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1 Doel en Uitgangspunten
Doel:
Obs Finlandia heeft een zorgplan , waarin helder staat geformuleerd hoe de zorg is ingericht en wat de
taakomschrijving voor de groepsleerkrachten, intern begeleider en directie binnen het vastgelegde
zorgcontinuüm inhoud.
Uitgangspunten:
Vanuit onze missie om kwalitatief goed onderwijs te bieden door aan te sluiten bij de individuele
behoeften en talenten van onze leerlingen.
Visie:
Ons onderwijs staat voor kwaliteit. Kwaliteit betekent dat de leerlingen onderwijs krijgen dat aansluit bij
hun individuele talenten en hun onderwijsbehoeften. Bij ons op school is er ruimte voor de leerling die
instructie afhankelijk is, maar ook de leerling die extra uitdaging behoeft. De kwaliteit van de
leerkrachten is goed door het continu versterken van de leerkrachtvaardigheden door middel van
monitoring en bijscholing.
Ontwikkeling is niet alleen bijscholen van leerkrachten. Ontwikkeling op onze school is het volgen en
innovatief inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is bij ons terug te zien in de ontwikkeling
van 21ste -eeuwse vaardigheden.
Wij streven bij ons op school ernaar dat ieder kind met Plezier naar school gaat. Plezier in het leren is
een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Een plezierig leerklimaat vereist een veilig
schoolklimaat. Veiligheid zowel fysiek als sociaal.
Verantwoordelijkheid voor het leren ligt niet alleen bij de leerkracht, maar dit zien wij op obs Finlandia
in de driehoek school, ouders en kind en in het bijzonder het kind zelf. Eigen verantwoordelijkheid
versterkt de leermotivatie en het kritisch zijn ten opzichte van het eigen handelen.
Creativiteit is de sleutel tot een succesvolle toekomst. Creativiteit in het bedenken en toepassen van
verschillende oplossingsstrategieën.
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2 Doorgaande lijn in het leren
Alle peuters in Rotterdam kunnen vanaf hun tweede levensjaar naar school. Tot hun vierde jaar worden
ze dan spelenderwijs klaargestoomd voor de basisschool in groep 0. Op die manier moeten kinderen
beter aansluiting vinden in het basisonderwijs en kunnen we achterstanden in het onderwijs voorkomen.
Met onze Peuterschool Finnie zijn afspraken gemaakt om de doorgaande lijn in cognitieve en sociale
ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen.
De Finnies gebruiken net als de basisschool het observatieinstrument Kijk. In het Protocol Kijk (obs
Finlandia, 2016) is beschreven hoe de overdracht tussen de groepen 0 en Groep 1 verloopt.
De overdracht van groep 1 naar groep 2 en vervolgens door naar groep 3 staat beschreven in ons
protocol kleuterverlenging (obs Finlandia, 2016).
De peuterschool Finnie heeft een eigen zorgstructuur. Deze structuur is beschreven in het zorgplan van
de Finnies. Het zorgplan is te vinden in de map Pedagogiek (Peuter en Co) die in iedere groep te vinden
is. Om een doorgaande lijn in de zorg te waarborgen is de intern begeleider betrokken bij de zorg. Het
zorgoverleg van de Finnies wordt bijgewoond door de intern begeleider (zie hoofdstuk 5.2
Groepsbespreking op pagina 13).
De planning rondom de thema’s van ik en ko en de schoolactiviteiten verloopt tussen de pedagogisch
medewerkers van de peuterschool en de kleuterbouw van de basisschool.
De Intern begeleider, de directeur van obs Finlandia, de Manager van Peuter en CO en de PM Coach van
Peuter en CO hebben 2 keer per jaar overleg over het beleid en de samenwerking.
Nadat een leerling doorstroomt naar het voortgezet onderwijs worden we schriftelijk op de hoogte
gehouden over de schoolvorderingen van de leerling. Deze schriftelijke verklaringen worden door de
directeur gearchiveerd. We gebruiken deze data om ons eigen VO advies te evalueren.

2.1 Doorgaande lijn in uitgestelde aandacht.
Op Finlandia gebruiken we in alle groepen de volgende drie symbolen bij het werken: Stoplicht,
Stemniveaus en de time-timer.
De symbolen kunnen via het digibord (Gynzy) worden getoond. De symbolen kunnen echter ook op een
andere manier bv. via een kaart of een fysieke time-timer getoond worden.

Betekenis van het stoplicht
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Rood betekent: " Je mag niets aan de leerkracht vragen en werkt in stilte. Als je iets
niet weet, ga je door naar de volgende opgave". NB in groep 1-2 wordt dit niet
gebruikt.
Oranje betekent: "Je mag overleggen tijdens het werken Je praat met je
groepjesstem of fluisterstem. Je mag niets aan de leerkracht vragen.“
Groen betekent: "Je mag overleggen tijdens het werken" De leerlingen praten met
groepjesstem of fluisterstem. De leerkracht loopt rond om vragen te beantwoorden".

Stemniveaus:
De volgende stemniveaus zijn bekend bij de leerlingen
Buitenstem

Deze stem hoor je op het plein maar gebruik je nooit binnen.

Presenteer Stem

Iedereen kan je horen

Praatstem

Je gewone stem als je praat

Groepjesstem

Alleen de kinderen in je groepje kunnen je horen

Fluisteren

Alleen je buur kan je horen

Stilte

Geen stem. Je praat niet

Tijdsplanning:
De time-timer wordt gebruikt om aan te geven hoeveel tijd er is om te werken aan een bepaalde taak.
Soms wordt een kleine timer ingezet voor individuele leerlingen.
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3 De zorg binnen het handelingsgericht werken
Op obs Finlandia werken we handelingsgericht. Het is een systematische manier van werken, waarbij
het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de
basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de
kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften
het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop
aangepast.
Op obs Finlandia komt dit tot uiting in de cyclus van
planmatig handelen. Deze cyclus doorloopt de volgende
fases.
-Waarnemen
-Begrijpen
-plannen
-Realiseren
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4 WAARNEMEN
De leerkrachten doen aan signalerend onderwijzen. Tijdens de lessen beoordeelt de leerkracht samen
met de leerlingen of de doelen van de les behaald worden.
Ze volgen het leerproces van de leerlingen, doen observaties en nemen methodeafhankelijke- en Citotoetsen af.
De leerkracht kent de factoren die de leerling belemmeren dan wel stimuleren in zijn ontwikkeling. Dit
zijn kindeigen factoren maar ook factoren die schooleigen zijn of vanuit de thuissituatie
De waarnemingen worden zover noodzakelijk genoteerd door de leerkracht:

4.1.1 Groep 1-8: Stimulerende en Belemmerende factoren
Samen met de ouders worden tijdens een startgesprek de onderwijsbehoeften en stimulerende en
belemmerende factoren genoteerd.
De leerkracht bewaart de ingevulde formulieren.

4.1.2 Groep 1-2: Kijkregistratie
Binnen het observatieinstrument KIJK wordt 2 maal per jaar geregistreerd:
o januari
o juni
Binnen Kijk worden de domeinen geletterdheid, gecijferdheid, cognitive ontwikkeling en spraak taal
ontwikkeling gebruikt om ons onderwijs op te reflecteeren.

4.1.3 Groep 3-8: Zien
De leerkracht vult de observatielijst Zien in. Met deze vragenlijst brengen we het sociaalemotioneel functioneren van kinderen systematisch in kaart brengen. (Zien!, 2016)
We vullen deze observatielijst 2 maal per jaar in:
o November
o April
Groep 5-8: De leerlingen vullen ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat in. Deze vragenlijst bevat
stellingen met betrekking tot de betrokkenheid, het welbevinden, relatie met andere kinderen,
autonomie, de pestbeleving, het pestgedrag en de veiligheidsbeleving van de leerling. Deze vragenlijst
nemen we 2 keer per jaar af:
o November
o April

4.1.4 Toetsen.
De volgende toetsen worden afgenomen en genoteerd.
Taal en Leesontwikkeling
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o

o

o

o

o
o

o

o

LIJN 3. De toetsen van deze taal-leesmethode voor groep 3 alsook de niet methodegebonden
toetsen voor het lezen (DMT en AVI) worden afgenomen. Organisatie hiervan ligt bij de
leerkracht van groep 3.
CITO Analyse van Individualiseringsvormen. De methodeonafhankelijke AVI toets voor groep 48 wordt in januari afgenomen. Groep 3 en 4 toetsen ook in juni. De gegevens worden opgeslagen
in ParnasSys.
CITO Drie-Minuten-Toets. De methodeonafhankelijke DMT toets voor groep 4-8 wordt in januari
en juni afgenomen. Alleen kaart 3 wordt afgenomen. In groep 4 wordt ook kaart 1 en 2 getoetst.
Voor leerlingen die uitvallen op kaart 3 wordt altijd kaart 1 en 2 ook afgenomen.
Taal in Beeld. De methodetoets behorend bij de taalmethode Taal in Beeld 2 voor groep 4-8
wordt naar voorkeur analoog of digitaal afgenomen. De resultaten worden opgeslagen op de
Zwijsen Taal in Beeld 2 toetssite. De gegevens worden via de resultatenkoppeling zichtbaar in
ParnasSys. Minstens een maal per blok wordt er een opstel geschreven.
De leerlingen maken minstens eenmaal per jaar een werkstuk.
De leerlingen doen tenminste eenmaal per jaar een boekbespreking en tenminste eenmaal per
jaar een spreekbeurt. De gegevens van de werkstukken en spreekbeurten worden in ParnasSys
genoteerd als Presentatie en als Werkstuk.
Station ZUID. De toetsen van deze leesmethode voor groep 4-8 worden niet afgenomen
Leeslink. De toetsen van deze begrijpend leesmethode voor groep 4-8 worden analoog
afgenomen en opgeslagen op de resultatenmonitor van Leeslink. De gegevens worden via de
resultatenkoppeling zichtbaar in ParnasSys.
Begrijpend lezen. De methodeonafhankelijke toets CITO Begrijpend Lezen wordt analoog
afgenomen in januari groep 4-8 en in juni groep 3-7. De gegevens worden genoteerd in
ParnasSys. Wij streven ernaar om altijd de nieuwste generatie toetsen te gebruiken. Leerlingen
met een aangepast onderwijsperspectief (OPP) voor Begrijpend Lezen worden getoetst zoals
beschreven staat in hun OPP (zie hoofdstuk 6.4.1 Plannen voor leerlingen op pagina 18).
Woordenschat. De methodeonafhankelijke toets CITO Woordenschat wordt analoog afgenomen
in januari groep 3-8 en in juni groep 3-7. Wij streven ernaar om altijd de nieuwste generatie
toetsen te gebruiken.

Spelling
o

Spelling in Beeld. De signaaldictees behorend bij de spellingmethode Taal in Beeld 2 voor groep
4-8 worden analoog afgenomen. De resultaten worden niet genoteerd. De controledictees
worden bij voorkeur digitaal afgenomen. De resultaten worden opgeslagen op de Zwijsen
Spelling in Beeld 2 toetssite. De gegevens worden via de resultatenkoppeling zichtbaar in
ParnasSys. Leerlingen met een aangepast onderwijsperspectief (OPP) voor Spelling volgen de
reguliere methodetoetsen. Voor een nadere uitleg voor leerlingen met een OPP voor Spelling zie
zie hoofdstuk 6.4.1 Plannen voor leerlingen op pagina 18 en het protocol Dyslexie (obs
Finlandia, 2015).
-9-

o

Spelling. De methodeonafhankelijke toets CITO Spelling wordt 2 maal per jaar analoog
afgenomen in januari groep 3-8 en in juni groep 3-7. De methodeonafhankelijke toets CITO
Werkwoordspelling wordt in januari groep 8 en in juni groep 7 afgenomen. Wij streven ernaar
om altijd de nieuwste generatie toetsen te gebruiken. De gegevens worden genoteerd in CITO
LOVS. Leerlingen met een aangepast onderwijsperspectief (OPP) voor Spelling worden getoetst
zoals beschreven staat in hun OPP.

Rekenen
o

o

o

Wizwijs. De methodetoets behorend bij de rekenmethode Wizwijs voor groep 3-8 wordt
analoog afgenomen. De volgorde van toetsen wijkt af van de methode. Zie hiervoor hoofdstuk
5.1.1 (B, Analyse ) op pagina 12. De resultaten worden opgeslagen op de Zwijsen Wizwijs
toetssite. De gegevens worden via de resultatenkoppeling zichtbaar in ParnasSys. Leerlingen met
een aangepast onderwijsperspectief (OPP) voor Rekenen volgen de reguliere methodetoetsen.
Rekenen en Wiskunde. De methodeonafhankelijke toets CITO Rekenen en Wiskunde wordt
analoog afgenomen in januari groep 3-8 en in juni groep 3-7. De gegevens worden genoteerd in
Parnassys. Wij streven ernaar om altijd de nieuwste generatie toetsen te gebruiken. De gegevens
worden via de resultatenkoppeling zichtbaar in ParnasSys.
Basisbewerkingen. De methodeonafhankelijke toets CITO Basisbewerkingen wordt digitaal
afgenomen in januari groep 4-8 en in juni groep 3-7. De gegevens worden genoteerd in
Parnassys.
Leerlingen met een aangepast onderwijsperspectief (OPP) voor Rekenen worden getoetst zoals
beschreven staat in hun OPP.

Wereldorientatie.
o

o

o

Aardrijkskunde. De methodegebonden toets van de aardrijkskunde methode Hier en Daar wordt
in groep 5-8 analoog afgenomen en genoteerd in ParnasSys. De leerkracht kan ervoor kiezen om
de toets in 2 gedeelten aan te bieden te weten het topografie gedeelte apart en de overige
inhoud van het thema apart.
Geschiedenis. De methodegebonden toets van de geschiedenis methode wordt in groep 5-8
analoog afgenomen en genoteerd opgeslagen op de resultatenmonitor van Argus Clou. De
gegevens worden via de resultatenkoppeling zichtbaar in ParnasSys.
Leefwereld. De methodegebonden toets van de natuur methode ‘Leefwereld’ wordt in groep 58 analoog afgenomen en genoteerd in ParnasSys.

Eindtoets.
o In groep 8 wordt de verplichte Eindtoets afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de IEP-toets. De
controle en notatie gebeurt door Burau ICE.

4.1.5 Zijinstromers
Indien een leerling instroomt na het 5de jaar zal afhankelijk van de voorinformatie die vanuit zijn
onderwijshistorie verkregen is een 0 meting worden gedaan. Deze 0 meeting wordt afgenomen door de
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intern begeleider. De intern begeleider gebruikt hiervoor de DLE testen van Teije de Vos. De intern
begeleider noteert de gegevens in ParnasSys.

4.1.6 Dossiervorming
4.1.6.1 leerlingdossier
Elke zorg die waargenomen wordt door een medewerker op school wordt geadministreerd. Het leerling
dossier is digitaal en bevindt zich in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Op obs Finlandia werken we aan een enkelvoudig leerlingdossier wat betekent dat alle data die in
ParnasSys aanwezig is niet als werkdocument hoeft te worden bewaard.
4.1.6.2 Onderwijsperspectief
Het actuele ontwikkelingsperspectief staat op de leerkrachtenschijf onder het kopje 4
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF. Na wijziging wordt het Onderwijsperspectief in Parnassys bij het de
leerling toegevoegd.
4.1.6.3 Dossieroverzicht
Indien er een zorg is rondom de leerling wordt deze genoteerd als notitie benoemd zorgdossier lopend.
De leerkracht en de Intern begeleider houden daarin handelingen en gesprekken bij. Indien de zorg
wordt afgesloten wordt het groeidocument hernoemd als zorgdossier gesloten. Deze notitie is niet
zichtbaar in het ouderportaal van Parnassys.
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5 BEGRIJPEN
De interpretatie van de toetsen of observaties gebeurt op verschillende momenten en verschillende
manieren.

5.1 Analyse op groepsniveau
De leerkracht zal tijdens het nakijken, invoeren of het afnemen van de toets of bij de observatie al
waarnemingen doen en deze interpreteren.
Na iedere observatie en toets interpreteert de leerkracht de gegevens. Voor het interpreteren van de
gegevens gebruikt de leerkracht de volgende hulpmiddelen.

5.1.1 Kijk!
Bij de kijkregistratie gebruiken we het groepsrapport om de resultaten van de groep te analyseren en te
beoordelen. Voor de domeinen geletterdheid, gecijferdheid, cognitive ontwikkeling en spraak taal
ontwikkeling bekijken we of we de gestelde doelen behaald hebben. De analyse hiervan gebeurt door de
intern begeleider.

5.1.2 Zien
Voor de analyse van Zien gebruiken we ParnasSys. Vanaf groep 5 worden de resultaten van de
leerkrachtvragenlijst en de resultaten van de leerlingvragenlijst met elkaar vergeleken.

5.1.3 Leergemak versus leerpijn
2 keer per jaar in februari en in juni controleren we of de leerling gedijt door afname van de Lekker-in-jevel meter (LIJvmeter)

5.1.4 Methodetoetsen
Rekenen (groep3-8):
De rekentoets van de rekenmethode Wizwijs wordt anders afgenomen dan de door de methode
voorgeschreven manier.
Eerst wordt een diagnostische toets afgenomen. Hiervoor gebruiken we de herhalingstoets. De gegevens
van de toets worden ingevoerd in de toetssite van Zwijsen als voortgangstoets.
De analyse van deze herhalingstoets staat dan op de toetssite in Groepsoverzicht: resultaten en adviezen.
De leerkracht gaat vervolgens remediëren waarbij de leerkracht de adviezen uit het groepsoverzicht
meeneemt.
Na de remediering volgt de voortgangstoets. De gegevens die eerder in de Zwijsen Toetssite onder
voortgangstoets waren ingevoerd worden nu aangepast. De leerkracht zal opnieuw de resultaten
bekijken.
Taal in Beeld en Spelling in Beeld (groep 4-8):
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Na iedere toets bekijkt de leerkracht de resultaten en de adviezen. Deze analyse van de toets staat dan
op de toetssite in Groepsoverzicht: resultaten en adviezen. De leerkracht gaat vervolgens remediëren
waarbij de leerkracht de adviezen uit het groepsoverzicht meeneemt.
Leeslink (Begrijpend Lezen) (groep 4-8):
Na iedere toets bekijkt de leerkracht de resultaten en de adviezen. De analyse van de toets staat in de
resultatenmonitor van Malmberg.

5.1.5 Methodeonafhankelijke toetsen
De resultaten van de Methodeonafhankelijke toetsen worden door de leerkracht bekeken. Voor rekenen
en wiskunde maakt de leerkracht gebruik van de door Nieuw Leren (https://nieuwleren.nl/) ontwikkelde
analyse spreadsheets. Deze zijn te vinden op de Leerkrachtenschijf -> 3. FORMULIEREN -> 1. Diepere
rekenanalyse -> Analyse instrument Rekenen CITO Nieuw leren. De leerkracht maakt een analyse voor
alle leerlingen. De analyse wordt in Parnassys toegevoegd aan de groep.
De gegevens van de toets Basisbewerkingen zijn automatisch geanalyseerd in het CITO LOVS. De analyse
wordt in Parnassys toegevoegd aan de groep.
Voor spelling maakt de leerkracht bij de analyse gebruik van het programma LOVS van CITO. De
leerkracht maakt een analyse voor alle leerlingen. Hiervoor voert de leerkracht per leerling de vragen in
die de leerling fout heeft gemaakt. De resultaten zijn op te vragen via de verschillende analyses binnen
CITO LOVS. De analyse wordt in Parnassys toegevoegd aan de groep.
Voor de analyse van de leestoetsen gebruikt de leerkracht de aanwijzingen zoals die in ons protocol
dyslexie in het hoofdstuk interventies staan aangegeven.

5.2 Groepsbespreking
Peuterschool
De structuur van de zorg bij de Finnies wijkt af van die van de basisschool. Er zijn 4 zorgoverleggen per
jaar. Het zorgoverleg wordt voorbereid en geleid door schoolmaatschappelijk werk verbonden aan de
Finnies. Verslaglegging gebeurt door het schoolmaatschappelijk werk. De intern begeleider neemt deel
aan het overleg.
Groep 1-2
Er zijn 3 groepsbesprekingen per jaar. In november, februari en juli. De groepsbespreking wordt
georganiseerd door de Intern Begeleider. Tijdens deze groepsbesprekingen worden de volgende punten
besproken:
o De didactische en pedagogische uitdagingen.
o De resultaten van Kijk!
o De Didaktische werkplannen.
o Bepalen of en welke leerlingen besproken dienen te worden in een leerlingbespreking.
Aanpassingen op het handelen worden door de leerkracht verwerkt in het Didactisch werkplan.
Groep 3-8
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Er zijn 3 groepsbesprekingen per jaar. In november, februari, en juli. De groepsbespreking wordt
georganiseerd door de Intern Begeleider.
In november, worden de volgende punten besproken:
o De didactische en pedagogische uitdagingen.
o De resultaten van ZIEN.
o De didactische werkplannen.
o Bepalen of en welke leerlingen besproken dienen te worden in een leerlingbespreking.
In februari en juli worden de volgende punten besproken.
o De didactische en pedagogische uitdagingen.
o De groepsresultaten van de methodeonafhankelijke toetsen.
o De vaardigheidsgroei op leerling-niveau.
o Bepalen of en welke leerlingen besproken dienen te worden in een leerlingbespreking.
o Aanpassingen op het handelen worden door de leerkracht verwerkt in het Didactisch werkplan.

5.3 Analyse op leerlingniveau
De gegevens van de observaties en toetsen worden door de leerkracht geïnterpreteerd. De leerkracht
zal altijd geëngageerd handelen gebaseerd op expertise en dit afstemmen op de onderwijsbehoefte van
het kind. In sommige gevallen overstijgt de problematiek dit professioneel handelen en moeten er meer
gegevens en of expertise verkregen worden:.

5.3.1 De leerkracht of intern begeleider heeft zorgen over het leerrendement
op een van de hoofdvakgebieden1
Indien een de leerkracht of de intern begeleider zorgen heeft over het leerendement van een leerling
volgt er een nadere analyse door middel van dieper onderzoek of een bespreking. Indien PPO (Passend
Primair Onderwijs) betrokken is in de vorm van een arrangement zal er een ontwikkelingsperspectief
worden opgesteld

5.3.2 De leerling valt uit op Werkhouding of Gedrag
Indien de gegevens verkregen uit Kijk! of Zien wijzen op een werkhouding of gedragsprobleem en de
leerkracht herkent dit als een gedrag- of een werkhoudingsprobleem dan zal er voor de leerling een
handelingsplan worden opgesteld voor gedrag of werkhouding. Hiervoor wordt de werkwijze gevolgd
van de onderwijspraktijk van Harry Janssens waarbij het overheersende gevoel bij de leerling en de
typologie van het gedrag het basisplan bepaalt. (Janssens, 2015) .
Indien PPO (Passend Primair Onderwijs) betrokken is in de vorm van een arrangement zal er een
ontwikkelingsperspectief worden opgesteld.

1

Onder hoofdvakgebieden worden verstaan Technisch Lezen, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen.
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5.3.3 Er is zorg over de thuissituatie of over het sociaal- emotioneel
welbevinden
Indien de gegevens verkregen uit Kijk! of Zien wijzen op een zorg op sociaal- emotioneel welbevinden of
er zijn signalen die erop wijzen dat er zorgen zijn over de thuissituatie zal dit besproken worden met de
ouders. De leerkracht informeert de intern begeleider.
Er is een schoolmaatschappelijk werker aan onze school verbonden. De intern begeleider zal indien
noodzakelijk de zorg bespreken met het schoolmaatschappelijk werk.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij kunnen rechtstreeks
een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk geeft hulp bij
vragen over de opvoeding. Dat kan zijn bij problemen thuis of op school.

5.4 Leerlingbespreking
De bespreking van een leerling noemen we een leerlingbespreking.
Afspraken tijdens de leerlingbespreking worden in de notitie zorgoverleg lopend genoteerd binnen
ParnasSys. Leerlingbesprekingen vinden zoveel mogelijk plaats in de vorm van een Onderwijszorgoverleg
waarbij de ouders ook worden uitgenodigd.

5.4.1 Leerlingbespreking op initiatief van de leerkracht
Indien de leerkracht hulp nodig heeft bij de analyse op leerlingniveau kan de leerkracht hulp inroepen
van de intern begeleider of externe hulp. De intern begeleider heeft kennis van deze leerlingbespreking.

5.4.2 Leerlingbespreking met de Schoolcontactpersoon Passend Primair
Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Kern van Passend Onderwijs is dat de
schoolbesturen zorgplicht hebben.
Dat wil zeggen de school biedt de leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek of
zorgt dat de leerling op een beter passende plek terecht komt. Om dat te bereiken werken de
schoolbesturen in de regio samen in Passend Primair Onderwijs Rotterdam. Doelstelling is om
gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodanig dat alle
leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Waar mogelijk gaan leerlingen naar een
reguliere basisschool en indien noodzakelijk naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs.
Dit passend onderwijs wordt in Rotterdam ondersteund door Passend Primair Onderwijs Rotterdam
(PPO)
Alle scholen bieden dezelfde basisondersteuning aan. Dit is een goede basiskwaliteit van het onderwijs.
De Basiskwaliteit staat omschreven in het ondersteuningsplan “PPO Rotterdam 2014-2016” in de
paragrafen 3-1 en 3-2 op blz. 14, 15 en 16. (PPO Rotterdam, 2015). Een operationele vertaling hiervan is
te vinden op de website van onze school (PPO Rotterdam).
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In ons ondersteuningsprofiel hebben wij beschreven welke extra ondersteuning wij kunnen bieden
buiten deze basisondersteuning op. -> Ouderrapoport persperctief op school (zie onze website).
PPO Rotterdam zorgt voor extra ondersteuning en specialistische begeleiding als dat noodzakelijk is. Er
wordt zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs gerealiseerd. Er wordt niet meer gekeken naar wat een kind
niet kan, maar naar kansen, mogelijkheden en oplossingen. Bij deze werkwijze is het van belang gebruik
te kunnen maken van de ervaringsdeskundigheid van de ouders. Als eerstverantwoordelijke opvoeders
weten zij wat wel en niet werkt bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Zij hebben een
belangrijke rol hierin.
Indien de intern begeleider en de leerkracht onvoldoende handvatten vinden om de leerling te
begeleiden in de schoolse vaardigheden zal de leerling besproken worden met de Schoolcontactpersoon
van PPO.
Structureel heeft de Intern Begeleider maandelijks overleg met de schoolcontactpersoon van PPO.
In dit overleg wordt bepaald of de hulpvragen de basisondersteuning van de school overstijgen. Indien in
een onderwijszorgoverleg dit leidt tot een arrangement bij PPO wordt er een ontwikkelingsperspectief
opgesteld en wordt de leerling aangemeld in Kindkans.

5.4.3 Leerlingbespreking met het Schoolmaatschappelijk werk
Indien de intern begeleider en de leerkracht onvoldoende handvatten vinden om de leerling te
begeleiden in de opvoeding op school of er zijn vragen over de opvoeding thuis zal de leerling besproken
worden met de schoolmaatschappelijk.
Structureel heeft de Intern Begeleider maandelijks overleg met de schoolmaatschappelijk werker. Indien
nodig kan dit contact geïntensiveerd worden. In het overleg worden de hulpvragen en zorgen van school
over de opvoeding en of thuissituatie van leerlingen besproken.

5.4.4 Onderwijs zorg overleg
Op aanvraag van ouders, de schoolcontactpersoon PPO, het schoolmaatschappelijk werk of de intern
begeleider kan er besloten worden om een onderwijs zorg overleg (OZO) te laten plaatsvinden. De
hulpvraag van het OZO wordt bepaald door degene die het OZO aanvraagt.
Voor het OZO worden alle deskundigen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de
hulpvraag uitgenodigd.
In ieder geval zijn aanwezig bij het OZO de ouders/verzorgers en de intern begeleider.
Een verslag van het OZO in de notitie zorg of het OPP door de intern begeleider gemaakt.

5.4.5 Logopedie
Bij een vermoeden van problemen op het gebied van spraak-taal -mondmotoriek, wordt door de
leerkracht een screening uitgevoerd (zie bijlage 2)
De huisarts zal aan de hand van deze screening doorverwijzen naar logopedie.
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Logopedisch centrum Rotterdam Marconi (Logopedisch centrum Rotterdam Marconi, 2016) behandelt
ook intern op school. De meeste ouders kiezen dan ook voor deze logopediepraktijk.
Drie maal per jaar overlegt de intern begeleider met de logopediste over de behandelingen. De intern
begeleider noteert dit op leerlingniveau in Parnassys.
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6 PLANNEN
Naar aanleiding van toetsgegevens en observaties worden de didaktische werkplannen aangepast en
eventueel individuele plannen opgesteld.
Op de Finlandia is gekozen voor jaargroepen waarin de leerkrachten de remediërende taken moeten
uitvoeren binnen de eigen groep.

6.1 Plannen op groepsniveau
Elke dag plant de leerkracht het handelen voor de volgende dag. Deze planning wordt opgeschreven in
de groepsmap. De leerkracht handelt op basis van de leerlijn en niet bepaalde lesdoelen.

6.2 Groep 1-2
Naar aanleiding van de observaties in Kijk! worden didactische werkplannen gemaakt voor Taal en
rekenen.
Een papieren versie van dit didactisch werkplan zit in de groepsmap.

6.3 Groep 3-8
Rekenen en Technisch lezen (groep 3-8)
De didactische werkplannen worden gemaakt / bijgewerkt door de leerkrachten:
Een papieren versie van dit didactisch werkplan zit in de groepsmap.
Spelling, Begrijpend lezen (groep 4-8)
De didactische werkplannen worden gemaakt / bijgewerkt door de leerkrachten:
Een papieren versie van dit didactisch werkplan zit in de groepsmap.

6.4 Plannen op leerlingniveau
Sommige leerlingen krijgen op basis van cognitieve, sociaal-emotionele of motorische ontwikkeling een
plan waarin een specifieke aanpak voor deze leerlingen omschreven staat. Het plan loopt 3 maanden en
maandelijks wordt de uitvoering beschreven. Na 3 maanden volgt een evaluatie. Voor al deze kinderen
worden de onderwijsbehoeften en de belemmerende- en stimulerende factoren beschreven in
ParnasSys.

6.4.1 Plannen voor leerlingen waar Passend Primair Onderwijs Rotterdam bij
betrokken is .
De leerling waarbij PPO betrokkken is krijgt een individueel plan in de vorm van een
onderwijsperspectief volgens het format van obs Finlandia. In dit onderwijsperspectief worden voor alle
vakken aangepaste doelen beschreven.
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In het OPP worden naast de leerrendementen en de doelstellingen ook het functioneren op sociaalemotioneel gebied genoteerd.
Na iedere niet-methodegebonden toets, of onderwijszorgoverleg wordt het ontwikkelingsperspectief
bijgewerkt.
De leerlingen volgen de reguliere methodegebonden toetsen tenzij anders aangegeven in het OPP.

6.4.2 Plannen op Werkhouding of Gedrag
Indien binnen Zien de gegevens wijzen op een werkhouding of gedragsprobleem en de leerkracht
herkent dit als een gedrag- of een werkhoudingsprobleem dan zal er voor de leerling een handelingsplan
worden opgesteld voor gedrag of werkhouding.
De plannen worden opgesteld aan de hand van de werkwijze van de onderwijspraktijk van Harry
Janssens waarbij het overheersende gevoel bij de leerling en de typologie van het gedrag het basisplan
(=werkwoord) bepaalt. (Janssens, 2015) .

6.4.3 Plannen als er zorg is over de thuissituatie of over het sociaalemotioneel welbevinden.
Indien de zorgen over de thuissituatie of over het sociaal- emotioneel welbevinden ook na consultatie
van de school maatschappelijk werk niet door de leerkracht of intern begeleider op te lossen zijn volgen
de volgende stappen:
o

o

o

Indien er sprake is van huiselijk geweld geldt altijd de Meldcode Huiselijk Geweld van obs
Finlandia (obs Finlandia, 2016). Hierin staat beschreven hoe te handelen bij vermoedens of
constatering van huiselijk geweld.
De leerling wordt aangemeld bij school maatschappelijk werk. Nadat toestemming verkregen is
bij de ouders onderneemt schoolmaatschappelijk werk stappen en administreert dat buiten
school om.
Indien school en of schoolmaatschappelijk werk dat nodig vind kunnen zij het kind of het gezin
aanmelden bij het wijkteam voor verdere hulp. In een wijkteam werken medewerkers met elk
hun eigen specialisme, bijvoorbeeld op het gebied van:
 jeugdhulp en hulp bij opvoeden
 financiën en schulden
 werk en dagbesteding
 wonen
 volwassenen en kinderen met een beperking
 huiselijk geweld
 geestelijke gezondheidszorg
 ouderen
 verslavingen
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7 EVALUEREN
De leerkracht evalueert elke dag; de leerkracht kijkt telkens naar de opbrengsten van zijn onderwijs.
Eventueel stelt de leerkracht het handelen bij. Dit gebeurt tijdens het lesgeven maar ook planmatig.

7.1 Evalueren op groepsniveau
Elke dag evalueert de leerkracht de planning van die dag. Hij noteert de aandachtspunten en
aanpassingen van zijn handelen in de groepsmap.
De didaktische werkplannen worden na elke periode geëvalueerd: november, januari en juni.

7.2 Evalueren op leerlingniveau
7.2.1 Evaluatie van het OPP
Het handelen van de leerkracht en de resultaten van dit handelen worden voor de vakken, waarop een
leerling een OPP heeft, 4 maal per jaar geëvalueerd:
o
o
o
o

In november na het invullen van Zien.
In januari na de methodeonafhankelijke toetsen
In april na het invullen van zien
In juni na de methodeonafhankelijke toetsen

De leerkracht evalueert schriftelijk het handelen ten aanzien van de vakken waarvoor het OPP geldt in
het onderwijsperspectief. De evaluaties worden besproken tijdens de leerlingbesprekingen.

7.2.2 Evaluatie van plannen op Werkhouding of Gedrag
Het handelen van de leerkracht en de resultaten van dit handelen worden voor de vakken waarop een
leerling een OPP wordt 4 maal per jaar geëvalueerd:
o
o
o
o

In november na het invullen van Zien.
In januari na de methodeonafhankelijke toetsen
In april na het invullen van Zien
In juni na de methodeonafhankelijke toetsen

De leerkracht evalueert schriftelijk het handelen ten aanzien van de vakken waarvoor het OPP geldt
schriftelijk in het onderwijsperspectief. De evaluaties worden besproken tijdens de leerlingbesprekingen.

7.2.3 Evaluatie van plannen als er zorg is over de thuissituatie of over het
sociaal- emotioneel welbevinden
De Intern begeleide en het schoolmaatschappelijk werk evalueren in hun structureel overleg (zie
hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. op pagina Fout!
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Bladwijzer niet gedefinieerd.) de handelingen. Indien zij tot de conclusie komen dat er geen hulp meer
noodzakelijk is sluit het schoolmaatschappelijk werk het dossier.
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