Zorgplan 2019-2020

Inleiding
In dit zorgplan staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op school op dit moment geregeld is. Met
‘zorg’ wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld. Dit
schoolspecifieke zorgplan geeft aan inspectie, leerkrachten en ouders uitleg over hoe wij op onze school
invulling geven aan de zorg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
De Flora School is een basisschool die valt onder Stichting Onderwijs Primair, een
samenwerkingsverband van 18 basisscholen in de Krimpenerwaard. De Flora School heeft in de
organisatie en uitvoering van de zorg te maken met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Midden Holland waarbinnen de school participeert.

1 Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen hebben de zorgplicht
voor alle leerlingen uit hun regio. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school
heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een passende plek te
zoeken. Uitgangspunt daarbij is:
- Alle kinderen krijgen zo ‘passend mogelijk’ onderwijs, waarbij wordt gekeken naar de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
- Kinderen gaan naar reguliere basisscholen en hebben een onderwijsplek nabij huis, tenzij
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs noodzakelijk is
Zorgplicht voor alle leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Passend onderwijs is er voor
alle leerlingen, maar richt zich in de praktijk vooral op leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften.
Hoe wordt dit georganiseerd?
Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale
samenwerkingsverbanden. Voor onze school en schoolbestuur wordt gewerkt vanuit het
Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Midden Holland. In het SWV werken schoolbesturen
samen die bevoegd gezag zijn van basisscholen in de regio, scholen voor speciaal basisonderwijs en
scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Deze besturen en scholen werken samen om passend
onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd.
Wat betekent dit voor kinderen met ondersteuningsbehoeften?
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel gemaakt, waarin ze beschrijft welke vorm(en) van
ondersteuning ze zelf kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van de Flora School is te vinden op
de website van de school.
Daarnaast kan de school een beroep doen op inzet van ondersteuning en expertise van buiten de
school. Dit in overleg met het eigen schoolbestuur, dat daarvoor middelen ontvangt vanuit het
samenwerkingsverband.
In principe krijgt uw kind de extra onderwijsondersteuning die het nodig heeft binnen, en onder
verantwoordelijkheid van de eigen school. Voor de ouders is de leerkracht en de IB’er op school het
eerste aanspreekpunt. Samen met u volgen zij de ontwikkeling van uw kind, en wanneer zich
veranderingen voordoen, bespreekt u dit altijd eerst met hen.
De school zal er alles aan doen om alle kinderen binnen de school de juiste zorg aan de bieden. Pas als
de school niet in staat is uw kind aan ondersteuning te bieden wat hij/zij nodig heeft, wordt gekeken
naar opties buiten de school. In dat geval vindt allereerst een gesprek plaats met (onder meer) de
ouders, waarbij gezamenlijk de mogelijkheden worden besproken bijvoorbeeld een verplaatsing van een
kind naar een andere reguliere basisschool, naar speciaal basisonderwijs of naar speciaal onderwijs aan
de orde is. Als een leerling naar het speciaal basisonderwijs of naar het speciaal onderwijs gaat, is een

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De directeur van het samenwerkingsverband is wettelijk
verplicht om bij het afgeven van een TLV voorafgaand deskundigenadvies in te winnen. Algemene
informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op een speciale site van het ministerie van Onderwijs:
www.passendonderwijs.nl. en op www.steunpuntpassendonderwijs.nl, een site speciaal voor ouders.

2 Visie op zorg

Ieder kind op onze school verdient onze zorg. Handelingsgericht werken (HGW) heeft als doel de
kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren en de begeleiding af te stemmen op alle leerlingen. HGW
maakt adaptief onderwijs en doeltreffende kindbegeleiding concreet, zodat ons team effectief om kan
gaan met verschillen tussen kinderen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we
onderstaande zeven uitgangspunten hanteren:
1. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal: wat heeft het kind nodig om
onderwijsdoelen te behalen?
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind
en de interactie met zijn omgeving. Het uitgangspunt is het kind in deze groep, bij deze
leerkracht, op onze school en van deze ouders.
3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een
cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel het kind, de leerkracht, de school, de groep
en de ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze
doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
5. We werken constructief samen: samenwerking tussen het kind, de leerkracht, de ouders en
interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te genereren.
6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren
van alle leerlingen en waar nodig voor de de werkhouding en het sociaal-emotioneel
functioneren en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
7. De werkwijze is systematisch, stapsgewijs

Bovenstaande uitgangspunten zijn het kader waarin wij cyclisch werken. De ouders van het kind zien wij
als een waardevolle partner die wij graag betrekken bij het onderwijs. In plaats van te bedenken wat de
leerling niet (meer) kan, wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft. Deze oplossingsgerichte
strategie komt terug in ons denken en handelen.

2.1 De cirkel van handelingsgericht werken
HGW is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een groepsgewijs aanbod bestaat vaak uit een drieslag: een
basisaanpak, een verrijkte aanpak en een intensieve aanpak. Hiermee hebben we de leerlingen
gegroepeerd op basis van hun onderwijsbehoeften. In een groep waar de middenmoot hoger ligt dan de
schoolambities is namelijk iets anders nodig dan in een groep waarin die juist lager ligt. Als we voor de
middenmoot van de groep een passende basisaanpak hebben geformuleerd, is het tijd om te kijken naar
de leerlingen die zich aan de bovenzijde en de onderzijde hiervan bevinden. Vrijwel altijd zien we bij de
leerlingen aan de bovenzijde een behoefte aan meer uitdaging, wat vaak vertaald wordt in kortere
instructie en moeilijkere verwerkingsstof. De leerlingen aan de onderzijde van de middenmoot hebben

vaker behoefte aan extra ondersteuning. Als zij moeite hebben met het beheersen van een inhoudelijk
leerdoel, ontvangen zij (aan de instructietafel) een aangepaste instructie. Deze aangepaste instructie
bestaat meestal uit de inoefening van leerstrategieën met gebruik van ondersteunende leermiddelen en
het herhalen van eerder aangeboden leerdoelen uit de leerlijn.

Hierbij onderscheiden we vier verschillende fases met in totaal zes stappen.
Fase 1. Waarnemen/signaleren
Stap 1: verzamelen van kindgegevens in een groepsoverzicht
Stap 2: signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben
Fase 2. Begrijpen/analyseren
Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen
Fase 3. Plannen
Stap 4: clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Stap 4a: bepalen van de doelen voor de komende periode
Stap 5: indien nodig bijstellen van het onderwijsplan
Fase 4. Realiseren
Stap 6: uitvoeren van het onderwijsplan
De stappen 1, 2 en 3 staan in het groepsoverzicht en soms aanvullend groepsanalyses. Dit geeft per kind
een overzicht van de gegevens uit de toetsen, observaties en gesprekken en tevens de
onderwijsbehoeften. Stap 4 is verwerkt in het onderwijsplan. Daarin staat het basisaanbod voor de
hele groep en het specifieke onderwijsaanbod voor enkele subgroepen. Het groepsoverzicht en het
onderwijsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van kinderen in relatie tot de

gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren. We streven daarbij naar een
preventieve aanpak. We kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de komende periode en wat hebben
onze kinderen nodig om die doelen te bereiken?

2.2 De fasen van zorgniveau
Hier worden de 5 zorgniveaus omschreven waarbij de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
benoemd zijn. Deze niveaus zien er als volgt uit:
• Niveau 1 : Binnen dit niveau wordt het reguliere onderwijs geboden. In vrijwel alle gevallen
geldt dat de middenmoot het vertrekpunt is. Dit is het ankerpunt voor je basisaanpak. Van
daaruit bepaal je welke aanpakken aan weerszijden passend zijn voor de leerlingen die
respectievelijk meer uitdaging en meer ondersteuning nodig hebben.
• Niveau 2 : Nadat de leerkracht de extra zorg/ondersteuning uit niveau 1 heeft aangeboden en
deze onvoldoende effect had, volgt er een intern uitgevoerd onderzoek bij de leerling. De
leerkracht of de IB-er zal een diagnostisch onderzoek afnemen waarna er handreikingen
aangeboden worden. Deze handreikingen worden uitgevoerd in de klas en genoteerd in het
groepsplan dan wel in het individuele handelingsplan.
• Niveau 3 : Wanneer de zorg uit bovenstaande niveaus ontoereikend is gebleken, kan de school
in overleg met de ouders en het kind besluiten om externe hulp in te schakelen voor
consultatie/advies of onderzoek. Onder ontoereikend verstaan wij dat een handelingsplan
driemaal geen of te weinig groei laat zien. Ook kan het kind besproken worden in het School- en
OndersteuningsTeam (SOT) van de school.
• Niveau 4 : Inzet van ondersteuning en expertise van buiten de school. Dit in overleg met het
eigen schoolbestuur, dat daarvoor middelen ontvangt vanuit het samenwerkingsverband.
• Niveau 5 : Als alle bovengenoemde zorgniveaus doorlopen zijn en niet het gewenste effect
hebben gegenereerd, kan besloten worden om de leerling te plaatsen op een beter passende
school. Dit kan een reguliere basisschool zijn met een ander schoolondersteuningsprofiel, maar
ook het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Dit gebeurt uiteraard in
overleg met de ouders en de leerling. Voor deze plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring
nodig.

2 .3 Schoolbesprekingen
Om de leerlingen en hun resultaten zo goed mogelijk te volgen en hierop te kunnen handelen, worden
er op regelmatige basis gesprekken gevoerd op school. De planning voor deze schoolbesprekingen zijn
terug te vinden in de zorgkalender.

2.4 Het groepsbezoek
Er kunnen verschillende redenen zijn voor het afleggen van een groepsbezoek. Jaarlijks legt de directie
een groepsbezoek af in het kader van de HR- cyclus (POP-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken).
Hierbij wordt altijd een kijkwijzer gehanteerd. Tevens komt de IB-er jaarlijks in de klas voor de uitvoering
van de zorg in de dagelijkse praktijk. Daarnaast kunnen groepsbezoeken op verzoek van de leerkracht

plaats vinden. Hierbij kan hij een collega of de IB-er vragen om een observatie in de klas uit te voeren
naar leerkracht- of leerlinghandelen. Leerkrachten kunnen bij elkaar in de groep gaan kijken in het kader
van collegiale consultatie. Tenslotte kunnen er ook groepsbezoeken plaats vinden op verzoek van de IBer in het kader van ingezette scholingstrajecten of het POP van de leerkrachten.

2.5 De kind-bespreking
Er worden diverse vormen van kind besprekingen gehanteerd. Leerkrachten kunnen bij de intern
begeleider een kind bespreking aanvragen. Daarnaast kunnen leerkrachten (met toestemming van de
ouders) een kind aanmelden voor het School- en Ondersteuning Team (SOT). De werkwijze hiervan
wordt in de volgende paragraaf besproken. Er vinden ook besprekingen met extern betrokkenen plaats,
zoals hulpverleners. Ouders zijn hier altijd van op de hoogte.
2.6 Het School- en Ondersteunings Team (SOT)
Op de Flora School vindt twee tot driemaal het SOT plaats. De samenstelling van het team ziet er per 1
augustus 2019 als volgt uit:
➢ Eline Snel - Arts Jeugdgezondheidszorg
➢ Maaike van Vloten - onderwijsadviseur/orthopedagoog
➢ Ina v.d. Berg – intern begeleider Flora School
Een leerling kan, op het moment dat er zorgen omtrent de ontwikkeling of de omgeving zijn, aangemeld
worden bij het SOT. De aanmelding kan plaats vinden door de ouders, de school of door extern
betrokkenen. Aanmelding kan alleen plaats vinden indien de ouders hiervoor schriftelijk toestemming
geven. De IB-er werkt alle gegevens uit en zorgt ervoor dat alle gesprekspartners uiterlijk een week voor
het SOT de agenda en alle relevante stukken digitaal ontvangen. De IB-er zorgt ervoor dat alle
betrokkenen (voor zover als mogelijk) uitgenodigd worden, hierbij valt te denken aan de ouders, het
kind (indien de situatie dit toe laat), de groepsleerkracht, extern betrokkenen, etc. Uiteraard nemen ook
de leden van het SOT deel aan dit overleg. Tijdens het SOT worden de gegevens, zorgen en hulpvragen
besproken, het doel van het SOT bepaald en vervolgstappen verkent. Het doel is om op een zo
transparant en productief mogelijke manier te komen tot het beantwoorden van de hulpvraag. De IB-er
maakt na afloop een kort verslag, dat alle aanwezigen van het SOT ontvangen (met toestemming van de
ouders).

2.7 Het kindgesprek
Op school praten we veel tegen kinderen en horen we kinderen aan. Nog belangrijker vinden wij praten
mét kinderen. Het voeren van kindgesprekken is om verschillende redenen de moeite waard:
•
•
•

Het levert nieuwe informatie op voor de leerkracht.
Een gesprek is waardevol voor de relatie met de leerling.
De competentiebeleving van de leerling wordt positief beïnvloed, wanneer de leerling in een
gesprek betrokken wordt bij het inzetten van zijn kwaliteiten.

•
•

De autonomie wordt vergroot, wanneer de leerkracht in het gesprek ruimte geeft aan de
leerling om zijn eigen leerproces te sturen.
Kindgesprekken kunnen daarmee ook bijdragen aan welbevinden en betrokkenheid.

2.8 Individuele handelingsplannen
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en die niet binnen het onderwijsplan geholpen kunnen
worden of wanneer voor een bepaald ontwikkelingsgebied (nog) geen onderwijsplan is, zoals voor
‘gedrag’ wordt een individueel handelingsplan opgesteld door de leerkracht. Individuele
handelingsplannen kunnen worden opgesteld wanneer er een (intern uitgevoerd) diagnostisch
onderzoek heeft plaatsgevonden, dit is zorgniveau 2. Er wordt een vast format voor handelingsplannen
gehanteerd waarbij na afloop zowel een proces- als productevaluatie wordt geschreven. Voor aanvang
van het handelingsplan worden ouders op de hoogte gebracht en dienen zij het handelingsplan te
ondertekenen. Na afloop van het handelingsplan worden de vorderingen met de ouders besproken en
wordt het plan wederom ondertekend.

2.9 Individuele leerlijnen en het ontwikkelingsperspectief (OPP)
Ons streven is om alle leerlingen zo lang mogelijk mee te laten doen met de lessen in de eigen klas, zij
het aangepast aan hun eigen mogelijkheden. Wanneer er bij een leerling extern diagnostisch onderzoek
heeft plaatsgevonden en er blijkt dat het voor de leerling onmogelijk is om het eindniveau van groep 8
te behalen, wordt er gewerkt met een eigen leerlijn (uiteraard na overleg met de ouders en het kind).
Middels een ontwikkelingsperspectief (meerjarenplan), worden de doelen voor maximaal de komende 3
jaren vastgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door de school opgesteld format. Na iedere
CITO- toetsronde worden de tussenevaluaties geschreven en worden de doelen voor de komende
periode bijgesteld. Ons streven hierbij is om de lat iedere keer iets hoger te leggen voor de leerling om
het tot een maximale ontwikkeling te laten komen. Voor deze leerlingen is het niet verplicht een OPP op
te stellen maar is het wel verstandig.
Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is verplicht op het moment dat de school voor de
begeleiding van het kind een arrangement heeft aangevraagd.

2.10 Verwijzing
Wanneer na alle geboden hulp blijkt dat de leerling zich niet optimaal kan ontwikkelen op onze school,
gaan wij het gesprek aan met de ouders, de leerling, schoolbestuur en eventueel extern betrokkenen
om te bekijken wat het meest geschikte onderwijs voor de leerling is. Hierbij hebben de leerresultaten
niet het primaire belang maar speelt juist het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling een
grote rol. Verwijzing naar het speciaal (basis-) onderwijs of een zorginstelling vindt alleen plaats in
zorgniveau 5. Voor een verwijzing is doorgaans toestemming van de ouders nodig. Verwijzing kan pas
plaats vinden wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het
samenwerkingsverband. Een trajectbegeleider, toegewezen door het samenwerkingsverband, zal er op
toezien dat het proces van verwijzing zo soepel mogelijk verloopt. Wij zullen er als school alles aan doen
om de ouders zo goed mogelijk te begeleiden/ ondersteunen in het verwijzingsproces.

3 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

Om goed onderwijs te kunnen realiseren, is het nodig om de ontwikkeling van de leerlingen goed te
volgen. Op basis van de bevindingen kan het onderwijs bijgesteld worden. Het volgen van de
ontwikkeling van de leerlingen kan op diverse manieren, zoals hier beneden omschreven is.
3.1 Toetsen
Het afnemen van toetsen is een van de manieren waarop wij de ontwikkeling van onze leerlingen
volgen. We nemen zowel methodegebonden toetsen af als de meest recente CITO-toetsen. Om de
sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, nemen we ZIEN af. We hanteren hiervoor de toetskalender
van CITO.

3.2 Dossier
Voor alle leerlingen is er een digitaal dossier aangelegd. Hierin worden toetsresultaten, toetsanalyses en
handelingsplannen bewaard. Daarnaast bevat het aantekeningen, observaties en verslagleggingen van
gesprekken.

3.3 Overdracht
Aan het einde van ieder schooljaar vindt de overdracht plaats. Dit is een gesprek tussen de huidige
leerkracht en de nieuwe leerkracht. Tijdens de overdracht worden eerst de algemene
onderwijsbehoeften van de groep besproken. Deze zijn opgesteld door de oude huidige leerkracht,
vastgelegd in het document groepsbijzonderheden. Vervolgens worden de toetsresultaten besproken en
de gevolgen die dit heeft voor het lesrooster in de klas. Zo kan het voorkomen dat er voor bijv. het vak
woordenschat extra tijd op het lesrooster moet komen te staan. Tenslotte worden alle leerlingen
individueel besproken. Hierbij wordt vastgelegd wat wel en niet werkt voor de leerling, wat zijn sterke
en minder sterke kanten zijn, of er bepaalde bijzonderheden zijn en in welk instructieniveau de leerling
in de groepsplannen geplaatst moet worden.

4. De rol van de leerkracht, de intern begeleider, de directeur, de ouder
Iedereen die betrokken is bij onze school, wordt geacht een actieve rol te spelen. De rollen worden
onderstaand toegelicht.
4.1 De leerkracht, de intern begeleider, de directie
De leerkracht is verantwoordelijk voor het kwalitatief goed lesgeven en alles wat hiermee te maken
heeft. De intern begeleider ondersteunt hem hierin en biedt nieuwe strategieën en methodieken aan
die de leerkracht helpen bij zijn ontwikkeling. Daarnaast is de intern begeleider verantwoordelijk voor
de leerlingenzorg (zie voor specifieke werkzaamheden de taakomschrijving) en is zij lid van het
managementteam (MT) van de school. Het verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg betekent niet
dat zij de enige is die de zorg uit voert, zij coördineert de zorg en alle hulpvragen. De directie is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school, niet alleen op onderwijskundig maar
ook op organisatorisch vlak. Daarnaast draagt de directie verantwoording af aan het bestuur en heeft ze
zitting in het MT van de school.
4.2 De ouders/ verzorgers
Van de ouders wordt verwacht dat zij de randvoorwaarden voor hun kind zodanig positief vormgeven,
dat het kind optimaal gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen. Dit houdt in dat de ouders zich
interesseren voor de ontwikkeling van hun kind en de activiteiten die het op school onderneemt.
Wanneer de ouders vragen hebben of zich zorgen maken, kunnen zij te allen tijden terecht bij de
leerkracht van hun kind.

