgt, bespreekt en handelingsvoorstellen doet.
Als leerlingen in het zorgteam worden besproken en er een vervolgtraject van toepassing is, wordt
dit met de ouders besproken.
Het aanname beleid
- Alle leerlingen, die worden aangemeld op onze school, worden ingeschreven en toegelaten, mits
ze vallen binnen de kaders uit ons ondersteuningsprofiel.
- Leerlingen van alle gezindten zijn welkom op de school, zolang zij de katholieke grondslag van
onze school respecteren.
- Ouders die hun leerlingen op onze school aanmelden en daartoe een aanmeldingsformulier
invullen en ondertekenen, geven daarmee aan dat:
 zij de katholieke grondslag van de school respecteren.
 zij de visie van de school respecteren en onderschrijven. Deze visie staat beschreven in de
schoolgids die vóór aanmelding beschikbaar wordt gesteld.
 zij de schoolregels, zoals deze zijn opgenomen in de schoolgids, respecteren en onderschrijven.
 zij er mee akkoord gaan dat de gegevens zullen worden gebruikt t.b.v. het leerling dossier en
het leerlingvolgsysteem.
 zij ermee akkoord gaan dat de leerling gegevens toegankelijk zijn voor alle teamleden van
bs. Rapenland.
 zij ermee akkoord gaan dat de leerling gegevens toegankelijk zijn voor de accountant als hij/zij
in opdracht van de school of het ministerie van onderwijs controle uitvoert op de leerling
administratie.
 zij er mee akkoord gaan dat de school onderwijs gerelateerde gegevens in het belang van de
leerling, mag opvragen bij andere onderwijsinstanties, peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf.
 op het moment van inschrijving de leerling niet op een andere basisschool staat ingeschreven.
 indien de leerling afkomstig is van een peuterspeelzaal: de leerling niet ingeschreven heeft
gestaan bij of onderwijs heeft gevolgd aan een andere school.
 het aanmeldingsformulier naar eer en geweten hebben ingevuld en de leerling-gegevens,
verstrekt bij inschrijving, naar waarheid zijn ingevuld. Indien blijkt dat de gegevens niet naar
waarheid zijn ingevuld zal de inschrijving ongedaan worden gemaakt.
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Aanname nieuwe leerlingen
De ouders maken een afspraak met een MT-lid voor een kennismakingsgesprek en rondleiding in de
school.
Deze ouders krijgen bij het kennismakingsgesprek een schoolkalender en een schoolgids. Wanneer
de ouders hun kind willen aanmelden, vullen ze samen met het MT het aanmeldingsformulier in. Het
MT legt uit dat een aanmelding niet hetzelfde is als een inschrijving.
Ook zal het verdere verloop van de procedure kort aan de ouders worden uitgelegd.
Er is een verschil tussen aanmelding en inschrijving. Ouders melden hun kind aan middels een
aanmeldingsformulier. Deze aanmelding wordt door de directie omgezet in een definitieve
inschrijving als de leerling voldoet aan de daarvoor opgestelde criteria.
De toelaatbaarheid van een leerling wordt beoordeeld door de directie en IB-ers van de school.
Bij aanmelding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. De ouders geven, vóór inschrijving, toestemming om de benodigde toetsen/onderzoeken (intern)
af te nemen bij de betreffende leerling en het opvragen van onderwijs-gerelateerde gegevens die
in het belang zijn van de leerling.
2. De veiligheid van alle leerlingen, teamleden en de schoolorganisatie moet te allen tijde
gewaarborgd zijn.
3. De financiële ruimte die we als school hebben, wordt ingezet voor leerkrachten die groepen
ondersteunen. Er is dus geen ruimte om leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften, die
een persoonlijke begeleider nodig hebben, individueel te ondersteunen.
4. De school moet voldoende faciliteiten en fysieke ruimte hebben om de leerling te kunnen
begeleiden.
5. De school moet voorzieningen, ten behoeve van de ondersteuning van de leerling, kunnen
realiseren binnen de gegeven financiële mogelijkheden van de school.
6. Bij inschrijving van leerlingen laten we bij voorrang leerlingen toe die uit onze eigen wijk komen.
7. Daarnaast worden leerlingen die al een broertje en/of zusje bij ons op school hebben bij voorrang
toegelaten.
De toelaatbaarheid wordt voorts beoordeeld tijdens of na het kennismakingsgesprek. De beoordeling
wordt, volgens de criteria hierboven, gebaseerd op:
 De gegevens die tijdens dit gesprek worden verzameld.
 De gegevens die mondeling en/of schriftelijk (Onderwijskundig Rapport) worden verstrekt door
de vorige basisschool.
 De gegevens van de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf die de leerling heeft bezocht.
Ouders worden op de hoogte gesteld van het besluit. Indien een leerling niet wordt toegelaten zal dit
met redenen worden omkleed.
De overdracht van de leerlinggegevens.
Nieuwe leerlingen vanuit het blijf van mijn lijf huis
Regelmatig komt het voor dat er leerlingen vanwege een crisissituatie met één van hun ouders in het
blijf van mijn lijf huis terecht komen. Basisschool Rapenland is gedurende het schooljaar, afhankelijk
van mogelijkheid tot plaatsing vanwege groepsgroottes, in staat tot het bieden van onderwijs op
maat aan deze leerlingen. Het is niet altijd mogelijk om van deze leerlingen de Onderwijskundige
Rapporten te verkrijgen, omdat de oude school vaak niet van de plaatsing en huisvesting in
Eindhoven op de hoogte is. In dergelijke gevallen worden leerlingen na ongeveer 2 weken door de
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eigen leerkracht of door de IB-er getoetst met toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem. Dit, om het
juiste niveau van de leerling te kunnen bepalen en onderwijs op maat te kunnen bieden.
Nieuwe leerlingen vanuit Korein Generalenbuurt (PSZ + KDV)
Met “Korein Generalenbuurt” hebben wij structureel contact over de nieuwe leerlingen. Vier keer
per jaar worden de nieuwe leerlingen doorgesproken tijdens de overdracht. Vanuit onze school
zullen hierbij een IB-er en/of adjunct-directeur aanwezig zijn. We noemen dit een “warme”
overdracht. In de toekomst streven we ernaar om ouders te betrekken bij deze overdracht.
Nieuwe leerlingen vanuit een andere peuterspeelzaal / kinderdagverblijf / gastouder
De IB-er en adjunct-directeur zullen bij betreffende PSZ of KDV informeren naar de bijzonderheden
en ontwikkeling van de nieuwe leerling.
Groepsindeling nieuwe leerlingen
De directie zal in samenwerking met een IB-er de groepsindeling samenstellen middels alle
beschikbare informatie over de individuele leerlingen. Bij de overgang van groep 1 naar groep 2
worden de definitieve groepen samengesteld voor de daarop volgende leerjaren.
Hierbij moet er zoveel mogelijk worden gezorgd voor een evenwichtige verdeling van:
o jongens en- meisjes,
o leerlingen met een bijzondere taalbehoefte,
o nationaliteit,
o leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
o thuissituaties,
o plusleerlingen.
Dossiervorming
 Schriftelijk leerlingdossier
Op het moment dat een leerling is ingeschreven, maakt de intern begeleider een leerlingdossier
aan. Dat is een map waarin alle schriftelijke relevante informatie van de leerling wordt
opgenomen die we hebben gekregen van:
o de ouders,
o de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of de andere basisschool,
o de leerkrachten.
In dit leerling dossier zit in ieder geval een kopie van het inschrijfformulier en de eventuele
schriftelijke informatie vanuit de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Dit dossier wordt bewaard in een afgesloten dossierkast in het kantoor van de IB-er.
 Digitaal leerlingdossier
Wij registreren in een digitaal leerling-volg-formulier relevante informatie over de leerling
voortkomend uit:
o oudergesprekken,
o ondersteuningsgesprekken met de interne begeleiders of schoolbegeleidingsdienst,
o ondersteuningstrajecten door externen zoals bijvoorbeeld: de schoolarts en de logopediste,
o contacten met de leerplichtambtenaar.
In het leerling-volg-formulier, dat wordt bijgehouden door de leerkrachten, de intern begeleiders
en/of de directie, wordt relevante informatie in chronologisch volgorde vastgelegd.
Binnen de school noemen we dit leerling-volg-formulier het: “Formulier Individuele Leerling”
(F.I.L.-formulier).
Het F.I.L.-formulier wordt bijgehouden gedurende de periode dat de leerling bij ons op school zit.
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Een geprinte versie is aanwezig in map 5b van ons zorgsysteem. Hiervan wordt 2 keer per jaar een
actuele uitdraai toegevoegd.
Aan het einde van de schoolcarrière van de leerling wordt alle informatie samengevoegd en
bewaard in het archief.
Aanmelden / Inschrijven zij-instromers
Onder zij-instromers verstaan wij leerlingen die in een later schooljaar, vanuit een andere
basisschool, bij ons instromen. Voor deze zij-instromers geldt dezelfde procedure als hierboven
beschreven. Voordat een leerling officieel ingeschreven wordt, is er altijd contact tussen onze IB-er
en de vorige basisschool of evt. andere onderwijsstellingen.
Ná dit contact wordt besloten of de aanmelding omgezet wordt naar een inschrijving.
Leerlingen die 5 jaar zijn en die niet eerder basisonderwijs hebben gevolgd, worden bij inschrijving in
groep 1 geplaatst. In groep 1 bepaalt de school in hoeverre een tussentijdse doorstroom naar groep
2 haalbaar en/of wenselijk is.
Leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen of minder dan 1 jaar in Nederland zijn en niet
of nauwelijks Nederlands spreken verwijzen wij door naar het opvangproject Neveninstromers. Een
voorwaarde daarbij is dat de leerling binnen de aanmeldende Gemeente nog niet op een basisschool
heeft gezeten.
Plaatsing en doorstroming van kleuters
De ontwikkeling en doorstroming van de kleuters wordt individueel gevolgd en beoordeeld d.m.v.
observaties en toetsen. De plaatsing en doorstroming vindt over het algemeen plaats zoals hieronder
is aangegeven.
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Met betrekking tot de criteria van plaatsing, verlenging en doorstroming van kleuters en de
doorstroming en mogelijke doublures in de groepen 3 t/m 8 verwijzen wij naar map 3 ‘Zorgsysteem’.
Aanmelden van risicoleerlingen bij WSNS Eindhoven (wellicht tot aug. 2014).
Het betreft jonge kleuters waarbij bij aanname al duidelijk is dat er extra onderwijsbehoeften
aanwezig zijn en wellicht een spoedige verwijzing richting SBO aan de orde zal zijn.
Indien de leerling na melding binnen een jaar verwezen wordt naar het SBO, geldt het
solidariteitsprincipe en wordt de leerling niet als SBO verwijzing van de betreffende basisschool in de
berekeningen meegenomen.
De volgende leerlingen kunnen worden gemeld:
1. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften die met 4 jaar starten op de basisschool.
2. Leerlingen die later op het BaO starten omdat zij het MKD (of ODC) hebben verlaten.
3. Verhuisleerling van buiten het samenwerkingsverband, waarbij er duidelijk sprake is van extra
onderwijsbehoefte.
VVE
Kenmerkend voor het beleid van de gemeente Eindhoven op VVE-gebied is de aandacht voor het
bereik en het ontwikkelen van zogenaamde ‘Spilcentra’. De Spilcentra zijn ontwikkeld om de
pedagogische infrastructuur in Eindhoven te versterken. De naam Spilcentrum is afgeleid van Spelen,
Integreren en Leren. Een Spilcentrum biedt opvoedingsondersteuning op maat en verbetert de
samenwerking tussen de betrokken instellingen. De doelgroep van de Spilcentra zijn leerlingen van 0
tot 12 jaar en hun ouders of verzorgers.
De kern van de Spilcentra bestaat uit de basisschool en Korein kinderopvang. Vanuit deze kern wordt
samengewerkt met alle instellingen die zich bezighouden met consultatiezorg,
jeugdgezondheidszorg, jeugd- en gezinswerker, jeugdhulpverlening en volwasseneneducatie. Aan de
Spilcentra wordt dan ook meegewerkt door beroepskrachten uit het basisonderwijs, de
kinderopvang, de GGD, bureau jeugdzorg, welzijnsinstellingen en de jeugd- en gezinswerker.
In het kader van de Vroeg- voorschoolse ontwikkeling is er in schooljaar 2011-2012 een beleidsplan
ontwikkeld voor VVE. Dit plan is opgesteld door Korein, PeuterPlaza en basisschool Rapenland. Naast
dit beleidsplan is er een Plan van Aanpak opgesteld met alle betrokken partijen (zie map 3:
‘Zorgsysteem’).
Overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
Vanaf groep 1 t/m 8 worden de resultaten van de leerlingen gevolgd door o.a. de onafhankelijke
toetsen. Vanaf groep 7 zijn ouders, leerlingen en leerkrachten meer met de voorbereiding van het
voortgezet onderwijs bezig. In groep 7 wordt er een pré-advies uitgebracht. In november van groep
8, bij het eerste rapport, wordt dat nogmaals gedaan.
Leerlingen en ouders kunnen hierdoor al in groep 7 naar verschillende open dagen gaan kijken.
In groep 8 doen de leerlingen mee aan de Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau
(N.I.O) en verschillende vragenlijsten met betrekking tot hun sociaal-emotioneel functioneren (NPVJ-2 en PMT-K-2)
In groep 8 zijn er verschillende momenten waarop de ouders voorlichting ten behoeve van de
schoolkeuze van hun leerlingen krijgen. De eerste bijeenkomst is altijd eind september / begin
oktober.
Sommige leerlingen zullen in het Voortgezet Onderwijs extra ondersteuning nodig hebben. Deze
ondersteuning wordt leerwegondersteuning (L.W.O.O.) genoemd.
Als leerlingen daarvoor in aanmerking komen, worden ouders daarover in groep 8 ingelicht.
Bij de definitieve schoolkeuze spelen de volgende gegevens een rol:

School-ondersteuningsprofiel 2012-2015

 Leerlinggegevens, die de ontwikkeling aangeven vanuit het leerlingvolgsysteem
 De persoonlijkheidskenmerken van de leerling
 Het eerste voorlopige schooladvies dat in groep 7 én november groep 8 wordt afgegeven door de
groepsleerkracht
 De wens van leerling en ouders
 De resultaten van het capaciteitenonderzoek N.I.O. (najaar) en de resultaten van de proefC.I.T.O.-eindtoets (najaar).
Van elke leerling wordt een onderwijskundig rapport opgestuurd naar de school voor voortgezet
onderwijs. Ouders ontvangen een afschrift van dit rapport. Dit ontvangen de ouders in januari. In dit
rapport staat ook het definitieve advies vermeld. Het definitieve advies wordt door de directeur, IBer bovenbouw en leerkracht vastgesteld en met leerlingen en ouders gecommuniceerd vóórdat de
leerlingen de CITO eindtoets maken. Begin februari wordt de C.I.T.O.-eindtoets afgenomen. In
schooljaar 2014-2015 zal dit mogelijk later in het schooljaar zijn.
In de maanden februari en maart kunnen de leerlingen worden aangemeld bij het voortgezet
onderwijs.
Vanaf april horen de leerlingen of zij op de gekozen school wordt aangenomen. Is dit niet het geval
worden ouders door leerkrachten en IB begeleid in het aanmelden van de leerling op een andere
school.
Belangrijk naast de C.I.T.O.-score voor de schoolkeuze blijft de indruk van de leerkracht en van de
school die de leerling 8 jaren heeft begeleid.

2.3

Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar (2012-2013) en de afgelopen 3
schooljaren
Basisschool Rapenland is een katholieke school in de Generalenbuurt in de wijk Woensel-Midden. In
totaal zitten er + 336 leerlingen op onze school verdeeld over 15 jaargroepen. De school is officieel
gevestigd aan de Generaal de Boreelpad 29.
Onze leerlingenpopulatie ziet er als volgt uit:
 70% van de leerlingen woont in de Generalenbuurt van onze school.
 30% van de leerlingen komt uit aangrenzende wijken zoals bijvoorbeeld Rapenland,
Winkelcentrum Woensel, Oude Toren en de omgeving Woenselsestraat.
Ongeveer 27% van de leerlingen heeft een leerlingengewicht.
De analyse van de gegevens uit de Eindhovense Buurtthermometer levert de volgende informatie op.
 Het opleidingsniveau van de wijkbewoners is t.o.v. de vorige peilingen niet écht gewijzigd. Het
ligt gemiddeld lager dan in andere buurten van Eindhoven.
 De sociaal economische status van onze buurt is relatief verbeterd t.o.v. de vorige peiling (2008),
maar blijft relatief laag.
 Het aantal ouder wordende bewoners in onze wijk neemt toe (vergrijzing).
 Het aantal allochtone bewoners in onze wijk neemt toe. Oorzaak daarvan is dat veel tweede- en
derdegeneratie leerlingen die geboren zijn in Nederland, nog behoren tot de categorie
allochtone bewoners (verkleuring). Dit fenomeen doet zich overigens ook voor in andere wijken
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van de gemeente Eindhoven, met uitzondering van de uitgesproken autochtone wijken in de
stad.
 Het aantal éénoudergezinnen in onze wijk is relatief groot. Op onze school is het percentage
21%.
In Eindhoven is het gemiddelde 12%.
 De bewoners voelen zich veilig in onze wijk.
Er zijn relatief weinig meldingen van onveiligheid en het percentage mensen dat uit onze wijk
vertrekt is gering.
 Het aantal leerlingen met overgewicht in onze wijk is relatief hoog.
Als gevolg van bovenstaande gegevens, verwachten wij dat nu en in de toekomst, zowel bij leerlingen
als ouders, behoefte zal bestaan aan een school met goed onderwijs, een warm pedagogisch klimaat,
een duidelijke structuur en heldere regels en afspraken.
Daarom maken we de volgende keuzes:
 blijvende aandacht voor de leerlingprestaties,
 veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat en een veilige omgeving waarin de leerlingen
zich kunnen ontwikkelen,
 een goede relatie met en een hoge betrokkenheid van de ouders.
Overzicht van het aantal leerlingen
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Op 1 oktober 2012 hadden we 336 leerlingen op school. Als we dat aantal vergelijken met
voorgaande jaren, zien we een gestaag stijgend aantal leerlingen op onze school.
We verwachten dat het leerlingenaantal in de komende jaren stabiel zal blijven of licht zal stijgen.
We verwachten op 1 oktober 2015 om meerdere redenen ongeveer 330-340 leerlingen op school te
hebben.
 Het aantal leerlingen neemt vanaf 2008 jaarlijks toe.
 Het aantal leerlingen in de onderbouw (leeftijd 4 – 7 jaar) neemt tot 2012 jaarlijks toe. In 2012
stabiliseert zich het aantal op + 190.
 Het aantal leerlingen in de bovenbouw (leeftijd 8-12 jaar) neemt jaarlijks af m.u.v. 2012. Oorzaak
hiervan is het toenemend aantal zij-instromers (zie hoofdstuk 1.9).
Als deze trend zich voortzet, zal het leerlingenaantal stijgen, omdat er meer instroom van leerlingen
is dan uitstroom.
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Leerlingenweging per 01-10-2012
In 2012 hadden we 92 leerlingen (27,4%) met een leerlingengewicht. Dat is ongeveer gelijk aan
voorgaande jaren. Hieronder staat een overzicht van de percentages 0.3 en 1.2 leerlingen.
Teldatum 01 okt.

Totaal aantal
gewichten lln.

Gewicht 0.3

Gewicht 1,2

2010

79 (26,2%)

41 (13,6%)

37 (12,3%)

2011

89 (28,1%)

37 (11,7%)

52 (16,4%)

2012

90 (27,4%)

35 (10,4%)

57 (17%)

Als we kijken naar het aantal en de verdeling van de gewichtenleerlingen in de afgelopen
3 jaren constateren we dat:
 Het totaal aantal gewichtenleerlingen elk jaar een lichte stijging laat zien.
 Het aantal gewichtenleerlingen met gewicht 0.3 jaarlijks licht afneemt.
 Het aantal gewichtenleerlingen met gewicht 1.2 in 2012 opnieuw is toegenomen.
Overzicht van het aantal leerlingen met indicaties voor
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3.

Basisondersteuning

3.1
Basiskwaliteit van het onderwijs
Sinds 2008 hebben wij het basisarrangement, omdat de leerprestaties en opbrengsten van
basisschool Rapenland voldoen aan de eisen van de inspectie. Daarnaast wordt er ook voldaan aan
de kwaliteitsindicatoren van het SKPO:
1. Het leerlingaantal afgezet tegen de door de school bepaalde ideale schoolgrootte en de
voor de gemeente geldende opheffingsnorm;
2. De leerlingresultaten per school op basis van de Cito-eindscore en intelligentietoets
afgezet tegen de sociaal-culturele afkomst van de leerling;
Tot het schooljaar 2011-2012 beoordeelde de onderwijsinspectie onze resultaten door onze ‘lgscore’ te vergelijken met de ondergrens en de bovengrens. 'De 'lg-score' is gebaseerd op het
percentage leerlingen met gewicht op onze school dat gerelateerd is aan het opleidingsniveau van de
ouders. De schoolscore moet tussen de ondergrens en de bovengrens liggen.
Schooljaar

Onze Cito-score

2009-2010
2010-2011

535,9 (lg)
533,0 (lg)

Ondergrens
onderwijsinspectie
533,8
533,8

Landelijk
gemiddelde
535,2
535,2

Bovengrens
onderwijsinspectie
536,6
536,6

Vanaf schooljaar 2011-2012 gaat de onderwijsinspectie uit van de standaardscore en rekent men dus
niet meer met de ‘lg-score’. Deze standaardscore wordt vergeleken met de ondergrens en de
bovengrens van de scholengroep waarin wij zijn ingedeeld. In de tabel hieronder hebben wij de
ondergrens en bovengrens van onze scholengroep weergegeven. De indeling in een bepaalde
scholengroep hangt samen met het opleidingsniveau van de ouders.
Onze school was in schooljaar 2011-2012 ingedeeld in scholengroep 28. (Dat wil zeggen dat 28% van
onze kinderen van groep 8 een leerlingengewicht heeft.) In schooljaar 2012-2013 behoorden wij tot
de scholengroep 27.
Schooljaar
2011-2012
2012-2013

Onze Cito
standaardscore
534,3
531,3

Ondergrens
onderwijsinspectie
530,9
531

Landelijk
gemiddelde
532,9
533

Bovengrens
onderwijsinspectie
534,9
535

3. De positie van leerlingen aan het begin van het derde jaar voortgezet onderwijs afgezet
tegen het advies in groep acht;
4. Het welbevinden van leerlingen;
3.2
Planmatig werken
De ondersteuning voor de leerlingen in de groep is de verantwoordelijkheid van de groepsleraar. In
de groepen 1 en 2 wordt de leerkracht ondersteund door een tutor. De leerkracht is de spilfiguur in
de ondersteuning voor de eigen leerling uit de groep. Deze schept de voorwaarden en het klimaat
waarin de leerlingen zich optimaal betrokken voelen bij het onderwijsaanbod. Daarom dienen alle
leraren te beschikken over basisvaardigheden zoals signaleren, diagnosticeren en begeleiden.
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Signaleren doen we met de methode gebonden toetsen, onafhankelijke toetsen (o.a. C.I.T.O., SAQI
en S.C.O.L.) en observatielijsten (o.a. KIJK).
Het analyseren van de methode gebonden toetsen en de daaraan gekoppelde ondersteuning is een
competentie van de groepsleraar. Bij het diagnosticeren en het bieden van hulp is de ondersteuning
van de interne begeleiders (I.B.-ers) gewenst en veelal ook nodig.
De coördinatie van de leerlingenondersteuning is de verantwoordelijkheid van de I.B.-er.
Leraren en de interne begeleider (I.B.-er) overleggen met elkaar en delen hierin hun deskundigheid
met de volgende doelen:
a. Het oplossen van een probleem of het beantwoorden van een ondersteuningsvraag.
De besprekingen die zij voeren zullen over het algemeen leiden tot het maken van afspraken over
wie welke actie gaat ondernemen, c.q. wie welke taken gaat uitvoeren. Het is van groot belang
dat ieder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn afspraken nakomt (“walk your talk; doe
wat je belooft”).
Ondersteuning voor de leerling:
 maken van afspraken over de ondersteuning en de wijze van uitvoering,
 maken van afspraken over de inhoud van de ondersteuning.
b. Het vergroten van het zelfoplossend vermogen van de leraar. M.a.w. de leraar bezoekt de I.B.-er
en leert daardoor soortgelijke problemen zelfstandig op te lossen (principe van de lerende
organisatie).
Ondersteuning voor de leerkracht:
 vergroten van de deskundigheid van de betrokken leraar,
 ondersteunen en begeleiden van de betrokken leerkracht.
Cyclische leerlingenondersteuning
Deze tabel laat zien hoe de leerlingenondersteuning binnen basisschool Rapenland jaarlijks cyclisch
gerealiseerd wordt.
Planning: Periode 1: 9 weken
Wennen eigen groep
Leerlingoverdracht tussen IB-ers

-Intervisie bespreking o.l.v. IB
Bouwoverleg groep 1 t/m 4
Bouwoverleg groep 5 t/m 8
-Start 1e periode groepsplannen
inleveren zorgoverzichten

Groepsbespreking
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Doel:
Eigen maken van je nieuwe groep
Welke acties zijn er door de vorige IB-er ondernomen en
moeten worden opgepakt door de volgende IB-er. Alle
leerlingen van de groepen 3 worden één voor één besproken
aan de hand van het groepsoverzicht en de bijgehouden fils.
-De overkoepelende “problemen” van de doelgroep
bespreken, zorgniveau I en II
-Van elkaar leren
Met de toetsuitslagen van het vorige schooljaar worden alle
zorgniveaus in de groep besproken. Er wordt gestart met het
opstellen van didactische groepsplannen en leerlingen met
een eigen ontwikkelperspectief. Deze worden opgestuurd naar
IB.
-Vanuit de intervisie kan er op groepsniveau naar zorgniveau
III,IV en V worden gekeken

Bespreking: CLB (Fontys Fydes)

Bespreking: jeugd- en
gezinswerker,
Schoolverpleegkundige, wijkagent
(indien nodig)
Bespreking: Rugzakleerlingen
Overleg Peuterspeelzaal, Korein,
Consultatiebureau en Rapenland
Overleg crisisleerlingen
Overleg Valerie en Fokje (1x per 14
dagen)
Overleg IB directie (9x per periode
dus wekelijks)
Planning: Periode 2: 9weken
-Intervisie bespreking o.l.v. IB
Bouwoverleg groep 1 t/m 4
Bouwoverleg groep 5 t/m 8

-Ondersteuning met het maken van groepsplannen/
klassenmanagement/OP
-IB/leerkracht en adviseur Fontys Fydes bespreken individuele
leerlingen op didactisch gebied.
Advies van Fontys Fydes: andere aanpak in de groep,
onderzoek e.d.
-IB bespreekt leerlingen vanuit vorige besprekingen op sociaal
emotioneel / medisch terrein en thuissituatie.
-Adviezen om de leerling beter te ondersteunen, dan wel
onderzoek of ondersteuning thuissituatie helder te krijgen.
-Bespreken ondersteuning van rugzakleerlingen met
Ambulante Begeleiding/ouders
Breed Spil overleg Frans en Fokje
-Kortsluiten problematiek Fokje en Suzanne
1. Beleidsmatig
2. Leerlingbespreking
1. Beleidsmatig
2. Leerlingbespreking
Doel:
-De overkoepelende “problemen” van de doelgroep
bespreken, zorgniveau I en II
-Van elkaar leren

-Start 2e periode start groepsplan
soc.em.
leerlingbespreking

Bespreking: CLB (Fontys Fydes)

Bespreking: jeugd- en
gezinswerker,
Schoolverpleegkundige, wijkagent
(indien nodig)
Bespreking: Rugzakleerlingen
Overleg Peuterspeelzaal, Korein,
Consultatiebureau en Rapenland
Overleg crisisleerlingen
Overleg IB directie (1x per 14
dagen)
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De pedagogische ontwikkelingen in de groep worden
besproken n.a.v. de ingevulde SAQI en Scol (en Kijk)
vragenlijsten. Speciale aandacht voor de individuele leerling.
Aan de hand van het groepsklimaat wordt er een pedagogisch
groepsplan opgesteld en uitgewerkt.
-IB/leerkracht en adviseur Fontys Fydes bespreken individuele
leerlingen op didactisch gebied.
Advies van Fontys Fydes: andere aanpak in de groep,
onderzoek e.d.
-IB bespreekt leerlingen vanuit vorige besprekingen op sociaal
emotioneel /medisch terrein en thuissituatie.
-Adviezen om de leerling beter te begeleiden, dan wel
onderzoek of ondersteuning thuissituatie helder te krijgen.
-Bespreken ondersteuning van rugzakleerlingen met
Ambulante Begeleiding/ouders
Breed Spil overleg Frans en Fokje
-Kortsluiten problematiek Fokje en Suzanne
1. beleidsmatig
2. leerlingenbespreking

Overleg Valerie en Fokje (1 x per
14 dagen)
Klassenbezoeken onderbouw en
bovenbouw

1. Beleidsmatig
2. Leerlingbespreking
Observatie en klassenbezoeken over groepsplan door IB.

Planning: Periode 3: 9 weken
Intervisie bespreking o.l.v. IB
Bouwoverleg groep 1 t/m 4
Bouwoverleg groep 5 t/m 8

Doel:
-De overkoepelende “problemen” van de doelgroep
bespreken, zorgniveau i en II
-Van elkaar leren

Start 3e periode groepsplannen
(nieuw)
groepsbespreking

Bespreking: CLB (Fontys Fydes)

Bespreking: jeugd- en
gezinswerker,
Schoolverpleegkundige, wijkagent
(indien nodig)
Bespreking: Rugzakleerlingen
Overleg Peuterspeelzaal, Korein,
Consultatiebureau en Rapenland
Overleg crisisleerlingen
Overleg IB directie 1x per 14
dagen
Overleg Valerie en Fokje (1x per 14
dagen)
Klassenbezoeken onder- en
bovenbouw
Leerlingoverdracht tussen IB-ers

Planning: Periode 4: 9 weken
Intervisie bespreking o.l.v. IB
Bouwoverleg groep 1 t/m 4 groep
4/5
Bouwoverleg groep 5 t/m 8
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Alle zorgniveaus in de groep worden besproken. Extra
aandacht voor de uitslagen van de CITO toetsen. Evalueren en
opstellen van nieuwe didactische groepsplannen. Speciale
aandacht voor het evalueren, afsluiten of een vervolg
opstellen van de didactische groepsplannen
-IB/leerkracht en adviseur Fontys Fydes bespreken individuele
leerlingen op didactisch gebied.
Advies van Fontys Fydes: andere aanpak in de groep,
onderzoek e.d.
-IB bespreekt leerlingen vanuit vorige besprekingen op sociaal
emotioneel-/medisch terrein en thuissituatie.
-Adviezen om de leerling beter te begeleiden, dan wel
onderzoek of ondersteuning thuissituatie helder te krijgen.
-Bespreken ondersteuning van rugzakleerlingen met
Ambulante Begeleiding/ouders
Breed Spil overleg Frans en Fokje
-Kortsluiten problematiek Fokje en Suzanne
1. beleidsmatig
2. leerlingenbespreking
1. Beleidsmatig
2. Leerlingbespreking
Tweede klassenbezoek door IB
Alle leerlingen van de groepen 3 worden besproken aan de
hand van het groepsoverzicht en de fils. Er worden afspraken
gemaakt over welke acties nog uitgezet dienen te worden voor
de zomervakantie.
Doel:
-De overkoepelende “problemen” van de doelgroep
bespreken, zorgniveau i en II
-Van elkaar leren

-Start 4e periode vervolg
groepsplan soc.em.
Groepsbespreking
/overdracht/leerlingbespreking
Bespreking: CLB (Fontys Fydes)

Bespreking: jeugd- en
gezinswerker,
Schoolverpleegkundige, wijkagent
(indien nodig)
Bespreking: Rugzakleerlingen
Overleg Peuterspeelzaal, Korein,
Consultatiebureau en Rapenland
Overleg crisisleerlingen
Overleg IB directie (1x per 14
dagen)
Overleg Valerie en Fokje (1x per 14
dagen)

Overdracht besprekingen naar het volgende schooljaar.
Evalueren groepsplan soc.em.
-IB/leerkracht en adviseur Fontys Fydes bespreken individuele
leerlingen op didactisch gebied.
Advies van Fontys Fydes: andere aanpak in de groep,
onderzoek e.d.
-IB bespreekt leerlingen vanuit vorige besprekingen op sociaal
emotioneel-/medisch terrein en thuissituatie.
-Adviezen om de leerling beter te begeleiden, dan wel
onderzoek of ondersteuning thuissituatie helder te krijgen.
-Bespreken ondersteuning van rugzakleerlingen met
Ambulante ondersteuning /ouders
Breed Spil overleg Frans en Fokje
-Kortsluiten problematiek Fokje en Suzanne
1. beleidsmatig
2. leerlingbespreking
1. Beleidsmatig
2. Leerlingbespreking

Cyclus Persoonlijke Ontwikkeling Leerkrachten
De kwaliteit van de school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leerkracht voor de klas, in
combinatie met de wijze waarop de directie kwaliteitsbeleid voert.
Daarom hebben we er voor gekozen om een ‘cyclus van de persoonlijke ontwikkeling’ vast te stellen
voor de leerkrachten. In dit beleidsstuk zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd.
Om ervoor te zorgen dat we planmatig kunnen werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de
leerkrachten is het van belang ervoor te zorgen dat:
- er structuur wordt gegeven aan de activiteiten en dat deze structuur duidelijk is voor de collega’s,
- er cyclisch wordt gewerkt,
- de leerkrachten in voldoende mate worden gefaciliteerd,
- de persoonlijke ontwikkeling wordt gemonitord.
Om systematisch te kunnen werken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leraren organiseren
we voor elke leraar een cyclus van gesprekken. Deze cyclus bestaat uit 5 onderdelen.
1. Startgesprek bij aanvang van het schooljaar.
In dit gesprek komt aan de orde.
- Welke (deel)competenties wil jij dit schooljaar voor jezelf ontwikkelen?
- Past deze keuze binnen het kader van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en
binnen de gewenste competentieontwikkeling van de school?
- Welke faciliteiten heb je daarvoor nodig?
- Welke resultaten wil je dit jaar gaan behalen?
2. Klassenbezoek in de periode sept.-oktober.
In de eerste periode van het schooljaar wordt er door de directie een klassenbezoek afgelegd. De
observatie in de klas heeft een directe relatie met het ontwikkelpunt van de leerkracht.
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Leerkrachten zijn hiervan op de hoogte zodat de feedback op het klassenbezoek wordt ervaren
als steun c.q stimulans in de persoonlijke ontwikkeling.
Naar aanleiding van het klassenbezoek kiest de leerkracht een ontwikkelpunt en gaat daarmee
aan de slag. Om ervoor te zorgen dat het ontwikkelpunt concreet wordt geformuleerd en er
SMART-doelstellingen worden geformuleerd vult de leerkracht een persoonlijk ontwikkelplan in.
(P.O.P.)
In een P.O.P. beantwoordt de leerkracht de volgende vragen.
1. Formuleer kernachtig en concreet: met welk ontwikkelpunt ga je aan de slag?
2. Welke persoonlijke leervragen heb je t.a.v. de doelen / activiteiten die je geformuleerd hebt?
M.a.w. wat zijn je persoonlijke leerdoelen?
3. Welke vaardigheden, die je al in huis hebt, heb je nodig voor deze ontwikkeling? Welke
vaardigheden wil je ontwikkelen?
4. Op welke wijze organiseer je feedback op de verbeteractie(s) binnen je school?
Op welke wijze ga je tussentijds en achteraf evalueren?
5. Wanneer denk je de beschreven doelen te hebben bereikt ? Wanneer zijn de (verbeter)acties
gerealiseerd?
Kun je een planning maken voor de genoemde activiteiten / verbeteracties onder 1?
6. Welke hulp (ondersteuning) denk je nodig te hebben? En van wie? En hoe vaak?
Communiceer dit met de persoon. Is het mogelijk? Is het realistisch?
Welke (materiële)hulp heb je nodig? Denk ook aan scholing, cursussen, enz.
7. Wat doe je als je vastloopt?
N.B. Het startgesprek en het klassenbezoek worden, waar de situatie het toelaat, gecombineerd.
3. Functioneringsgesprek halverwege het schooljaar (een gesprek op basis van gelijkwaardigheid)
- Hoe is de voortgang van je persoonlijke ontwikkeling?
- Hoe gaat het met de afspraken die we gemaakt hebben bij aanvang van het schooljaar c.q.
het beoordelingsgesprek?
- Wat heb je nodig om verder te kunnen?
- Is coaching gewenst?
- Door wie zou je gecoacht willen worden?
- Wat is jouw feedback naar je leidinggevende?
- Moeten we doelstellingen bijstellen? Moeten we verwachtingen aanpassen?
4. Klassenbezoek 2 in de periode februari - maart- april
In de tweede periode van het schooljaar wordt opnieuw door de directie een klassenbezoek
afgelegd. De observatie in de klas heeft een directe relatie met het ontwikkelpunt van de
leerkracht. Leerkrachten zijn hiervan op de hoogte zodat de feedback op het klassenbezoek
wordt ervaren als steun c.q stimulans in de persoonlijke ontwikkeling.
5. Beoordelingsgesprek aan het einde van het schooljaar
In de periode mei-juni van elk jaar wordt een beoordelingsgesprek, door de directie, gevoerd
met alle leraren.
In dit gesprek wordt de voortgang van de persoonlijke ontwikkeling besproken en geëvalueerd.
Beoordelingscriteria
In het kader van het beoordelen van leerkrachten is het van belang een helder
beoordelingskader te hebben. De onderwerpen waarop beoordeeld wordt, staan beschreven in
het beleidsstuk:, ‘de excellente leerkracht’
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De beoordelingscriteria die we hanteren zijn gebaseerd op 4 ontwikkelniveaus.
- niveau 1 = instructieniveau,
- niveau 2 = oplossingsgericht adviseren,
- niveau 3 = coaching,
- niveau 4 = delegeren.
Competentieontwikkeling en persoonlijke ondersteuning.
Bij de professionele ontwikkeling van onze leerkrachten organiseren we naast scholing ook
persoonlijke ondersteuning. Deze ondersteuning kent twee componenten waaruit een keuze of een
gecombineerde keuze kan worden gemaakt.
1. Interne coaching
- Persoonlijke coachingsgesprekken
Elke leerkracht krijgt de mogelijkheid tot ondersteuning door een persoonlijke coach. Daarbij
kan een keuze worden gemaakt uit:
o een senior-collega op ontwikkelniveau 4 (collegiale consultatie)
o een intern begeleider
o een adjunct directeur
o de directeur.
- School Video Interactie Begeleiding: coaching a.d.h.v. videobeelden
In onze school kunnen wij in het kader van competentieontwikkeling een beroep doen op
een gecertificeerde School Video Interactie Begeleider(s).
Aan de hand van een aantal video-opnamen kan de competentieontwikkeling van een
leerkracht worden ondersteund.
2. Externe coaching
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de interne coaching onvoldoende oplevert. In
dergelijke situaties zal een externe coach worden gezocht.
Een externe coach krijgt een specifieke ondersteuningsvraag van de betrokken leerkracht.
Deze ondersteuningsvraag zal in overleg met de betrokken leerkracht en de directie en/of
interne begeleiders worden geformuleerd.
Na afloop van het ondersteuningstraject maakt de externe begeleider een rapportage die
beschikbaar komt voor de betrokken leerkracht en voor de directie van de school.
Voor I.B.-ers en directieleden kan het zinvol zijn om een beroep te doen op ‘derden’ van buiten
de schoolorganisatie.
Interne begeleiders kunnen een beroep doen op:
- een collega (intern begeleider / S.V.I.B.-er) (collegiale consultatie)
- de directeur
- een externe coach
- een S.K.P.O.-coach.
Afdelingshoofden kunnen een beroep doen op:
- een intern begeleider tevens S.V.I.B.-er,
- de directeur
- een externe coach
- een S.K.P.O.-coach.
De directeur kan een beroep doen op:
- een collega directeur (collegiale consultatie)
- een externe coach
- een S.K.P.O.-coach.
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De ondersteuning van een nieuwe leerkracht
Een leerkracht die voor het eerste jaar is aangesteld op onze school heeft recht op ondersteuning en
persoonlijke ondersteuning. Deze leerkracht krijgt twee keer per jaar een klassenbezoek met een
feedbackgesprek en twee keer een beoordelingsgesprek. Na het eerste klassenbezoek gaat de
leerkracht werken aan de ontwikkelpunten die in het feedbackgesprek zijn afgesproken.
Elke 6 weken houdt de intern begeleider een coachingsgesprek met de leerkracht, zodat tijdig
ondersteuningsvragen worden herkend. De leerkracht is verantwoordelijk voor het vullen van zijn /
haar portfolio. Daarom maakt de leerkracht na elk klassenbezoek een reflectieverslag. De directie
zorgt voor de beoordeling en de beoordelingsformulieren.
Evaluatie tussen- en eindopbrengsten niet-methodegebonden toetsen
De kwaliteit van de leerlingenondersteuning is geborgd middels een cyclische aanpak. In kader van
deze cyclus wordt twee keer per schooljaar een dwarsdoorsnede / trendanalyse gemaakt. Dat
gebeurt op basis van de toetsuitslagen van de toetsen van het leerlingenvolgsysteem die door
leerkrachten, conform de toetskalender, worden afgenomen. Daarnaast worden ook de
groepsbesprekingen en opbrengstgesprekken (voor een beschrijving van de procedure van het
opbrengstgesprek zie map 3: ‘Zorgsysteem’), die worden gevoerd op basis van de toetsuitslagen,
gebruikt om 2 keer per jaar op leerkrachtniveau, groepsniveau en schoolniveau te kunnen
analyseren.
In voorgaande jaren hebben we vooral gekeken naar de D/E resultaten vanwege de zwakke
prestaties van de school. Echter heeft de school de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt,
waardoor er nu meer prioriteit gegeven wordt aan het behouden en verbeteren van resultaten. Om
die reden vinden we het erg belangrijk dat we in onze analyses een duidelijk overzicht geven van niet
alleen de D/E, maar ook de ABC-resultaten. Op deze manier zet het ons aan tot concrete acties voor
alle leerlingen.
Om hier een goed beeld van te krijgen, hebben we een nieuwe start gemaakt in het vormgeven van
onze trend en dwarsanalyses.
De uitslagen van de Cito-LOVS-toetsen worden omgezet in letterscores A tot en met E. Deze normen
worden landelijk gehanteerd.
A-score goed tot zeer goed: de hoogst scorende leerlingen
B-score voldoende tot goed: de net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen
C-score matig tot voldoende: de net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen
D-score zwak tot matig: de ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen
E-score zeer zwak tot zwak: de laagst scorende leerlingen

In voorgaande jaren zijn we altijd van de volgende normen uitgegaan:
A = 25%
B = 25%
C = 25%
D = 15%
E = 10%
In onze school nemen we als ondergrens ‘niveauwaarde’ een score van 3.2.
Landelijk wordt als ondergrens 3.0 gehanteerd
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Onderwijsevaluatie door middel van de methodetoetsen
Om de ontwikkeling op individueel, groeps- en schoolniveau te kunnen volgen, houden we alle
toetsgegevens van de leerlingen bij. In de methode gebonden toetsen wordt de kennis van de
aangeboden lesstof getoetst. Alle toetsgegevens worden verwerkt. De gegevens van de methode
gebonden toetsen worden genoteerd in de registratiemappen die elke groep heeft. De resultaten
worden besproken met de interne begeleiders (I.B.-ers).
De consequenties die dit heeft voor het vervolg van het onderwijsaanbod van de leerlingen worden
opgenomen in de groepsplannen.
Al enkele jaren worden ook de eindcito’s van groep 8 geanalyseerd. Daaruit is naar voren gekomen
dat o.a. ‘studievaardigheden’ erg moeilijk is voor onze leerlingpopulatie eveneens het voor ons al
enkele tijd bekende ‘woordenschat’. Om die reden is de methode Blits aangeschaft en wordt er
momenteel schoolbreed (o.l.v. de externe dienst) gewerkt aan het verbeteren van ons woordenschat
onderwijs. De resultaten die de leerkrachten behalen op de methode toetsen van Blits en
woordenschat worden door de leerkrachten ingeleverd bij de IB-er. Aan de hand van deze resultaten
worden schoolanalyses gemaakt en deze worden vervolgens met de leerkrachten besproken in de
groepsbespreking en kunnen consequenties hebben voor het onderwijsaanbod van de leerlingen en
worden opgenomen in de groepsplannen.
Gedifferentieerd aanbod d.m.v. groepsplannen en individuele plannen
Sinds 1 augustus 2010 werken we met groepsplannen. Twee keer per jaar nemen we CITO toetsen af.
Dat gebeurt in januari en juni. We analyseren de uitslagen en maken een groepsplan: een planning
voor het onderwijs aan de leerlingen. In dat groepsplan schrijven we op welke leerlingen:
o extra uitdaging nodig hebben, omdat ze hoge scores halen, (plus leerling/ subgroep 1))
o genoeg hebben aan het gewone lesaanbod, omdat ze gemiddeld scoren, (basis leerling)
o extra ondersteuning nodig hebben, omdat ze beneden gemiddeld scoren (leerling met een
extra behoefte aan instructie en planmatig werken/ subgroep 2).
Daarnaast worden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die niet met het reguliere
aanbod in de klas kunnen meedoen, aparte individuele plannen gemaakt. Zij hebben niet
voldoende aan verlengde instructies of extra inoefening, maar zijn gebaat bij een één op één
aanpak. Dit kan ook eventueel buiten de klas geboden worden. Deze leerlingen noemen wij ook
wel “de x-leerling”.
In het schooljaar 2010-2011 zijn we in de groepen 1 en 2 gestart met het invoeren van de
groepsplannen voor de vakken: beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en fonemisch
bewustzijn (klank- en letterkennis). In 2011-2012 is daar aan toegevoegd een groepsplan voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling
In groep 3 zijn we, in schooljaar 2010-2011, gestart met het invoeren van de groepsplannen voor de
vakken: Technisch lezen (waarin spelling als onderdeel), rekenen en woordenschat. In 2011-2012 is
ook in deze groep een groepsplan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling toegevoegd.
Bij de groepen 4 t/m 8 zijn we, in schooljaar 2010-2011, gestart met het invoeren van de
groepsplannen voor de vakken: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Daarnaast
hebben we ook een groepsplan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen vanaf
schooljaar 2010-2011.
De groepsplannen worden in de eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar opgesteld op basis van
het door de leerkracht ingevulde groepsoverzicht, in november vindt er een tussenevaluatie plaats
waarbij aanpassingen worden gemaakt in het groepsoverzicht, in februari wordt het plan
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afgesloten/geëvalueerd , het groepsoverzicht aangevuld en vervolgens het groepsplan herschreven,
in mei vindt er vervolgens weer een tussenevaluatie plaats met daarbij wederom aanpassingen aan
het groepsoverzicht gedaan en einde schooljaar wordt het weer afgesloten en dient het
groepsoverzicht als de overdracht in combinatie met een gesprek tussen betreffende leerkrachten en
IB.
Hier geldt alleen een uitzondering voor leerjaar 8. Vanaf februari blijven we deze leerlingen volgen
d.m.v. groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, het analyseren van de methode toetsen en het
werken vanuit een zorgoverzicht en datamuur. We schrijven voor deze leerlingen geen
groepsplannen. Individuele plannen en OPP’s blijven wel doorlopen tot einde schooljaar.
In het groepsrooster staat per vakgebied vermeld of leerlingen behoren tot de plus leerlingen, de
basis leerlingen of leerlingen zijn met een specifieke onderwijsbehoefte. De indeling hiervan wordt in
de groepen 1 en 2 bepaald op basis van:
- KIJK
- Peutertoetsen en CITO’s die zijn afgenomen
- Observaties die in de klas hebben plaats gevonden
- De VVE indicatie en het leerling gewicht
- Informatie van de ouders
- Informatie die wordt verkregen vanuit de tutoring
- Het door de vorige leerkracht ingevulde analyse model van tussentijdse opbrengsten.
In de groepen 3 t/m 8 wordt de indeling gemaakt op basis van:
- Cito’s
- Methode gebonden toetsen
- Observaties
- Scol en SAQI
- Leertaakaanpak
- Het leerling gewicht
- Het door de vorige leerkracht ingevulde analyse model van tussentijdse opbrengsten (en dus
adviezen vorige leerkracht).
Om opbrengstgericht te werken hebben we op didactische gebied een norm vastgelegd die als basis
dient om de leerlingen de juiste zorg en begeleiding te geven én om ons onderwijsaanbod af te
stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerlingen:
- De leerlingen behoren binnen het groepsplan tot de basisgroep wanneer zij een B of C score
behalen op de CITO
- De leerlingen behoren binnen het groepsplan bij subgroep 1 (plusleerling) bij een A of A+
score op de CITO.
- De Leerlingen behoren binnen het groepsplan bij subgroep 2 wanneer zij een D of E score
behalen.
Deze normen zijn het uitgangspunt vanuit waar wij werken. Na het maken van deze indeling nemen
we ook bovenstaande punten mee. Hierbij wordt aan de CITO toegevoegd hoe een leerling presteert
in de groep op methode gebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en
adviezen vanuit de vorige leerkracht(en). Dit kan betekenen dat een leerling met een lage C ook tot
subgroep 2 kan behoren, omdat het meer interactie met de leerkracht nodig heeft of verlengde
instructie. Tevens kan zo een leerling met een B score in subgroep 1 worden ingedeeld vanwege een
zeer goede werkhouding.
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Leerlingen die een D of E score hebben en bij de volgende CITO ronden weer een D of E score
behalen worden door de leerkracht dieper geanalyseerd. Op basis van de analyse kunnen de
onderwijsbehoeften van de leerling vastgesteld worden. Vervolgens wordt de aanpak en het aanbod
hierop afgestemd. Er wordt onderzocht waar de oorzaak van het probleem ligt. Wanneer dit niet te
achterhalen is wordt er door school terug getoetst, een reken-/ leesonderzoek uitgevoerd of externe
hulp ingeschakeld om onderzoek uit te voeren.
Wanneer blijkt dat een leerling niet vooruit gaat bij de aanpak die gehanteerd wordt binnen het
groepsplan zal er gekeken worden naar een individuele leerroute voor deze leerling passend bij de
onderwijsbehoefte. Dit wordt dan geformuleerd in een individueelplan.

Een leerling (x-leerling) komt in aanmerking voor een individueelplan wanneer deze leerling een
ander onderwijsaanbod nodig heeft dan gerealiseerd kan worden binnen het groepsplan. Het betreft
leerlingen met een eigen leerlijn.
De doelen voor de groepsplannen worden bepaald aan de hand van een, door school (leerkrachten
en IB) zelf ontworpen, document. Dit document is gebaseerd op doelen van de methode, het boek
‘van kerndoel tot leerlijn’ en op basis van de gestelde doelen van de CITO’s. De kijkwijzer is voor elke
leerkracht geplaatst in map 2: ‘Onderwijs’. De kijkwijzer bestaat uit een compleet doorlopen leerlijn
voor de groepen 1 t/m 8. Op deze manier zijn de leerkrachten niet alleen op de hoogte van de doelen
van hun eigen leerjaar, maar ook van andere leerjaren waardoor ze bij zwakke leerlingen en/of
sterke leerlingen beter aan kunnen sluiten bij hun onderwijsbehoeften.
In schooljaar 2013-2014 zijn we onder begeleiding van de Fontys Fydes gestart met
groepsoverzichten (Een format is toegevoegd aan map 3: ‘Zorgsysteem’). De groepsoverzichten
worden door de leerkrachten op leerlingniveau ingevuld. Een groepsoverzicht moet de groep
inzichtelijk maken op de volgende gebieden:
- De laatste CITO uitslagen;
- Positief en stimulerende aspecten die je van een leerling wilt benutten;
- Moeilijke en belemmerende aspecten van een leerling;
- Taakgerichtheid, relatie leerkracht, relatie andere leerlingen, alle sociaal-emotionele
aspecten, etc;
- Didactische gebieden, zoals: Rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.
Door het beschrijven van al deze aspecten op leerlingniveau streven we er naar om met de
groepsplannen nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van elke leerling. De
groepsplannen zijn hierdoor meer gericht op welke aanpak een leerling nodig heeft i.p.v. een
beschrijving van het probleem waar de leerkrachten tegenaan lopen.
Zorgniveaus in de groep
We hebben het schooljaar verdeeld in 4 periodes van 9 weken. In iedere periode wordt de groep met
de groepsleerkrachten besproken in een groepsbespreking. In deze gesprekken gaan we uit van
onderstaande zorgniveaus.
Dit betekent dat we beginnen met het bespreken van de groep op zorgniveau 1, daarna gaan we
verder met zorgniveau 2 t/m 5. Op deze manier worden alle eventuele problemen of
aandachtgebieden besproken.
In onderstaand stuk zullen alle zorgniveaus toegelicht worden.
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Zorgniveau 1
De leerling krijgt les in de groep en volgt het reguliere lesaanbod (het basisprogramma).
De leerkracht vertelt hoe hij/zij de groep ervaart op sociaal-emotioneel en didactisch gebied.
Denk hierbij aan de samenstelling jongens/meisjes, het wel/niet goed met elkaar kunnen spelen,
faalangstige leerlingen, drukke leerlingen, niveauverschillen met rekenen, lezen, spelling, enz. Dit
wordt opgenomen in een groepsplan. Dit groepsplan wordt 2 keer per jaar opgesteld/bijgesteld en 4
keer per jaar geëvalueerd. In het groepsplan worden haalbare doelen gesteld en op basis daarvan
worden leerroutes bepaald. De verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. De lessen in de groep
worden gegeven vanuit het DI-model.
Zorgniveau 2
De leerling krijgt extra hulp in de groep.
Bij diverse vakken zijn er leerlingen die in een kleine groep extra geholpen worden door de
leerkracht. Dit kan zijn omdat de leerlingen behoefte hebben aan extra instructie over dezelfde stof
of omdat de leerlingen sneller en zelfstandig doorwerken met extra werk naast wat er in de klas
geboden wordt. In het groepsplan, dat de leerkracht opstelt, staat vermeld wat de leerling geboden
wordt. Er vindt analyse plaats bij deze leerlingen. De analyse beperkt zich niet alleen tot de vraag
‘Wat beheerst de leerling wel/niet?’ Belangrijk is om ook de vraag te stellen ‘Waarom wordt het niet
beheerst’? Hiervoor vindt onderzoek of een diagnostisch gesprek plaats. Het is de rol van de intern
begeleider om leerkrachten kritisch te bevragen of zij het probleem van leerling weten. De leerkracht
bespreekt het zorgniveau met de ouders . De leerkracht informeert de IB- er over de gevoerde
gesprekken.
Zorgniveau 3
De leerling krijgt extra hulp geboden door interne deskundigen.
De leerkracht bespreekt samen met de intern begeleider de individuele leerling. Dit kan een leerling
zijn die met enkele vakken moeilijkheden ervaart of een leerling die alles juist te makkelijk vindt. De
leerkracht bepaalt vervolgens samen met de intern begeleider of er een individueel plan voor de
leerling komt of een ontwikkelperspectief. Een leerling krijgt een individueel plan wanneer het een
minimum of extra programma gaat volgen. De leerling krijgt een Ontwikkelperspectief wanneer het
voor de leerling beter is als het een eigen leerlijn gaat volgen.
De leerkracht bepaalt de inzet van materiaal en neemt initiatief wat betreft het opstarten van de
hulp, oudergesprek en evaluatie. De leerkracht kan hierbij de hulp inroepen van de IB- er. De IB-er
heeft een coördinerende taak. De ouders en de IB-er moeten het individuele plan en het
Ontwikkelperspectief ondertekenen. De IB-er en/of de leerkracht kunnen ook nog initiatief nemen
tot het inbrengen van een leerling in het Breed Zorgteam (jeugd- en gezinswerker, G.G.D. en I.B.) of
in de Consultatieve Leerling Bespreking (C.L.B.) en informeert de ouders. Verslagen van bv.
gesprekken met betrokkenen worden vastgelegd in het leerlingendossier.
Zorgniveau 4
De leerling heeft naast een groepsplan, individueel plan of Ontwikkelperspectief ook nog hulp van
externe. Om meer zicht te krijgen in de problemen die een leerling ervaart, kan een onderzoek o.a.
bij de Externe Dienst of Fontys Fydes worden aangevraagd.
De leerlingen die logopedie, fysiotherapie, remedial teaching enz. krijgen, worden genoteerd.
De IB- er coördineert de speciale zorg. De zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan en/of
begeleidingsplan en wordt besproken met de ouders waarna ondertekening plaats vindt. Naar
aanleiding van de evaluatie wordt het plan voortgezet, afgesloten of start er een nieuw plan.
Wanneer er geen (of nagenoeg geen) ontwikkeling meer plaatsvindt en de school niet (meer)kan
voldoen aan de hulpvraag van de leerling, zal in overleg met de ouders worden besproken of een
andere vorm van onderwijs wenselijk (noodzakelijk) is.
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Zorgniveau 5
De leerling heeft een eigen leerlijn / Speciaal Basisonderwijs Advies (S.B.O.-advies /rugzakje).
Vanaf groep 6 beschrijven we hoe we de leerlingen begeleiden die een eigen leerlijn volgen in een
Ontwikkelperspectief.
Naast de informatie uit de zorggesprekken tussen interne begeleiders (I.B.-ers) en
groepsleerkrachten, zullen er gesprekken zijn met de logopedist, een externe orthopedagoog, Jeugden GezinsWerker (J.G.W.-er) en JeugdGezondheidsZorg (J.G.Z.: schoolarts, schoolverpleegkundige) en
eventueel andere externe deskundigen. Indien nodig wordt een leerling in dit overleg besproken.
De IB- er coördineert de speciale bovenschoolse zorg. In overleg met de ouders en externe adviseur
(en directie) wordt bepaald welke vorm van onderwijs passend is.
Ontwikkelingsperspectief
In onze school bieden wij de leerstof aan tot en met het niveau van eind groep 8. Voor het overgrote
deel van de leerlingen is dat niveau haalbaar.
In de praktijk blijkt echter dat het niveau van eind groep 8 niet voor alle leerlingen haalbaar is.
Leerlingen die, ondanks intensieve ondersteuning, op een bepaald moment weinig of geen
vorderingen meer maken, kunnen onder specifieke voorwaarden in aanmerking komen voor een
eigen leerlijn (eigen ontwikkelperspectief). Hierover is altijd overleg met en toestemming van de
ouders nodig. De mogelijkheid van een eigen ontwikkelperspectief ontstaat vanaf groep 6. Voor deze
leerling wordt dan voor een of meer vakgebieden een onderwijsarrangement samengesteld. Het
eindniveau en uitstroom verwachting van deze leerling wordt op grond van de
persoonlijkheidskenmerken ingeschat. Vervolgens wordt er een leerlijn bepaald en worden de
doelen hierin aangegeven. (Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boek: "Van leerlijn tot
kerndoelen" en methode gebonden doelen). De doelen en de resultaten worden op de resterende
tijdlijn verdeeld en voorzien van streef-dle's/LR %. Deze dle's/LR % vormen de evaluatiedoelen aan
de hand waarvan het onderwijsrendement kan worden bekeken. Twee keer per jaar wordt het
ontwikkelperspectief geëvalueerd en aan het einde van het schooljaar wordt bepaald of
onderwijsaanbod zal worden voortgezet of wordt bijgesteld. Op deze manier kan de leerling blijven
leren in zijn eigen tempo met aangepaste leerstof. Leerlingen met een ontwikkelperspectief hebben
een individueel plan.
Criteria voor een ontwikkelperspectief
Drie meetmomenten een LR < dan 75%. (een LR < 75% komt ongeveer overeen met een (verwachte)
leerachterstand van 10 maanden of meer aan het eind van groep 8). Bij zeer wisselende resultaten zal er
gekeken worden naar de laatste 6 meetmomenten. Wanneer er van de 6 meetmomenten 4
meetmomenten een LR < dan 75% zijn zal er ook een ontwikkelperspectief opgesteld worden. Met
instemming van de ouders streeft de school er naar deze leerlingen eerst te diagnosticeren d.m.v. een
capaciteiten onderzoek.
Uitzondering:
Ook binnen het ontwikkelperspectief kunnen uitzonderingen plaatsvinden. Dit betreft leerlingen die
eigenlijk in aanmerking zouden moeten komen voor een ontwikkelperspectief doordat zij al meerdere
meetmomenten een LR < dan 75% scoren. Echter, sommige leerlingen laten een enorme stijging zien op
hun laatste toetsafname, waardoor meerdere voorgaande momenten onvoldoende waren, maar nu het
laatste meetmoment wel voldoende is (LR< dan 75%). Bij deze leerlingen zal kritisch gekeken worden,
door de leerkracht en intern begeleidster, of zij een apart en individueel ander aanbod nodig hebben of
dat zij ook door kunnen blijven ontwikkelen bij het regulier geboden lesaanbod in de groep.
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3.3

Preventie van lichte curatieve interventies

Ondersteuning hoogbegaafden en meerbegaafden
De doelgroep waarvoor Basisschool Rapenland beleid ontwikkelt, richt zich op 2 groepen leerlingen:
 De leerlingen die beschikken over een IQ >115. Deze leerlingen noemen we meer begaafde
leerlingen
 De leerlingen die met een IQ van >130. In dit geval spreken we van hoogbegaafde leerlingen.
Deze leerlingen worden gesignaleerd d.m.v. een intelligentie onderzoek afgenomen door
externe bevoegden.
Onze school richt zich binnen een protocol op leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast
leerstofaanbod omdat de reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt (de meerbegaafde
leerling). Hiervoor hebben wij de volgende criteria vastgesteld:
Criteria (meer)begaafdheid
 Per vakgebied: De leerling heeft minimaal op één vakgebied, 3 meetmomenten, een hoge A
of een A+ niveau.
 Meerdere vakgebieden: Een leerling laat zien (meer)begaafd te zijn op meerdere
vakgebieden door op minimaal 3 vakgebieden,1 meetmoment, een hoge A of A+ niveau te
behalen.
 Een leerling kan pas, in begin groep 4, benoemd worden tot (meer)begaafd. Leerlingen van
de groepen 1 t/m 3 kunnen niet binnen ons criterium voor (meer)begaafdheid vallen. Tenzij
onderzoek iets anders aangeeft.
 Een leerling is begin groep 4 (meer)begaafd wanneer de leerling de toetsen van groep 2 en 3
allemaal heeft afgerond met een minimaal hoge A niveau. Daarnaast telt ook de mening van
de leerkracht en de visie van de ouders als een belangrijke rol omtrent de leerbaarheid van
de leerling. Dit kan voor 1 vakgebied of voor meerdere vakgebieden gelden.
 Leerling groep 3: Deze leerlingen kunnen niet benoemd worden tot (meer)begaafd, maar
kunnen wel heel veel baat hebben bij extra uitdaging/verrijking. De leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen zijn leerlingen die:
- Minimaal een hoog A niveau laten zien op de toetsen van groep 1 en 2;
- En waarbij de leerkracht groen licht geeft omtrent de leerbaarheid.
Schooljaar 2012-2013 zal voornamelijk in het teken staan van het aanschaffen van materialen voor
leerlingen die meerbegaafd zijn. Het volledige protocol ‘hoogbegaafdheid’ is terug te vinden in map
3: ‘Zorgsysteem’.
Ondersteuning leerlingen met dyslexie
Voor het goed volgen van het leesonderwijs volgen wij het 'Protocol Leesproblemen en Dyslexie'. Dit
betekent dat er gedurende het (voorbereidend) technisch leesonderwijs verschillende
meetmomenten zijn waarin we de vorderingen van de leerlingen bekijken (zie het dyslexie protocol
map 3: ‘Zorgsysteem’). De meetmomenten vinden plaats in de groepen 1 t/m 8. Er zijn 2
leerkrachten op school met het certificaat dyslexiecoach. Zij volgen het leesproces en begeleiden
hierin de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. In groep 1 en 2 starten we daarom al vroegtijdig
met het signaleren naar een mogelijkheid tot dyslexie en het beoordelen van de ontwikkelingsfase
waarin een kind zich verkeerd. Dit doen we aan de hand van een signaleringslijst voor kleuters (zie
het dyslexie protocol). Wanneer dan bij een kind door een officiële instantie dyslexie wordt
vastgesteld, wordt daar in de klas extra rekening mee gehouden. Afhankelijk van de mate van
dyslexie worden er maatregelen in de klas genomen d.m.v. een aanpassingenkaart (zie het dyslexie
protocol). Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind alleen wat extra tijd krijgt bij leestoetsen, maar het
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kan ook voorkomen dat een kind met een daisy-speler mag werken. Ook kunnen teksten worden
vergroot of kan de tekst worden voorgelezen. De aanpassingenkaart kan ook gebruikt worden voor
leerlingen met taal/leesproblemen. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht als leerlingen in de
klas werken met deze kaart.
In de groepen 3 t/m 8 vindt de signalering plaats door Fontys Fydes. Bij een 3 malige E score op de
DMT kan bij Fontys Fydes een dyslexie onderzoek plaatsvinden dat wordt bekostigd door de
zorgverzekeraar. Bij een dyslexie diagnose vindt er vervolgens een ONL traject (Onderwijszorg
Nederland) plaats wat geheel gestuurd wordt door de Fontys Fydes in samenwerking met de
leerkracht, de ouders en de IB-er van basisschool Rapenland. Leerling waarbij een vermoeden is van
dyslexie, maar waarbij de DMT afnames niet 3 malig een E score laten zien worden op verzoek van
school onderzocht door de Externe Dienst of een willekeurig ander op verzoek van ouders.
Verwijzing naar SBO of SO (tot 1 augustus 2014)
Als al onze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het nodig zijn een leerling te
verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs.
Dit gebeurt in overleg met de ouders en pas na onderzoek door een orthopedagoog of een
onderwijspsycholoog. Er volgt dan een aanmelding door de school met toestemming van de ouders
bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (P.C.L.) voor het Samenwerkingsverband Weer Samen
Naar School Eindhoven. Deze commissie geeft een verklaring van toelaatbaarheid tot het speciaal
basisonderwijs af. De ouders kunnen hun kind na ontvangst van deze verklaring aanmelden bij een
school van het bedoelde type speciaal basisonderwijs.
Leerling Gebonden Financiering (LGF)
Sinds enige jaren kunnen leerlingen met een indicatie vanuit een REC op verzoek van de ouders en
met instemming van de school ook geplaatst worden op een school voor reguliere basisschool of
school voor SO/SBO. Om te kunnen voorzien in de specifieke behoeften en om goed toegerust te zijn
voor de ondersteuning en opvang van deze leerlingen heeft de rijksoverheid een budget toegekend
per leerling. Dit zal dit in augustus 2014 veranderen.
Procedure:
Ouders kunnen een aanvraag voor plaatsing van de door een REC geïndiceerde leerling binnen het
primair onderwijs aanvragen bij de school. De school bekijkt per aanvraag, op basis van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling, de handelingsverlegenheid en kan al dan niet tot plaatsing
overgaan. In overleg met school en ouders wordt het handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan
moet in overeenstemming zijn tussen school en ouders en door beiden worden getekend.
Dit handelingsplan heeft 2 doelen:
Ten eerste ondersteunt het een optimale ontwikkeling van de leerling; het is een praktisch
instrument om het onderwijs voor deze leerling te plannen, uit te voeren en te evalueren.
Ten tweede is het een overeenkomst tussen ouders en school. De afspraken die tussen ouders en
school zijn gemaakt, worden erin vermeld. Het plan wordt minimaal 1 keer per jaar met de ouders
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Het leerlinggebonden budget is bedoeld voor onderwijs, onderwijsondersteunende activiteiten en
ambulante ondersteuning. In het handelingsplan wordt in ieder geval aangegeven; het niveau van de
leerling aan het begin van het schooljaar, de onderwijsdoelen die voor deze leerling worden
nagestreefd. Welke maatregelen de school neemt. (Dit kan zijn bijvoorbeeld individuele
ondersteuning of RT) Welke externe deskundigen worden ingeschakeld. Welke voorzieningen
getroffen worden. De manier waarop het budget wordt ingezet. De manier waarop de vorderingen
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van de leerlingen worden gevolgd en geregistreerd. Het is verstandig om ook de volgende zaken op
te nemen in het plan.
- Op welke manier en hoe vaak hebben ouders met de school overleg.
- Wie neemt het in initiatief voor dit overleg.
- Op welke wijze worden ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Algemeen: De relatie tussen ouders en school is erg belangrijk.
Een gezonde open relatie, op basis van vertrouwen, waarin eenieder een inbreng kan hebben en de
ruimte krijgt, werkt in de praktijk vaak het beste.
Samen verantwoordelijk voelen voor deze leerling en zoeken naar de beste mogelijkheden. Beide zijn
expert op hun eigen gebied. Ouders zijn de experts van hun eigen kind. De school is expert op het
gebied van onderwijs aan leerlingen. Die expertise moet door beide partijen gerespecteerd worden
en optimaal worden ingezet voor de leerling.
School-video-interactie-begeleiding (SVIB)
De school hanteert School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als coachingsinstrument voor
leerkrachten. We ondersteunen op het gebied van klassenmanagement, didactiek en interactie op
groeps- en individueel niveau. Deze vorm van coaching kan worden ingezet op vraag van de
leerkracht, op advies van het zorgteam of in het kader van de schoolontwikkeling zoals bijv. Model
Directe Instructie (DI). Ouders geven bij inschrijving, zonder tegenbericht, toestemming voor deze
vorm van ondersteuning. Dit is opgenomen in de schoolgids. In een enkel geval kan SVIB ingezet
worden op leerlingniveau, gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit kan zich m.n.
voordoen bij de al wat oudere leerling. Ouders dienen hiervoor schriftelijk toestemming te geven.
Welbevinden van leerlingen
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een fijne schooltijd hebben waarbij zij veel van en met elkaar
hebben geleerd.
Dit betekent dat de directie en de leerkrachten goed bereikbaar zijn voor ouders en leerlingen. Ook
een rustig schoolklimaat en een goede organisatie dragen daar zeker toe bij. Een veilige en fijne
schooltijd vormen een positieve basis en ervaring voor het leven. Daarnaast is het bovenstaande ook
van belang om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten presteren.
Groepen 1 en 2
De jonge leerling in de groepen 1 en 2 wordt gevolgd met het observatiesysteem KIJK. Er zijn 4
registratiemomenten in de leeftijdsperiode van 4 tot 6 jaar. Daarnaast volgen we het
dyslexieprotocol. Het observatiesysteem KIJK levert informatie op voor het pedagogisch groepsplan.
We halen de informatie voor het pedagogisch groepsplan uit de volgende categorieën van KIJK:
Betrokkenheid
- Zelfbeeld
- Relatie met volwassenen
- Relatie met andere leerlingen
- Spelontwikkeling
- Taakgerichtheid en zelfstandigheid
Groepen 3 t/m 8
In het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling gaan we uit van de bevindingen van de leerling
en die van de leerkracht. De bevindingen van de leerkracht worden op schoolniveau, voor de
groepen 3 t/m 8, 2x per jaar verwerkt in het volgsysteem S.C.O.L. Deze gegevens worden besproken
in de groeps- en leerling besprekingen.
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Het observatiesysteem S.C.O.L. levert informatie op voor het pedagogisch groepsplan.
We halen de informatie voor het pedagogisch groepsplan uit de volgende categorieën van SCOL:
- Ervaring
- Aardig
- Samen
- Taak
- Presenteren
- Keuze
- Opkomen
- Ruzie
Vanaf groep 6 vullen de leerlingen zelf een vragenlijst in. Hiervoor gebruiken we de SAQI: School
Attitude Questionnair Internet. Deze lijsten worden digitaal verwerkt en geven aan hoe het zelfbeeld
van de leerling is t.a.v. het welbevinden op school in diverse situaties. Het systeem selecteert op
uitval en geeft adviezen over leerling- en oudergesprek. Bijzonderheden worden door de leerkracht
met de leerling en de ouders besproken.
De vragenlijst SAQI levert de volgende informatie op voor het pedagogisch groepsplan:
- Algemene aanpassing aan school
- Motivatie voor schooltaken
- Welbevinden met schoolleven
- Zelfvertrouwen ten aanzien van schoolwerk
- Leertaak gerichtheid
- Concentratie in de klas
- Huiswerk attitude
- Plezier op school
- Sociaal aanvaard voelen
- Relatie met leerkracht
- Uitdrukkingsvaardigheid
- Zekerheid bij proefwerken
- Sociale vaardigheid
Procedure en aanpak t.a.v. pestgedrag
Het pesten komt vaker voor dan wij op het eerste gezicht waarnemen. Ook komt pesten voor in
allerlei situaties zoals thuis – school – sportclub – in de buurt enz.
Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er greep op te
krijgen. Pesten is ook niet een probleem dat gemakkelijk is blijvend te voorkomen is of dat zich
gemakkelijk laat oplossen. Wel is het een probleem dat van iedereen inspanning vereist om het te
voorkomen of op te lossen. Ook de school neemt hiervoor de verantwoordelijkheid en heeft
daarvoor een aantal maatregelen genomen ter voorkoming van pesten of de aanpak van bekend
pestgedrag. Zo is de school in schooljaar 2011-2012 gestart met groepsdynamisch werken. Binnen
deze methodiek zijn de leerkrachten kundig in het echt afstemmen op gedragsniveau met behulp van
gemeenschappelijke vormen en routines. Het groepsdynamisch werken maakt de leerlingen
verantwoordelijk voor een prettige omgang met behulp van Effectieve Conflicthantering, Sociokring
en Sociobord. (zie pestprotocol map 3: ‘Zorgsysteem’). Tevens wordt er in de klassen structureel
gewerkt met de methode “Kinderen en hun sociale talenten”.
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3.4
Schoolondersteuningsstructuur
Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die in de school aanwezig is om
interventies te plegen, de manier waarop dat in de school georganiseerd is en met welke onderwijsen ketenpartners wordt samengewerkt.
Buiten de aanwezige expertise streven we op basisschool Rapenland naar een maximale
groepsgrootte van 25 tot 27 leerlingen. De kleutergroepen hebben daarbij extra ondersteuning van
gecertificeerde Piramide tutoren.
Belangrijke samenwerkingspartners voor basisschool Rapenland zijn:
- GGD
- Spil zorgteam
- Externe Dienst
- Fontys Fydes
- PCL/WSNS
- Korein
- JGW
- CJG

deskundigheid

beschikbaar

Wijze waarop beschikbaar
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Uit eigen
formatie

ja
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Bestuursniveau
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Gecertificeerd

Ambtenaar leerplicht
Politie

Wijkagent

Intern begeleider

Gecertificeerd

VVE coördinator

Gecertificeerd

Lees coördinator

Gecertificeerd

ICT-er

4.
Extra ondersteuning: ondersteuningsarrangementen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften
4.1

Leer- en ontwikkelingsondersteuning

Arrangement

Invulling

Basisschool Rapenland is in staat om
leerlingen adequaat te helpen als zij
een enkelvoudig leerprobleem
hebben. Mits deze leerlingen een IQ
hebben van 75 of hoger, zij
gemotiveerd en zich ontwikkelen/zijn
leerbaar in een groep van 25
leerlingen.

Expertise
Wij zijn in staat om meerdere instructiemomenten te organiseren
In de groepen 1/2 wordt door de leerkracht met de kleine groep
gewerkt. De IB’er en adjunct monitoren dit door klassenbezoeken.
De school heeft tutoren aangesteld voor de extra begeleiding van de
leerlingen in de groepen 1/2.
Aandacht en tijd:
In de groepen 1/2 zijn 3 tutoren aangesteld die in elke kleutergroep
1 ½ dagdeel ondersteunen. Zij ondersteunen leerlingen die behoefte
hebben aan extra inoefening.
Voorzieningen:
Elke groep heeft materialen om de leerlingen uit te dagen per
vakgebied. In de orthotheek staan diverse materialen geschikt voor
de zwakke leerlingen. De tutor werkt in de groep, op de gang, bij
Korein of in het paviljoen met groepjes leerlingen.
Gebouw:
De school heeft tegenover de groepen 3 t/m 8 een gezamenlijke
ruimte waar leerlingen rustig kunnen werken.
Samenwerking:
De school overlegt met een orthopedagoog van Fontys Fydes om de
9 weken. Ook kan de Externe Dienst SKPO ingeschakeld worden.
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4.2

Fysiek medische ondersteuning

Arrangement

Invulling

Basisschool Rapenland heeft een
aanpak voor leerlingen die kortstondig
in een rolstoel zitten, slecht ter been
zijn en suikerziekte hebben.

Expertise:
De school heeft hier in het verleden al ervaring mee opgedaan.
Aandacht en tijd:
Leerkrachten zijn in staat om de leerlingen te begeleiden. Bij een
uitstapje worden (hulp)ouders ingeschakeld.
Oudere leerlingen helpen elkaar.
Voorzieningen:
Er zijn specifieke voorzieningen ingericht nl. een lift en toiletten voor
minder validen.
Gebouw:
Het schoolgebouw is nieuw en is toegankelijk voor rolstoelen.
Samenwerking:
Bij de GGD kan advies voor begeleiding worden aangevraagd.
Ouders van kinderen met suikerziekte worden door school
uitgenodigd om leerkrachten uitleg te bieden over de omgang met
leerlingen die suikerziekte hebben.

4.3

Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning

Arrangement

Invulling

Basisschool Rapenland biedt een
doorgaande lijn voor leerlingen met
faalangst, een werkhoudingsprobleem, een concentratieprobleem,
gebrek aan zelfvertrouwen en
problemen met de weerbaarheid.





Expertise:
Alle teamleden hebben ervaring met leerlingen met faalangst, een
werkhoudingsprobleem, een concentratieprobleem, gebrek aan
zelfvertrouwen en problemen met de weerbaarheid.
We maken in deze categorie onderscheid in:
- Leerlingen die hun problemen op zichzelf betrekken waardoor een
negatief zelfbeeld, stress, depressie kan ontstaan,
- Leerlingen die hun problemen afreageren op hun omgeving.
Wij kunnen de leerlingen begeleiden, als aan de voorwaarden zoals
hierboven beschreven wordt voldaan. Vooral de veiligheid en het
welbevinden van alle leerlingen en de leerkrachten is daarbij van
groot belang.
We werken met deze leerlingen a.d.h.v. de methodiek “de sociaal
sterke groep.”
Drie teamleden zijn conflictbegeleider.
Aandacht en tijd:
Elke dag wordt er in en buiten de groep mee gewerkt.
Op elke donderdag wordt in alle groepen een sociokring gehouden
waarbij de “regel van de week” wordt opgesteld en andere bekende
afspraken worden besproken.
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Voorzieningen:
De groepen1/2 hebben een logboekje in de klas.
De groepen 3 t/m 8 hebben een logboek voor de pauzes.
Op het schoolplein zijn time out plekken (tegel met
lieveheersbeestje)
Gebouw:
Tijdens de kleine pauze zijn alle leerkrachten buiten.
Samenwerking:
De school overlegt met een orthopedagoog van Fontys Fydes om de
9 weken.
Ook kan de Externe Dienst SKPO ingeschakeld
Er kan ook een beroep worden gedaan op de jeugd- en gezinswerker
en de GGD.

4.4

Ondersteuning in de thuissituatie

Arrangement

Invulling

Basisschool Rapenland informeert ouders hoe zij
hun eigen kind het beste kunnen begeleiden bij de
schoolontwikkeling

Expertise:
De school heeft jarenlange ervaring om ouders over
diverse mogelijkheden te informeren.
Aandacht en tijd:
Door alle teamleden worden informatieavonden en
rapportgesprekken gehouden.
Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de
leerkracht, IB of directie.
In de onderbouw wordt gestart met huisbezoeken
(zie protocol map 3: ‘Zorgsysteem’).
Daarnaast worden alle plannen omtrent specifieke
onderwijsbehoeften met ouders besproken en door
ouders ondertekend.
Voorzieningen:
Wekelijks ontvangen ouders de Infora (het
ouderinformatiebulletin). Aandacht voor huiswerk,
woordenschatuitbreiding (woordlijsten onderbouw,
themaboekjes Piramide en kernboekjes VLL),
leesinloop, spelinloop, site Rapenland.
Gebouw:
Bij elk klaslokaal hangt een informatiebord met
diverse informatie.
Samenwerking:
School kan een beroep doen op de jeugd- en
gezinswerker, schoolverpleegkundige.

5.

Randvoorwaarden

In het kader van Passend Onderwijs hebben we een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit
schoolondersteuningsprofiel geeft een omschrijving van de onderwijsondersteuning die wij op onze
school kunnen bieden. Wij zijn een smalle zorgschool. Dat wil zeggen dat wij in onze school
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leerlingen met een onderwijsbehoefte wel kunnen ondersteunen, maar dat in een aantal gevallen de
onderwijsbehoefte voor ons te complex is, waardoor wij niet (meer) in staat zijn om de
ondersteuning te bieden die de leerling nodig heeft. Leerlingen waarbij dit het geval is, worden niet
aangenomen, maar begeleiden wij naar een andere school, zodat zij op een school terecht komen,
die wel kan bieden wat de leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen.
Op school kunnen wij beperkt leerlingen aannemen die specifieke onderwijsbehoefte hebben.
Bij aanname is een essentiële voorwaarde dat deze leerlingen zelfredzaam zijn, zelfstandig kunnen
functioneren in een reguliere klas van 25 leerlingen en geen één-op-één ondersteuning nodig
hebben. Daarnaast geldt dat leerlingen binnen ons systeem van zorg ondersteund moeten kunnen
worden. Ook moet het welbevinden en de veiligheid gegarandeerd kunnen worden voor de leerling
zelf, de andere leerlingen in de groep en de leerkracht.
In voorkomende situaties is het van groot belang dat de communicatie met de ouders goed is, zodat
we samen tijdig kunnen vaststellen of de onderwijsbehoefte van de betrokken leerling de
mogelijkheden van de school te boven gaat. Iedere periode zal opnieuw bekeken worden of de
leerling gelukkig is, hoe de resultaten van de betreffende leerling zijn afgestemd op de
mogelijkheden van de leerling of het de juiste ondersteuning krijgt en dus op de juiste plek zit. Wordt
de onderwijsbehoefte voor de school te moeilijk dan zal de leerling worden verwezen naar een
andere vorm van onderwijs.
We verwachten van ouders dat er voortdurend wederzijdse afstemming is met de school en de
leerkracht en dat er een open communicatie plaatsvindt, waarin wederzijds afspraken worden
nagekomen.
Wij kunnen de volgende leerlingen op onze school begeleiden:
1. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen.
Leerlingen met faalangst, een werkhoudingsprobleem, een concentratieprobleem, gebrek aan
zelfvertrouwen, problemen met de weerbaarheid e.d.
2. Gedragsproblemen.
We maken in deze categorie onderscheid in:
 Leerlingen die hun problemen op zichzelf betrekken waardoor een negatief zelfbeeld, stress,
depressie kan ontstaan,
 Leerlingen die hun problemen afreageren op hun omgeving.
Wij kunnen de leerlingen begeleiden, als aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven wordt
voldaan. Vooral de veiligheid en het welbevinden van alle leerlingen en de leerkrachten is daarbij
van groot belang.
3. Leerproblemen
Wij kunnen leerlingen adequaat helpen als zij een enkelvoudig leerprobleem hebben. Echter deze
leerlingen hebben een IQ van 75 of hoger, zijn gemotiveerd en kunnen zich ontwikkelen/ zijn
leerbaar in een groep van 25 leerlingen.
4. Leerlingen met lichamelijke handicaps of ernstige gezondheidsproblemen.
Deze leerlingen moeten zich zelfstandig in de school en in de klas kunnen bewegen en geen éénop-één ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren. Leerlingen met meervoudige
handicaps (verstandelijk en/of lichamelijk) zijn niet toelaatbaar.
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6.

Conclusies en ambities (Plan van Aanpak 2012-2013)

In dit ondersteuningsprofiel werken we onze plannen voor schoolontwikkeling concreet uit. We doen
dat SMART. Daarbij nemen we als uitgangpunt de jaarschijf 2012-2013 uit ons schoolplan. Daarin
verwerken we de evaluatie van schooljaar 2011-2012. Op die manier ontstaat er een helder overzicht
van alle activiteiten, wie verantwoordelijk is en welke doelen we willen bereiken.
Onderwerp 1 Ombuigen van het prestatiegericht werken naar opbrengstgericht werken.
Verbeteren van de leerresultaten van de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen,
woordenschat, studievaardigheden en rekenen (automatiseren).
Doel
De resultaten moeten minimaal op het niveau komen van het landelijk gemiddelde
(niveauwaarde 3.0) Het streefniveau van onze school: niveauwaarde: 3.2.
Inhoud
Activiteit
verantwoordelijk
20122013

- Leraren kunnen leerstrategieën
aanbrengen bij de leerlingen bij technisch
lezen.
In 2011-2012 hebben leerkrachten handvatten
gekregen om te kunnen analyseren wat een
leerling aan technisch leesondersteuning
nodig heeft. Aan de hand van deze analyse
maken zij groepsplannen waarin leerlingen
zijn ingedeeld in de juiste groep zodat ze de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Indicator: Her personeel stemt de
werkvormen af op verschillen tussen de
leerlingen.
- Leraren werken doelgericht volgens het DImodel, zodat doelstellingen per les worden
gehaald bij technisch lezen. (Borging)
Leerkrachten werken allemaal volgens het DImodel. Enkele leerkrachten hebben nog
specifieke hulpvragen. Hieraan gaan we
aandacht besteden d.m.v. individuele
coaching.
Doel: Leerkrachten zijn heel bewust bezig
geweest met de technisch leesactiviteiten in
2011-2012. (voorschot lezen, ralfi lezen en
connect lezen.)
In het groepsplan zorgen zij dat leerlingen
krijgen wat ze nodig hebben op technisch
leesgebied.
Leerkrachten hebben nog behoefte aan
voorbeelden van good practice. Daarnaast zal
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De vaardigheid tot
analyse van de leesresultaten zal getoetst
worden in de groepsbesprekingen

Directie
Deskundige
Externe Dienst /
I.B.ers

Inventariseren
hulpvragen en coachen
van deze leerkrachten

Directie en I.B.ers

Verzamelen van
voorbeeld en van good
practice m.b.t. het
lesmodel D.I.
Aanschaffen van A+materialen voor lezen

er specifieke ondersteuning gerealiseerd
moeten worden voor enkele leerkrachten. Om
te kunnen voldoen aan de behoefte van de
leerlingen is er meer A+ materiaal nodig.
Indicator: Her personeel stemt de
werkvormen af op verschillen tussen de
leerlingen.
- Leraren zijn in staat om een analyse te
maken van leerresultaten van de groep.
Nog niet alle leerkrachten kunnen een goede
analyse maken van de leerresultaten. Krijgt
nog aandacht in 2012-2013 vooral in de
bouwvergaderingen en de
opbrengstgesprekken.
Doel: Leraren maken aan de hand van het
‘analysemodel beoordeling tussentijdse
opbrengsten’ een analyse van de
leerresultaten, trekken daar conclusies uit
voor het groepsplan voor de komende periode
van een half jaar.
Leraren zijn in staat om zelfstandig
didactische groepsplannen, individuele
plannen en groepsplannen voor soc.emotionele ontwikkeling te maken
(implementatie en borging).
Leerkrachten kunnen de groepsplannen
schrijven, waarbij ze nu steun krijgen van de
IB-ers in de vorm van feedback. We zien de
kwaliteit van de plannen toenemen.
Vanaf schooljaar 2012-2013 gaan we de
tussenevaluaties van de groepsplannen
combineren met leerlingbesprekingen.
Daarnaast zal er in de onderbouw komend
schooljaar gewerkt gaan worden aan de
organisatorische kant van het uitvoeren van
de didactische groepsplannen.
Doel: Leerkrachten kunnen zelfstandig de
opbrengsten analyseren en evalueren en
hieruit conclusies trekken zodat ze nieuwe
groepsplannen kunnen opstellen. We
stimuleren bij de leerkrachten om een
gedegen analyse van de opbrengsten te
maken. Een goede analyse levert een gedegen
beeld op van de groep waardoor het
gemakkelijker wordt om bepalen wat de
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In een bouwvergadering gaan we
oefenen

Directie en I.B.ers

In het opbrengst-gesprek bespreken we
de conclusies en geven
we tips voor een goede
analyse

In groeps-besprekingen
en opbrengstgesprekken toetsen we
de analyse en waar
nodig worden
leerkrachten
ondersteund in het
maken van een goede
analyse door de IB-er

Directie en I.B.ers

leerlingen nodig hebben (groepsplan).
(implementatie en borging)
- Invoeren van groepsplannen voor soc.emotionele ontwikkeling.
Deze groepsplannen zijn ingevoerd en zullen
voortaan twee keer per jaar worden
opgesteld. Dit wordt aangestuurd door de IBers. Zij ontvangen de plannen en geven er
feedback op, zodat de leerkrachten er mee
aan het werk kunnen.
De groepsplannen voor soc.-emotionele
ontwikkeling zijn ingevoerd. Enkele
leerkrachten ervaren het nog te veel als een
papieren stuk en andere leerkrachten vinden
het een fijne manier om de samenstelling van
hun groep goed te analyseren. We gaan door
met verdere implementatie.
- Leraren krijgen twee keer per jaar een
opbrengstgesprek met de directie en zijn in
staat te reflecteren op hun lesaanpak,
waardoor ze evt. aanpassingen kunnen
doen (implementatie).
Doel: Bespreken van de leerresultaten,
trekken van de juiste conclusies voor het
groepsplan, reflecteren op de lesaanpak van
de leerkracht zodat deze kan aangeven: wat
werkt en wat niet werkt.
- Leraren kunnen met ondersteuning van de
I.B.-er een ontwikkelperspectief schrijven.
We gaan door met ondersteunen van de
leerkrachten bij het schrijven van een
ontwikkelperspectief. We hebben nog te
weinig ervaring opgedaan met deze materie.
Om ervoor te zorgen dat de plannen conform
de voorschriften worden opgesteld en
uitgevoerd, zullen de IB-ers blijven
ondersteunen en monitoren.
Doel: De leerkracht krijgt zicht op de wijze
waarop een ontwikkel-perspectief geschreven
kan worden en doet dit samen met de intern
begeleider.
- Leraren kunnen leerstrategieën
aanbrengen bij de leerlingen bij technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling en
rekenen.
In 2011-2012 zijn we nadrukkelijk bezig
geweest met de leesstrategieën en hebben we
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In bouwvergaderingen
gaan we groepsplannen
bespreken zodat we de
wijze waarop plannen
worden ingevuld, wordt
uitgelijnd.

I.B.-ers

In de bespreking van de
groepsplannen en de
opbrengsten
reflecteren we samen
met de leerkrachten op
hun aanpak.
Voor leerkrachten die
moeite hebben met
reflecteren zal in een
POP gemaakt worden.
IB-ers ondersteunen
leerkrachten bij het
schrijven van een
ontwikkel-perspectief.,
zodanig dat zij leren het
zelfstandig te doen.

Directie

Studiedag op 5 dec.
2012 over
woordenschat.
Aansluitend afspraken
met het team over de
wijze waarop

Directie, I.B.-ers
leerkrachten

I.B.-ers
leerkrachten

daar ondersteuning op gehad.
Dat behoeft nog aandacht in 2012-2013. In
2012-2013 werken we aan begrijpend lezen.
Leerkrachten geven aan vaker met elkaar te
willen overleggen over leerstrategieën.
Indicator: Het personeel stemt de
onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen.
Indicator: Her personeel stemt de
werkvormen af op verschillen tussen de
leerlingen.

- Tussendoelen formuleren voor alle
groepen
Alle leerkrachten gebruiken tussendoelen
voor hun groepsplannen. Men geeft aan dat
men graag de doelen bij elkaar wil zetten
zodat er een goed inzicht ontstaat in de
doorgaande lijn.
- Einddoelen formuleren voor de leerlingen
van groep 8.
We hebben de tussendoelen voor groep 8
geformuleerd in de groepsplannen.
Er zijn wel doelen voor leerlingen met een
ontwikkelperspectief.

- Aanschaf van materialen voor de Aleerlingen
Is voor een belangrijk deel gebeurd. Behoeft
nog aanvulling. Mee naar 2012-2013.
Conclusie:
Er zal gekeken gaan worden naar de niveauindeling van materialen bij de kleuters.
Indicator: De school heeft extra
(orthodidactische) materialen voor leerlingen
met extra onderwijsbehoeften.
- Borging gebruik methode Blits: afstemmen
van het werken met Blits.
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woordenschat wordt
gegeven in de klassen.
Leerkrachten hebben
behoefte aan meer
afstemming. We
kunnen dit realiseren
door vaker
bouwvergaderingen te
organiseren.
Het vergaderrooster
2012-2013 zal hierop
worden aangepast.
Daarnaast hebben
leerkrachten behoefte
om te werken aan de
concentratie en de
kritische luisterhouding
van de leerlingen.
We maken in
schooljaar 2012-2013
een overzicht van alle
tussendoelen.

We maken in schooljaar
2012-2013 een
overzicht van alle
einddoelen
We gaan onderzoeken
hoe we de
geformuleerde doelen
kunnen toetsen.
Er zal een inventarisatie
worden gemaakt van
materialen die nodig
zijn en die op school
aanwezig zijn.

I.B.-ers

I.B.-ers en
leerkracht groep
8

I.B.-ers en
leerkrachten

Vervolgens zullen er
materialen aangeschaft
worden.

Met het team zal
bepaald worden of Blits

leerkrachten

- Rekenen: afstemming inhoud van het
automatiseren ‘meten, tijd en geld’
Conclusie: Afgewerkt.
- Leerkrachten leren leerlingen hoe ze
opdrachten kunnen aanpakken om ze te
kunnen uitvoeren (zgn. aanpakgedrag)
Hiervoor is in 2011-2012 geen specifiek
aandacht geweest. Hieraan zullen we
intensiever moeten werken het komende
schooljaar. We gaan dit doen in de
bouwvergaderingen.

Indicator: De school ondersteunt ouders en
leerlingen bij de overgang naar een andere
school.
De school doet dit in goede maten (aldus het
team). Echter, wil het team dat dit ook voor
hen beter zichtbaar wordt.

Indicator: Het onderwijsondersteuningsarrangement van leerlingen
wordt binnen de school warm overgedragen
bij de overgang naar een volgende groep of
een volgende leraar.
De aanpak van leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte mag mondeling beter
worden toegelicht naar de leerkracht van de
volgende groep.
20132014

een plek krijgt op het
rapport en er is
behoefte aan een
afstemming tussen Blits
en de rekenmethode.
Nog eens afstemmen in
een bouwvergadering.
Leerkrachten hebben
behoefte aan meer
afstemming. We
kunnen dit realiseren
door vaker
bouwvergaderingen te
organiseren. Het
vergaderrooster 20122013 zal hierop worden
aangepast.
De leerkrachten zullen
tijdens een
teamvergadering op de
hoogte gesteld worden
van de VO richting die
de leerlingen uit groep
8 komend jaar zullen
gaan volgen.
Onder ondersteuning
van de IB-er zal hier
extra aandacht aan
worden besteed tijdens
de
overdrachtsgesprekken
en in de
groepsbesprekingen die
volgen direct na de
zomervakantie.

- Leraren kunnen leerstrategieën
aanbrengen bij de leerlingen bij technisch
lezen en woordenschatonderwijs.
- Leraren werken doelgericht volgens het DImodel, zodat doelstellingen per les worden
gehaald bij technisch lezen en
woordenschatonderwijs.

- Leraren zijn in staat om een analyse te
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Inventariseren
hulpvragen en coachen
van deze leerkrachten
Verzamelen van
voorbeeld en van good
practice m.b.t. het
lesmodel D.I.
In het opbrengst--

leerkrachten

Leerkrachten,
directie en I.B.ers

I.B.-ers en
leerkracht gr 8

I.B.-ers, directie
en leerkrachten

Directie
Deskundige
Externe Dienst /
I.B.’ers
Directie en I.B.ers

Directie en I.B.-

maken van leerresultaten van de groep
(borging).

Leraren zijn in staat om zelfstandig
didactische groepsplannen, individuele
plannen en groepsplannen voor soc.emotionele ontwikkeling te maken
(borging).

- Leraren krijgen twee keer per jaar een
opbrengstgesprek met de directie en zijn in
staat te reflecteren op hun lesaanpak,
waardoor ze evt. aanpassingen kunnen
doen (borging).
- Leraren kunnen zelfstandig een
ontwikkelperspectief schrijven.
- Leraren kunnen onder ondersteuning van
de IB-er een ontwikkelperspectief
schrijven voor A+ leerlingen
- Zorgcyclus aanpassen

20142015

- Leraren kunnen leerstrategieën
aanbrengen bij de leerlingen bij technisch
lezen, woordenschatonderwijs en
begrijpend lezen.
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gesprek bespreken we
de conclusies en geven
we tips voor een goede
analyse
In groeps-besprekingen
en opbrengstgesprekken toetsen we
de analyse en waar
nodig worden
leerkrachten
ondersteund in het
maken van een goede
analyse door de IB-er
In de bespreking van de
groepsplannen en de
opbrengsten
reflecteren we samen
met de leerkrachten op
hun aanpak.

ers

Directie en I.B.ers

Directie en IB

I.B.-ers
leerkrachten
Onder ondersteuning
van IB
Er moet meer
afstemming komen
tussen het bespreken
van de zorgleerlingen
binnen het zorgteam
Rapenland en overleg
momenten tussen IB en
externen.
- Woordenschat meer
specificeren m.n.
richting AB
leerlingen.
Daarnaast moet er
zichtbaar worden
gemaakt door de
leerkrachten welke
leerlingen, binnen
het woordenschat
onderwijs, A/B of
C/D/E leerlingen zijn.
Tevens zal
woordenschat ook
toegepast gaan
worden bij de WO
vakken en zal er

IB

Directie
Deskundige
Externe Dienst /
I.B.’ers

samen bepaald
worden hoe we de
vorderingen van de
kinderen nog beter
kunnen volgen.

- Leraren werken doelgericht volgens het DImodel, zodat doelstellingen per les worden
gehaald bij technisch lezen,
woordenschatonderwijs en begrijpend
lezen.

- Leraren zijn in staat om een analyse te
maken van leerresultaten van de groep
(borging).

Leraren zijn in staat om zelfstandig
didactische groepsplannen, individuele
plannen en groepsplannen voor soc.emotionele ontwikkeling te maken
(borging).
Verdieping in het werken met
referentieniveaus

- Leraren krijgen twee keer per jaar een
opbrengstgesprek met de directie en zijn in
staat te reflecteren op hun lesaanpak,
waardoor ze evt. aanpassingen kunnen
doen (borging).

- Leraren kunnen zelfstandig een
ontwikkelperspectief schrijven (borging).
- Leraren kunnen zelfstandig een
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Inventariseren
hulpvragen en coachen
van deze leerkrachten
Verzamelen van
voorbeeld en van good
practice m.b.t. het
lesmodel D.I.
In het opbrengst-gesprek bespreken we
de conclusies en geven
we tips voor een goede
analyse
In groeps-besprekingen
en opbrengstgesprekken toetsen we
de analyse en waar
nodig worden
leerkrachten
ondersteund in het
maken van een goede
analyse door de IB-er
Tevens wordt in de
groepsbespreking het
leerlinggewicht van een
kind meegenomen,
zodat leerkracht, in de
groepen 3 t/m 8 zich
hier ook meer bewust
van worden
In de bespreking van de
groepsplannen en de
opbrengsten
reflecteren we samen
met de leerkrachten op
hun aanpak.

Directie en I.B.ers

Directie en I.B.ers

Directie en I.B.ers

Directie en IB

I.B.-ers
leerkrachten
Onder ondersteuning

ontwikkelperspectief schrijven voor A+
leerlingen (implementatie)
- Er wordt beleid geschreven op de
overgang van leerjaar 2 naar 3.

van IB
Er moet afstemming
komen op de
onderwijsinhoud van de
groepen 2 en 3. Wat
hebben onze leerlingen
nodig?

Directie, IB en
leerkrachten.

Onderwerp 2: Het verbeteren van het welbevinden van de leerlingen.

20122013

Doel:
Afstemmen van de wijze waarop we de schoolregels in de dagelijkse praktijk hanteren.
Leraren werken actief aan het vergroten van de sociale veiligheid van leerlingen.
De scores van SAQI moeten binnen de norm van de kwaliteitsindicatoren van SKPO vallen.
Dat wil zeggen dat minimaal 90% van de leerlingen met plezier op school zit en zich sociaal
aanvaard voelt.
Inhoud
Activiteit
Verantwoordelijk
Implementeren van het
Evalueren van het pestprotocol
vernieuwde pestprotocol
- Leraren hebben het
vernieuwde pestprotocol
mede ontworpen en
vastgesteld en kennen de
inhoud.
In meerdere teamvergaderingen
hebben we samen het
pestprotocol vernieuwd.
Hiervoor is geen extra aandacht
nodig. Eens per jaar zal het
protocol moeten worden
geëvalueerd of het nog voldoet.
- Leraren werken jaarlijks in de
Leerkrachten herhalen de eerste 6
Directie
eerste 6 weken van het
weken van het schooljaar in de klas
leerkrachten
schooljaar systematisch aan
de schoolregels.
het inslijpen van de
schoolregels (borging).
- Leraren en leerlingen kennen
Directie
de schoolregels en passen ze
leerkrachten
actief toe.
- Leraren handhaven de
Directie
schoolregels op een
leerkrachten
consequente wijze en volgen
daarbij het stappenplan van
het pestprotocol.
- Leraren bespreken met elkaar Permanent aandacht! De
Directie,
het gedrag van leerlingen en
conflictbegeleiders geven 3 keer per I.B.-ers en leerstemmen daarmee aanpak af
jaar in de bouwvergadering en 1
krachten
met collega’s.
keer per jaar in de plenaire
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vergadering een terugkoppeling van
de stand van zaken.
Er moeten 100% regels op papier
komen en deze moeten we met
elkaar afstemmen. Er moeten twee
tegels voor time-out plekken op het
schoolplein komen. Er is behoefte
aan een bijenkomst om zaken verder
op elkaar af te stemmen.
- Leraren ondersteunen elkaar
in hun aanpak van ongewenst
gedrag.
Indicator: De school grijpt bij
ernstige problemen snel in.

- Leraren surveilleren tijdens
pauzes actief en pakken
ongewenst gedrag op
eenzelfde wijze aan.

Onderzoeken of onze inzet
het beoogde resultaat
oplevert. Als blijkt dat onze
activiteiten niet voldoende
resultaat opleveren (>10% van
de leerlingen gaat niet met
plezier naar school en voelt
zich niet sociaal aanvaard)
dan zal er zwaarder ingezet
worden op dit onderwerp.

20132014

Borgen van het vernieuwde
pestprotocol
- Leraren werken jaarlijks in de
eerste 6 weken van het
schooljaar systematisch aan
het inslijpen van de
schoolregels.
- Leraren handhaven de
schoolregels op een
consequente wijze en volgen
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Er moeten 100% regels op papier
komen en deze moeten we met
elkaar afstemmen. Er moeten twee
tegels voor time-out plekken op het
schoolplein komen. Er is behoefte
aan een bijenkomst om zaken
verder op elkaar af te stemmen
(bepalen van sancties en wie
verantwoordelijk is).
Er moeten 100% regels op papier
komen en deze moeten we met
elkaar afstemmen. Er moeten twee
tegels voor time-out plekken op het
schoolplein komen. Er is behoefte
aan een bijenkomst om zaken verder
op elkaar af te stemmen.
Elk jaar opnieuw zullen we peilen
hoe de situatie er voor staat, waarbij
we streven naar een permanent laag
percentage uitval. (<10%)

I.B.-ers en

Directie en I.B.ers en
leerkrachten

Directie en I.B.ers

In schooljaar 2011-2012 voldoen we
aan de normen die we bij SKPO
hebben vastgelegd in de
kwaliteitsindicator: “welbevinden”.
Elk jaar opnieuw zullen we peilen
hoe de situatie er voor staat, waarbij
we streven naar een permanent laag
percentage uitval (<10%).
Directie
Schoolregels behandelen in de groep

Directie en
leerkrachten

IB-ers en
leerkrachten

20142015

daarbij het stappenplan van
het pestprotocol.
- Leraren en leerlingen kennen
de schoolregels en passen ze
actief toe.
- Leraren bespreken met elkaar
het gedrag van leerlingen en
stemmen daarmee aanpak af
met collega’s.
- Leraren ondersteunen elkaar
in hun aanpak van ongewenst
gedrag.
- Leraren surveilleren tijdens
pauzes actief en pakken
ongewenst gedrag op
eenzelfde wijze aan.
- Onderzoeken of onze inzet
het beoogde resultaat
oplevert. Als blijkt dat onze
activiteiten niet voldoende
resultaat opleveren (>10% van
de leerlingen gaat niet met
plezier naar school en voelt
zich niet sociaal aanvaard)
dan zal er zwaarder ingezet
worden op dit onderwerp.
Het schoolplan zal worden
bijgesteld als blijkt dat het
welbevinden van de
leerlingen niet aan de norm
voldoet.
- Aandacht voor actieve en
zelfstandige rol van de
leerlingen en samenwerkend
leren
Borgen en actualiseren van het
vernieuwde pestprotocol
- Leraren hebben het
vernieuwde pestprotocol
mede ontworpen en
vastgesteld en kennen de
inhoud.
- Leraren werken jaarlijks in de
eerste 6 weken van het
schooljaar systematisch aan
het inslijpen van de
schoolregels.
- Leraren en leerlingen kennen
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Directie en
leerkrachten
Hiervoor wordt ruimte gecreëerd in
bouwvergaderingen

I.B.-ers en
leerkrachten

Hiervoor wordt ruimte gecreëerd in
bouwvergaderingen

I.B.-ers en
leerkrachten

Conform pestprotocol

Directie en I.B.ers en
leerkrachten

2 meetmomenten per schooljaar
middels de SAQI

Directie en I.B.ers

I.B.-ers

Bespreken in teamvergaderingen
(herhaling)

Schoolregels behandelen in de groep

Directie en I.B.ers en
leerkrachten
Directie en
leerkrachten

Directie en
leerkrachten

Directie en

de schoolregels en passen ze
actief toe.
- Leraren handhaven de
schoolregels op een
consequente wijze en volgen
daarbij het stappenplan van
het pestprotocol.
- Leraren bespreken met elkaar
het gedrag van leerlingen en
stemmen daarmee aanpak af
met collega’s.
- Leraren ondersteunen elkaar
in hun aanpak van ongewenst
gedrag
- Leraren surveilleren tijdens
pauzes actief en pakken
ongewenst gedrag op
eenzelfde wijze aan.
- Onderzoeken of onze inzet het
beoogde resultaat oplevert.
Als blijkt dat onze activiteiten
niet voldoende resultaat
opleveren (>10% van de
leerlingen gaat niet met
plezier naar school en voelt
zich niet sociaal aanvaard)
dan zal er zwaarder ingezet
worden op dit onderwerp.
Het schoolplan zal worden
bijgesteld als blijkt dat het
welbevinden van de
leerlingen niet aan de norm
voldoet.

leerkrachten
Conform pestprotocol

IB-ers en
leerkrachten

Afstemming tijdens
bouwvergaderingen

I.B.-ers en
leerkrachten

Afstemming tijdens
bouwvergaderingen

I.B.-ers en
leerkrachten

Conform pestprotocol

Directie en I.B.ers en
leerkrachten

2 meetmomenten per schooljaar
middels de SAQI

Directie en IB

Onderwerp 3: Verhogen ouderbetrokkenheid (Beleid ouderbetrokkenheid map 6: ‘Vademecum)
Onder ouderbetrokkenheid verstaan we de verschillende rollen van de ouders bij het handelen van de
professionals waarmee de leerling te maken heeft.
Deze rollen worden ingevuld door middel van:
 communiceren, informeren,
 participeren en
 het beïnvloeden van de gang van zaken”.
In deze definitie onderkennen we drie niveaus van betrokkenheid:
 Het eerste niveau van ouderbetrokkenheid is communiceren: Ouders kunnen informatie geven en
ontvangen. Ons streefdoel is 60-80%.
 Het tweede niveau van ouderbetrokkenheid is participeren: hieronder wordt verstaan dat ouders
meedenken, meedoen, mee weten en mee leren. Ons streefdoel is 60-80%.
 Het derde niveau en daarmee hoogste niveau is beïnvloeden: ouders kunnen invloed uitoefenen op
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de ontwikkelingen en meebeslissen. Dit zijn formeel de ouders die in de MR-zitten. Maar in onze
school hebben ouders van de Ouderraad en de klankbordgroep ook invloed op het beleid.
20122013

Inhoud
Het eerste niveau van
ouderbetrokkenheid is
communiceren en
informeren.

Activiteit
Verhogen van de leesbaarheid van de
ouder-informatie (Infora, circulaires en
website) d.m.v. overleg met het team, de
Klankbordgroep, de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.
De feedback van de MR luidt als volgt:
Schoolgids is helemaal gescreend en alle
verbetersuggesties zijn in de nieuwe gids
van 2012-2013 verwerkt. Het team is van
mening dat de schoolgids, schoolkalender
en Infora zeer goed leesbaar zijn. Veel
artikelen worden door de leerkracht
aangeleverd. De vraag moet nog worden
voorgelegd aan de klankbordgroep.

Het tweede niveau van
ouderbetrokkenheid is
participeren.

Verantwoordelijk
Team

Ouders voorafgaand aan een thema
informeren over
ontwikkelingsstimulerende activiteiten die
zij thuis kunnen doen.
Dit is gebeurd

Het derde niveau
(beïnvloeden).

De klankbordgroep zal worden
geraadpleegd over de sterke en de zwakke
punten van de communicatie vanuit de
school, leerkrachten met de ouders.
Onderzoek naar de mogelijkheden van een
continurooster d.m.v. een ouderenquête.
Er is een ouder-team-commissie in het
leven geroepen die zich met dit thema
bezig houden. De werkgroep heet:
werkgroep ‘andere tijden’. Zij onderzoeken
de mogelijkheden van de schooltijden en
zijn in het schooljaar 2012-2013 het hele
jaar actief. Ze rapporteren aan ouders,
team en directie hun bevindingen. Mocht
er een nieuw lesrooster komen, dan gaat
dat pas in vanaf schooljaar 2013-2014
- Onderzoek naar een passend een passend
ouder-tevredenheidsonder- zoek voor 2014 (één keer per
schoolplanperiode).

2013-

Het eerste niveau van
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Verhogen van de leesbaarheid van de

Team

2014

ouderbetrokkenheid is
communiceren en
informeren.

ouder-informatie (Infora, circulaires en
website) d.m.v. overleg met het team, de
Klankbordgroep, de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.

Het tweede niveau van
ouderbetrokkenheid is
participeren.

Ouders voorafgaand aan een thema
informeren over ontwikkelingsstimulerende activiteiten die zij thuis
kunnen doen.
De klankbordgroep zal worden
geraadpleegd over de sterke en de zwakke
punten van de communicatie vanuit de
school, leerkrachten met de ouders.

Het derde niveau
(beïnvloeden).

20142015

- Onderzoek naar een passend een passend
ouder-tevredenheidsonder- zoek voor 2014 (één keer per
schoolplanperiode).
Het eerste niveau van
Verhogen van de leesbaarheid van de
ouderbetrokkenheid is
ouder-informatie (Infora, circulaires en
communiceren en
website) d.m.v. overleg met het team, de
informeren.
Klankbordgroep, de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.
Ouders voorafgaand aan een thema
informeren over ontwikkelingsstimulerende activiteiten die zij thuis
kunnen doen.

Het tweede niveau van
ouderbetrokkenheid is
participeren.

De klankbordgroep zal worden
geraadpleegd over de sterke en de zwakke
punten van de communicatie vanuit de
school, leerkrachten met de ouders.

Het derde niveau
(beïnvloeden).

Onderzoek naar de mogelijkheden van een
continurooster d.m.v. een ouderenquête.
- Onderzoek naar een passend een passend
oudertevredenheidsonder- zoek voor 2014 (één keer per
schoolplanperiode).
- Invoeren van maatregelen die uit deze
activiteiten voortkomen.

Aanvullingen Plan van Aanpak n.a.v. schooljaar 2012-2013
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Team

Onderwerp 1 Ombuigen van het prestatiegericht werken naar opbrengstgericht
werken.
Verbeteren van de leerresultaten van de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat,
studievaardigheden en rekenen (automatiseren).
Doel
De resultaten moeten minimaal op het niveau komen van het landelijk gemiddelde (niveauwaarde 3.0)
Het streefniveau van onze school: niveauwaarde: 3.2.
Inhoud
Activiteit
verantwoordelijk

20132014

-

-

-

-

-

-

-

Leraren kunnen leerstrategieën aanbrengen bij
de kinderen bij technisch lezen.
2012-2013: heeft in het teken gestaan van Ralfi
lezen, connect lezen en tempo lezen. Ter
ondersteuning zijn er per klas 2
klassenbezoeken uitgevoerd door de IB-ers. In
de trendanalyses (bijlage…..) is een duidelijke
vooruitgang te zien.
2013-2014: Dit schooljaar staat in het kader
van de borging. Deze borging willen we
bewerkstelligen door het wederom afleggen
van klassenbezoeken door de IB-ers. Daarnaast
zullen we in vergaderingen regelmatig de
resultaten en de praktische uitvoering in de
klas, op het gebied technisch lezen, bespreken.

-klassenbezoeken
-bouwvergaderingen

Directie
I.B.ers
Leerkrachten

De leerkrachten zijn in staat om gedurende de
hele dag te werken aan de
woordenschatontwikkeling.
2012-2013: Door middel van studiedagen en
vergaderingen is onder begeleiding van de
externe dienst met leerkrachten gewerkt aan
het implementeren van het
woordenschatonderwijs in hun dagelijks
handelen. Er zijn afspraken gemaakt hoe
woordenschat onderwijs geïmplementeerd
wordt tijdens taal, spelling, lezen.
2014-2015: Dit traject wordt doorgezet in de
WO-vakken voor de groepen 3-8.
In het kader van VVE zal de selectie van
woorden centraal staan. En zal er gezocht
worden naar een goede doorgaande lijn binnen
peuterspeelzaal en basisschool.
Leraren werken doelgericht volgens het DImodel, zodat doelstellingen per les worden
gehaald. (Borging)
2012-2013: Alle leerkrachten hebben twee
keer een klassenbezoek gehad door het MT op
het gebied van DI. Op basis van een door hen
zelf opgestelde hulpvraag hebben enkele
leerkrachten hierop coaching ontvangen door
het MT/ IB.

Studiedagen
Bouwvergaderingen
VVE overleg

Externe dienst
Leerkrachten
Directie
IB
Medewerkers
Korein

Inventariseren hulpvragen
en coachen van deze
leerkrachten

Directie en I.B.-ers

School-ondersteuningsprofiel 2012-2015

Klassenbezoeken

-

2013-2014: Alle leerkrachten krijgen wederom
twee klassenbezoeken op het gebied van DImodel. (borging en coaching nieuwe
leerkrachten)

Leraren zijn in staat om een analyse te maken
van leerresultaten van de groep.
Nog niet alle leerkrachten kunnen een goede
analyse maken van de leerresultaten. Dit wordt
een speerpunt voor het komende jaar.
De leerkrachten van de groepen 6 en de IB-er gaan
onder begeleiding van de universiteit van Twente
deelnemen aan de opleiding opbrengstgericht
werken op basis van prestatiefeedback.
-

Opleiding opbrengst
gericht werken

Directie en I.B.-ers

Klassenbezoeken vanuit
de universiteit Twente
Groepsbesprekingen
Opbrengstgesprekken

Door middel van groepsbesprekingen,
opbrengstgesprekken en studiedagen zal het team
betrokken worden in het schoolbreed doorvoeren
van de veranderingen.
Doel: Leraren maken aan de hand van het
‘analysemodel beoordeling tussentijdse
opbrengsten’ een analyse van de leerresultaten,
trekken daar conclusies uit voor het groepsplan
voor de komende periode van een half jaar op
leerlingniveau op basis van vaardigheidsscores.
Leraren zijn in staat om zelfstandig didactische
groepsplannen, individuele plannen en
groepsplannen voor soc.-emotionele ontwikkeling
te maken (borging).
2013-2014: In het kader van VVE zullen de
groepsplannen voor de groepen 1 en 2 dit jaar
aangescherpt worden, zodat alle
ontwikkelingslijnen in een oogopslag te volgen zijn
en aan gewerkt kan worden.
Tevens wordt het groepsplan sociaal emotioneel in
alle klassen opgestart aan het begin van het
schooljaar i.p.v. november.
- Leraren krijgen twee keer per jaar een
opbrengstgesprek met de directie en zijn in
staat te reflecteren op hun lesaanpak,
waardoor ze evt. aanpassingen kunnen doen
(borging).
Leraren kunnen zelfstandig een
ontwikkelperspectief schrijven (borging).
- Einddoelen formuleren voor de kinderen van
groep 8.

-

In groepsbesprekingen en
opbrengstgesprekken
toetsen we de analyse en
waar nodig worden
leerkrachten ondersteund
in het maken van een
goede analyse door de IBer

Directie en I.B.-ers

Opbrengstgesprekken

Directie/ IB

Groepsbesprekingen

I.B.-ers
leerkrachten
I.B.-ers en
leerkracht groep 8

We maken in schooljaar
2013-2014 een overzicht
van alle einddoelen
We gaan onderzoeken
hoe we de geformuleerde
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- Inzetten van materialen voor de A-leerlingen.
2013-2014:We hebben materialen aangeschaft
voor de A-leerlingen. Dit schooljaar wordt extra
aandacht besteed aan hoe we deze materialen op
structurele manier gaan inzetten in de lessen.

-

Leerkrachten leren kinderen hoe ze
opdrachten kunnen aanpakken om ze te
kunnen uitvoeren (zgn. aanpakgedrag)

2013-2014:
Dit schooljaar gaan we specifiek aandacht
besteden aan de kwaliteit van de instructie. Hierbij
hoort het zgn. aanpakgedrag.
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doelen kunnen toetsen.
Groepsbesprekingen
Bouwvergaderingen

Klassenbezoek
Teamvergadering
Good practice

I.B.-ers en
leerkrachten

Leerkrachten,
directie en I.B.-ers

Bijlage: Toetskalender
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