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Inleiding
Voor u ligt het zorgplan van Basisschool de Bolster te Sambeek. De IB-ers van deze school
zijn samen met hun collega’s aan de slag gegaan om dit zorgplan te optimaliseren.
Voorheen hadden we alleen het zorgplan van het samenwerkingsverband: Weer Samen
Naar School. Nu hebben we dat schoolplan van WSNS vertaald naar onze eigen situatie. In
dit plan zul je zien hoe wij te werk gaan met betrekking tot de zorg bij ons op school. Om dit
plan te kunnen maken hebben we veelal gebruik gemaakt van het zorgplan van WSNS. Op
een tweedaagse conferentie hebben de scholen van het samenwerkingsverband WSNS
Land van Cuijk ingestemd met het huidige zorgplan van WSNS, vandaar dat wij dit plan
gebruiken als leidraad voor ons eigen zorgplan.
De missie van ons verband is om voor elk kind passend onderwijs te bieden. Hierbij brengen
wij de extra zorg zoveel mogelijk naar de leerling. Daar waar dat niet mogelijk is, brengen wij
de leerlingen naar de extra zorg. Hiertoe werken we kansrijk samen. Daarnaast werken we
samen met aanbieders van specialistische zorgarrangementen.
Deze missie willen we bereiken door:
- passend onderwijs van hoge kwaliteit te realiseren, waarbij de principes van adaptief
onderwijs als uitgangspunt worden genomen;
- te blijven kiezen voor een spilfunctie van de IB-er als coach;
- versterking van (het handelen van) de leerkracht in de klas;
- een goede zorgstructuur (gericht op niveau 2) op alle scholen te realiseren;
- elke school een eigen onderscheidend zorgprofiel te laten opstellen;
- een deskundig zorgteam te behouden en zonodig uit te bereiden en te versterken;
- het inrichten van een zorgloket waar ouders, IB-ers en andere betrokkenen informatie
en advies kunnen inwinnen en of doorverwezen worden binnen het
samenwerkingsverband of naar externe instanties;
- via het project “passende plaats” voor leerlingen in niveau 5 waarvoor dat gewenst is,
op de reguliere school optimale ondersteuning bieden;
- samenwerking binnen het samenwerkingsverband te intensiveren en uit te breiden
met relevante externe partners, zoals het VO, REC 2,3 & 4 en het
samenwerkingsverband VO.
Bovenstaande negen punten vormen tezamen de visie van het samenwerkingsverband Land
van Cuijk. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:
Besturen
- ieder schoolbestuur heeft de juridische verantwoordelijkheid een passend onderwijs
(zorg-) arrangement aan te bieden. Dit wordt mede gerealiseerd vanuit het
samenwerkingsverband;
- besturen blijven het samenwerkingsverband zien als gezamenlijk en centraal orgaan
voor het realiseren van passend onderwijs in de regio;
- in de algemene ledenvergadering/algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
voeren de besturen op overeenstemming gericht overleg om de ‘kaders’ uit te zetten
m.b.t. het strategisch zorgbeleid in de regio en zet dit jaarlijks in een SMART
geformuleerd jaarplan.
Scholen. Binnen het samenwerkingsverband zijn scholen verantwoordelijk voor:
- het afstemmen van hun plannen op het beleid van het samenwerkingsverband;
- het via het Zorgteam (zorgloket) op de hoogte blijven van elkaars onderscheidend
schoolprofiel (arrangement, specialisme en zorggrenzen) met sterke kanten van het
onderwijs;
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-

het bezoeken van scholen, die een antwoord hebben op de hulpvraag van de
betreffende school;
het invullen van een warme overdracht naar het VO;
het hanteren van zorgvuldige procedures, waarbij ervoor wordt gezorgd, dat hulp en
advies direct en snel bij de leerkracht (de klas) terecht komen;
samenwerking op sociaal-emotioneel gebied en men werkt samen met partners op
het gebied van jeugdzorg;
het volgen van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied;
het openstaan voor ouders en hen zien als partners in de zorg.

Personeel en formatie. Het personeel van de deelnemende scholen kent de algemene
doelstelling van het samenwerkingsverband en is zich bewust van:
- de noodzaak tot samenwerking tussen scholen onderling;
- de rol van IB-er en zijn/haar eigen rol;
- het belang van scholing van de interne begeleider en (teamgericht) leerkracht. Deze
scholing sluit aan op de vraag (behoefte) vanuit het veld;
- het belang van pedagogisch en didactisch optimisme en aandacht voor hulp in de
klas, waarbij eveneens aandacht is voor de grenzen aan deze hulp;
- de spilfunctie van IB in het zorgarrangement.
SWV / Bundeling van expertise / onderwijszorgloket
- het Zorgteam blijft en wordt uitgebreid met een spreekuur;
- er wordt een crisisopvang ingericht waar kinderen tijdelijk geplaatst kunnen worden;
- er komt 1 contactpersoon voor de REC-voorzieningen mede als onderdeel van het
zorgloket;
- leerlingen hoeven voortaan nog maar 1 indicatietraject te doorlopen. Er komt dus 1
verwijzing (indicatiestelling) via zorgloket van het samenwerkingsverband;
- het zorgloket voorziet ook in het verstrekken van informatie aan ouders/verzorgers en
IB-ers;
- om passend onderwijs te realiseren intensiveren we samenwerking vanuit de huidige
structuur van het Samenwerkingsverband. Het behoud van deskundigheid van SBO
wordt nadrukkelijk nagestreefd. Samenwerking met voortgezet (speciaal) onderwijs
(REC) wordt opgezocht.
Financiën
- passend onderwijs vraagt passende budgettering;
- via de reguliere bekostiging krijgen alle scholen een basisbedrag per leerling.
Leerlingen met een specifieke indicatie (SO) krijgen hierboven extra geld (Leerling
Gebonden Financiering, LGF), dat toekomt aan de school van inschrijving. De
overheid is voornemens deze LGF bekostiging in meerdere situaties toe te passen.
Het Samenwerkingsverband streeft naar een wijze van interne bekostiging waarbij de
leerling en de zorgbehoefte meer centraal staat bij de toewijzing van middelen;
- het Samenwerkingsverband ontwikkelt een monitor en evaluatiesysteem waarbij de
zorgbehoefte (leerlingprofiel) meer sturend is in de toekenning van de middelen. De
zorginspanning en de zorgopbrengst worden in de weging waar mogelijk
meegenomen;
- in het financiële beleid van het Samenwerkingsverband wordt al zoveel mogelijk
geanticipeerd op de verwachte ontwikkelingen in het rijksbeleid. Indien toekomstig
beleid van de overheid dit nodig maakt, zal het beleid van het
Samenwerkingsverband daarop worden afgestemd.
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Hoofdstuk 1: Uitgangspunten
1. De zorg voor de leerlingen in de groep is ten allen tijde een verantwoordelijkheid van
de groepsleerkracht
2. De intern begeleider heeft de rol van begeleider van de leerkracht in het omgaan van
de leerkracht met de zorgleerlingen en is de coördinator van alle maatregelen
rondom de zorg van die leerlingen. Daar ligt zijn/haar verantwoordelijkheid.
3. Vanuit de genoemde verantwoordelijkheid van de intern begeleider vloeien al
zijn/haar werkzaamheden voort en is hij/zij voor die werkzaamheden voldoende
toegerust (zowel in tijd als in deskundigheid).
4. Vanuit punt 1 volgt de conclusie dat de groepsleerkracht altijd de
eindverantwoordelijke is voor de (uitvoering van) verleende zorg aan een (groep)
leerling (en).
5. De leerkracht is ook degene die de ouders informeert (of op de hoogte houdt). De
intern begeleider kan een ondersteunende rol spelen.
6. De beschreven zorgniveaus spelen een functionele rol binnen het zorgsysteem van
de school.
7. De school ontwikkelt zich steeds verder naar afstemming van onderwijs aan het
individuele kind.
8. De school zal voldoende materiële voorzieningen moeten hebben om adequate zorg
aan leerlingen te kunnen geven.
9. Ook binnen interne begeleiding staat het kind centraal.

1
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Hoofdstuk 2: Stappenplan interne begeleider
Zorg- Inhoud
niveau

Wie neemt actie?

Wat is de
actie?

Handelingsplan

Dossiervor-ming

Rol ouders

1

Algemene zorg in
de groep: het
onderwijs
aangepast aan het
niveau van de
leerling.

De leerkracht. Hij/zij is
verantwoordelijk voor een
zorgvuldig proces van afstemming

Afstemming van
onderwijs:
methodegericht
werken.

Er is geen
handelingsplan

De leerkracht
registreert
ontwikkelingen in
zijn LOVS
individueel en/of in
Dotcom.

2

Extra zorg voor één
of meer vakken,
begeleiding bij
gedrag of
combinaties van
aandachtsgebieden.

De leerkracht. Hiervoor kan hij/zij
gebruik maken van een vorm van
collegiale consultatie binnen een
kindbespreking. Leerkracht is
eindverantwoordelijk voor
signalering en uitvoering.

Aanbod is
afgestemd op
de vraag van de
individuele
leerling. Ouders
worden
geïnformeerd.

Er wordt een
handelingsplan
gemaakt voor: E –
leerlingen en leerlingen
die A, B, C of D scoren
en daarin onvoldoende
vooruitgang laten zien.

De leerkracht maakt
in de eigen LOVS
individueel
aantekeningen en
een handelings plan in Dotcom. (Dit
plan komt ook in
LOVS individueel)

3

Speciale zorg na
intern onderzoek /
consultatie intern
begeleider.

De leerkracht vraagt hulp / advies
IB-er. Hieruit volgt een onderzoek
of observatie. Ook het inroepen
van de hulp van leden van het
zorgteam valt binnen dit niveau.
Leerkracht blijft
eindverantwoordelijk voor de
uitvoering. IB-er is
eindverantwoordelijk voor
aansturing / bijstelling / corrigeren.

Gesprek
leerkracht / IB.
Besluit tot intern
onderzoek en /
of observatie.
Beslissingen
over voortgang
worden altijd
genomen in
samenspraak
met leerkracht
en IB-er.
Ouders worden
geïnformeerd

N.a.v. de onderzoekresultaten / observaties
wordt een (eerder)
handelingsplan
opgesteld of
aangepast.

Hiervan wordt een
verslaglegging
opgesteld. Deze
wordt in het LOVS
individueel
bewaard. Er wordt
in Dotcom een
handelingsplan
gemaakt. (Dit plan
komt ook in LOVS
individueel)

Ouders geven de nodige
informatie aan school.
Ouders worden
geïnformeerd over de
ontwikkeling van hun kind
via de periodieke
verslaglegging.
Ouders geven de nodige
informatie aan school.
Ouders worden
geïnformeerd over deze
extra zorg via de
periodieke verslaglegging
of via een extra
oudergesprek. We vragen
ouders het handelingsplan
te ondertekenen.
Ouders geven de nodige
informatie aan school.
Ouders worden
geïnformeerd over deze
extra zorg/ extra stappen
via de periodieke
verslaglegging of via een
extra oudergesprek.
We vragen ouders het
handelingsplan te
ondertekenen.

Bs de Bolster

Zorg- Inhoud
niveau

Wie neemt actie?

Wat is de
actie?

Handelingsplan

Dossiervor-ming

Rol ouders

4

Leerkracht en IB-er nemen samen
initiatief tot het inroepen van
externe hulp. Leerkracht blijft
eindverantwoordelijk voor de
uitvoering. IB-er is verantwoordelijk
voor het geven van de nodige
informatie, de aansturing van het
proces, de contacten met de
externe instantie, bijstelling en
corrigeren van het proces.

Er wordt een
nauwkeurig
omschreven
onderzoeks- of
hulpvraag
opgesteld d.m.v.
de daarvoor
ontwikkelde
formulieren die
aanwezig zijn.

Op grond van de
resultaten van het
extern onderzoek wordt
de handelingsplanning
uit niveau 3 bijgesteld /
aangepast.

Verslaggeving wordt
opgeslagen in het
LOVS individueel. In
Dotcom wordt het
handelingsplan
gemaakt. (Dit plan
komt ook in LOVS
individueel)

Ouders geven de nodige
informatie aan de school.
Zorgniveau 4 kan alleen
uitgevoerd worden na
informatie vooraf en
schriftelijke toestemming
van de ouders. De ouders
worden zeer consequent
geïnformeerd over de
ontwikkelingen.
We vragen ouders het
handelingsplan te
ondertekenen.

Aanvullend op
onderwijskundig
rapport relevante
dossiergegevens
toevoegen.

Ouders melden aan bij
PCL voor beschikking
SBO, of rechtstreeks bij
een andere vorm van S.O.

Speciale zorg na
extern onderzoek /
externe consultatie.

Gedocumenteerd

5

De zorg in de
speciale school voor
basisonderwijs of een
andere vorm van
speciaal onderwijs.

Intern begeleider in samenwerking
met de leerkracht. IB-er levert de
nodige papieren aan en de
leerkracht vult ze in.

met relevante
gegevens uit het
dossier.
Voor het SBO:
invullen
onderwijskundig
rapport. Voor
andere vormen
van S.O.
dossieroverdracht.
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Hoofdstuk 3: Verantwoordelijkheden
In de matrix van hoofdstuk 2 wordt regelmatig het woord ‘verantwoordelijkheid’ /
‘eindverantwoordelijkheid’ / ‘aansturing’ / etc. gebruikt. Het is van wezenlijk belang in dit
zorgplan vast te stellen wie welke (eind-) verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de
zorg voor de zorgleerlingen. In de uitgangspunten staat dat de leerkracht ten allen tijden
verantwoordelijk is voor adequate zorg aan de leerling(en). Dit wordt in dit hoofdstuk per
zorgniveau verder uitgewerkt, waarbij de verantwoordelijkheid van de leerkracht naast die
van de intern begeleider wordt opgezet.
Zorgniveau 1:
Adaptief onderwijs
Het onderwijs in de basisscholen wordt zo ingericht dat de uitgangspunten van
adaptief onderwijs in iedere school zijn te herkennen. Door tegemoet te komen aan
de basisbehoeften van kinderen (uitgangspunten adaptief onderwijs), relatie,
competentie en autonomie, wordt preventief gewerkt bij kinderen met problemen. In
deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal.
De leerkracht is verantwoordelijk voor het geven van aan de leerling aangepast
onderwijs. In dit niveau speelt de interne begeleider een collegiale rol. Er worden ook
geen speciale maatregelen genomen om de zorg van de leerlingen aan te passen,
behalve de bijsturing door de leerkracht in de klas. De leerkracht is ook
verantwoordelijk om de voortgang van het ontwikkelingsproces aan de ouders te
informeren. Dit minimaal door de vastgelegde periodieke oudergesprekken, of dan
wanneer door de leerkracht of op verzoek van de ouders wenselijk is.
Zorgniveau 2:
Zorg in de klas
Indien, ondanks de principes van adaptief onderwijs en de inzet van de leerkracht, er
leerlingen zijn die specifieke onderwijsbehoeften hebben, waaraan binnen niveau 1
niet kan worden voldaan, zal de leerkracht een passend onderwijsaanbod moeten
doen aan deze kinderen.
Ook hier staat de leerkracht alleen in het dragen van de verantwoordelijkheid voor de
verleende zorg. Omdat in dit niveau sprake is van een vorm van extra zorg/aandacht
binnen de groep, bestaat voor de leerkracht de mogelijkheid advies te vragen aan
collega’s (collegiale besprekingen, bouwbesprekingen, etc.) of aan de interne
begeleider over verdere mogelijkheden van begeleiding. Het initiatief en de uitvoering
hiervan ligt bij de leerkracht.
Zorgniveau 3:
Zorg op school
In deze fase gaat het ook om het tegemoet komen aan de specifieke
onderwijsbehoeften van leerlingen, echter in deze fase wordt door de leerkracht extra
hulp gezocht op schoolniveau. Dit kan op verschillende manieren bijv. door het
inzetten van een remedial teacher of gespecialiseerde collega of extra functionaris
voor de uitvoering van het specifieke onderwijsarrangement, dat voor de leerling is
ontwikkeld, het bespreken van de specifieke onderwijsbehoeften in de
leerlingenbespreking of binnen de zorgsectie. In dit niveau moet gesproken worden
over een gedeelde verantwoordelijkheid tussen intern begeleider en leerkracht. De
gedeelde verantwoordelijkheid wordt zichtbaar in wat van elkaar verwacht wordt. De
leerkracht is er verantwoordelijk voor dat de leerling aangemeld wordt bij de interne
begeleider. De leerkracht neemt initiatief, formuleert de hulpvraag en geeft aan welke
acties tot dan toe met de leerling zijn ondernomen en waarom deze volgens de
leerkracht tot onvoldoende resultaat hebben geleid.
4
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Ook onduidelijkheid over de ontwikkeling van een leerling kan aanleiding tot
bespreking zijn. Vervolgens wordt in samenspraak tussen intern begeleider en
leerkracht bepaald welke vervolgstappen worden ondernomen. Een punt van
aandacht is dat wordt afgesproken binnen welke termijn een en ander afgewerkt moet
zijn. Leerkracht en intern begeleider kunnen elkaar dan ook aanspreken over het
mogelijk in gebreke blijven bij de uitvoering van gemaakte afspraken.
De intern begeleider is vanaf dit moment verantwoordelijk om te informeren naar de
ontwikkeling van de betreffende leerling in volgende leerlingenbesprekingen, ook bij
toekomstige leerkrachten. Dit betekent dat een leerling die eenmaal in het traject van
de intern begeleider zit, ook door de intern begeleider expliciet gevolgd wordt, ook als
de leerkracht niet meer aangeeft dat dit een zorgniveau 3 leerling is.
Zorgniveau 4:
Handelingsverlegenheid
Deze fase wordt gekenmerkt door het feit dat de school bij een leerling tegen
haar grenzen is aangelopen. Er is dan sprake van handelingsverlegenheid. De
school gaat extern op zoek naar een nieuw perspectief om het
onderwijsarrangement van een leerling te verzorgen. Er wordt besloten om de
leerling aan te melden voor een extern onderzoek. Dit gebeurt altijd in samenspraak
tussen intern begeleider, leerkracht en ouders. Alle drie de partijen kunnen hiervoor
het initiatief nemen. De afhandeling van de procedures voor het inschakelen van
externe expertise is de verantwoordelijkheid van de intern begeleider. Hiervoor kan zij
gebruik maken van een Zorgteam dat als vraagbaak voor de IB-ers fungeert. Ook kan
hulp ingeroepen worden van expertise van derden. De uitvoering van hieruit
voortvloeiende afspraken, is de verantwoordelijkheid van zowel intern begeleider, als
de leerkracht, waarbij ook duidelijk afspraken gemaakt dienen te worden wie wat gaat
uitvoeren.
Zorgniveau 5:
Passend onderwijs
Indien de school ondanks hulp van het Zorgteam en/of andere externen nog
niet het juiste onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden, wordt uiteindelijk
gekeken naar een andere school die het meest optimaal tegemoet kan komen aan de
specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, of wordt ondersteuning aangevraagd
in het kader van “passende plaats” of Rugzak vanuit S.O. Passend onderwijs kan dus
gerealiseerd worden op de eigen school, een andere basisschool, een SBO-school of
een school voor Speciaal Onderwijs. De leerling komt dan in aanmerking voor
trajectbegeleiding ter voorbereiding van aanmelding bij de PCL of CVI.
Het invullen van het onderwijskundig rapport t.b.v. aanmelding van de PCL gebeurt in
overleg tussen intern begeleider en leerkracht. Beide ondertekenen het rapport en
geven daarmee aan, akkoord te gaan met de inhoud. De uitvoering van de
procedures en begeleiding van de ouders is een verantwoordelijkheid van de intern
begeleider, tenzij in overleg anders besloten is. Hetzelfde geldt voor de aanmelding
door de ouders van hun kind bij een andere vorm van speciaal onderwijs dan het
SBO.
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Hoofdstuk 4: Omgaan met zorgniveaus
Vanuit WSNS zijn de 5 zorgniveaus geformuleerd en geïmplementeerd op de aangesloten
scholen. De Bolster is ook aangesloten bij WSNS, vandaar dat wij de volgende zorgniveaus
hanteren:
Zorgniveau 1: Algemene zorg in de groep; het onderwijs is aangepast aan het
niveau van de leerling.
Zorgniveau 2: Extra zorg voor één of meer vakken, begeleiding bij gedrag of
combinaties van aandachtsgebieden
Zorgniveau 3: Speciale zorg na intern onderzoek / consultatie intern begeleider
Zorgniveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek / externe consultatie of CB.
Zorgniveau 5: De zorg in de speciale school voor basisonderwijs of een andere
vorm van speciaal onderwijs. In het kader van passend onderwijs: de Rugzak
leerlingen binnen het reguliere onderwijs.
Welke rol spelen deze zorgniveaus nu binnen onze organisatie?
1. Voor de groepsleerkracht:
a) Een overzicht van de zorgniveau - verdeling binnen zijn groep geeft hem een
indicatie van de mate van zorginvestering.
b) Het kan een rol spelen als ‘reminder’ voor het volgen van processen en afspraken.
c) Veranderingen in de verdeling van zorgniveaus geeft een indicatie over het
rendement van handelen.
d) Geeft inzicht in de ontwikkeling van de zorgbehoefte van de individuele leerling.
2. Voor de intern begeleider:
a) Overzichten op school- en groepsniveau welke de mate van zorg binnen groepen aan
geeft.
b) Dit kan leiden tot een verdeling in de toewijzing van ondersteuning.
c) Kan leiden tot verdeling van aandacht in tijd van de intern begeleider voor groepen
met meer zorgbehoefte.
d) Brengt de ontwikkeling van zorgbehoefte van zowel de individuele leerling als van de
leerkracht in beeld.
3. Op schoolniveau:
a) Geeft een indicatie voor de mate van ondersteuning die binnen de school
noodzakelijk is.
b) Geeft een indicatie voor het rendement van handelen, zorgsysteem op schoolniveau.
Om de ontwikkelingen van de zorgniveaus te kunnen volgen, zowel op individueel, groepsals schoolniveau, is het van belang periodiek de zorgniveaus vast te stellen. Afgesproken
wordt de zorgniveaus op drie momenten in een schooljaar te inventariseren tijdens de
groepsbesprekingen in augustus, januari en mei. Dit gebeurt in een bespreking tussen de
IB–er en de leerkracht. Bij elke leerling wordt dan achter iedere naam het nummer van het
zorgniveau gezet, waar dat kind op dat moment zit. De formulieren die uit de
groepsbespreking komen worden door de IB – er in een groepsmap bewaard.
Het zorgniveau wordt ook met een aantekening aangeven in Dotcom.
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Hoofdstuk 5: Inzet van de ondersteuning
5.1 Interne ondersteuning
Onder interne ondersteuning verstaan wij op de Bolster: alle mogelijke hulp die wij aan een
leerling bieden binnen onze school. Uitgangspunt is dat de zorg voor de kinderen die extra
hulp nodig hebben ligt bij de leerkracht(en) in de klas. De inhoud van deze begeleiding wordt
bepaald door de leerkracht.

5.1.1 In de klas
Zoals we al aangegeven hebben, wordt de ondersteuning van de leerlingen voornamelijk in
de klas gedaan, op momenten die daarvoor uitgekozen is. We maken onder andere gebruik
van een orthotheek die zich bevindt in de RT-ruimte. Protocollair gezien hebben we een
aantal zorgonderdelen geborgd. Leerkracht hebben houvast en werken volgens deze
richtlijnen. Protocollen bevinden zich in de IB-ruimte. Ze kunnen bij de IB-er opgevraagd
worden.

5.1.2 Interne Begeleiding
Mocht de leerkracht inhoudelijke ondersteuning wensen, kan zij ten allen tijde de hulp
inroepen van de Intern begeleider(s). Zij hebben de expertise en kennis van zaken om
collega’s te ondersteunen en te sturen. Dit kan bij problemen met kinderen, maar ook als de
collega persoonlijke coaching wenst.

5.1.3 Remedial teaching
Op de Bolster is de remedial teacher drie middagen per week aanwezig. Op deze middagen
is de RT-er voornamelijk bezig met vooronderzoeken. Verder helpt de RT-er bepaalde
zorgleerlingen buiten de klas. Wanneer je als leerkracht een vooronderzoek wil, overlegt
hij/zij dit in eerste instantie met de IB-er. De leerkracht schakelt na overleg met IB-er zelf de
hulp van de RT-er in. De Rt-er kan ten allen tijden de acute hulpvra(a)g(en) beantwoorden
via de mail. Uiteraard is persoonlijke benadering ook mogelijk.

5.1.4 Onderwijs Assistenten. (omschreven verder als OA)
Op de Bolster is de onderwijsassistent 5 dagen per week aanwezig. De activiteiten die de
OA doet zijn:
• Ondersteuning in de klas, mocht dit nodig zijn.
• Mochten er bij ziekte of uitval geen invallers beschikbaar zijn, valt deze persoon in de
desbetreffende of een andere klas in.
• Administratieve taken ter ondersteuning van de directeur.
• Begeleiden van groepjes kinderen met taakgerichte werkjes.
• Uitdelen van de schooltijdschriften
• Aansturen en controleren van de hoofdluisprocedure.
• Bij afwezigheid van de conciërge kopieerwerk en huishoudelijke taken.
• Alle hand en spandiensten die noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld studiedagen,
festiviteiten.
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5.2 Externe ondersteuning
5.2.1 Zorgteamleden
De inzet van zorgteamleden vanuit WSNS (weer samen naar school) wordt aangestuurd en
begeleid door de Intern begeleider.
Procedure:
• Leerkracht en intern begeleider nemen in overleg en overeenstemming de beslissing deze
ondersteuning aan te vragen bij WSNS.
• Met behulp van het onderwijskundig rapport wordt de ondersteuning aangevraagd door
leerkracht en intern begeleider. Denk eraan de ouders in te lichten, een gedeelte van het
onderwijskundig rapport te laten invullen en ondertekenen voor akkoord.
• Binnen het zorgteam van WSNS wordt bepaald wie, wanneer de begeleiding komt geven.
Er wordt direct door WSNS een afspraak gepland met IB-er en leerkracht over de casus.
• Bij alle besprekingen rond de begeleiding van de zorg voor het betreffende kind zijn zowel
de leerkracht als de IB-er aanwezig.
• In overleg met de drie betrokkenen wordt bepaald welk traject er opgezet gaat worden
en wanneer de begeleiding stopt.
• De ouders van het kind worden met grote regelmaat op de hoogte gehouden van de
inhouden van de begeleiding.

5.2.2 Ambulante Begeleiding (r.e.c.)
Het betreft hier de ambulante begeleiding vanuit een regionaal expertise centrum (r.e.c.)
voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.
Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps
Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor, spraakproblemen)
Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap.
Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen.
Procedure:
• In overleg met ouders, intern begeleider en leerkracht wordt besloten een aanvraag
voor deze vorm van begeleiding in te dienen bij de commissie van indicatiestelling
(c.v.i.) van het r.e.c.
• De ouders melden hun kind hiervoor aan.
• De c.v.i. zal het noodzakelijk onderzoek verrichten om te komen tot een besluit over
het wel of niet toekennen van de ambulante begeleiding.
• Bij het toekennen hiervan, zal vanuit het r.e.c. een c.f.i.-formulier naar de school
worden gestuurd m.b.t. de aanvraag aanvullende formatie voor de begeleiding van
deze leerling.
• De school stuurt vervolgens deze aanvraag naar het c.f.i. , zorgt voor een kopie naar
de schooladministratie en houdt zelf een kopie.
• Zowel het r.e.c. als de school ontvangen, bij toekenning, formatie om de begeleiding
van het kind te kunnen realiseren.
• De begeleiding krijgt vervolgens vorm in overleg met de ambulante begeleider vanuit
het r.e.c., de ouders, de Intern begeleider en de leerkracht.
• Jaarlijks zal een verlenging van de aanvullende formatie moeten worden
aangevraagd.
• De directeur coördineert deze vorm van ondersteuning.
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Hoofdstuk 6: Registratie en dossieropbouw
We dienen hierbij onderscheid te maken tussen de registratie binnen de groep en de
dossieropbouw van ieder kind.
6.1. Registratie binnen de groep
Dit deel heeft met name te maken met de ontwikkeling van een leerling in de zorgniveaus 1
en 2 en is sterk gerelateerd aan de rapportage naar de ouders. Afstemming tussen
klassenregistratie en verslaglegging is effectief. Binnen de groep wordt de ontwikkeling van
het kind geregistreerd m.b.t. zijn cognitieve ontwikkeling en m.b.t. zijn sociaal emotionele
ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van de computerprogramma’s Dotcomschool O.A.S.
en Cito LOVS. Verder worden de Scollijst en de Poboslijst ingevuld.
Voor de registratie van de leerontwikkeling van de leerling wordt gebruik gemaakt van de
methodetoetsen en de LOVS – gegevens. De methodetoetsen worden geregistreerd op de
daarvoor bestemde formulieren en in Dotcom. Hieruit volgt dan het digitale rapport dat we op
de Bolster hanteren. In dit programma noteert de leerkracht ook de handelingsplannen, de
absenties, de verslaglegging en eventuele aantekeningen. De uitslagen van de Cito toetsen
worden door de leerkracht zelf ingevoerd in het LVS programma. De uitslagen worden
uitgedraaid op papier en in een LOVS - map gedaan. Vervolgens worden deze uitslagen
omgerekend in DLE en uiteindelijk verwerkt op de Poboslijst.
Voor de sociaal – emotionele ontwikkeling wordt door de leerkracht 1 keer in het jaar de
Scollijst ingevuld. (wordt in november besproken) De leerkracht heeft in zijn/haar klas een
kast die afgesloten kan worden. Daarin staat een LOVS-individueel klapper. In deze klapper
bewaart de leerkracht alle gegevens van een leerling die relevant zijn zoals:
handelingsplannen, oudergesprekken, onderzoeksgegevens, screeningslijsten, poboslijsten,
rapporten, etc.
6.1.2 Registratie Dotcom school O.A.S
Het is een volledig geïntegreerd leerlingvolg- en schooladministratie programma. Met het
O.A.S. programma kan de schoolleiding, de docent, de IB-er, de RT-er, de ICT-er en de
administratie volledig webbased werken binnen de school en vanuit huis.
Leerkrachten kunnen nu via hun computer vanuit het leslokaal binnen de school en vanuit
huis een overzicht van hun groep(en) opvragen. Vanuit 'Overzicht Klas' kan van de
leerlingen alle relevante dagelijkse informatie worden opgevraagd, zoals absenties,
openstaande handelingsplannen, overzicht verjaardagen, logboek voor overdracht,
verzorgergegevens en de noodadressen. Als er veranderingen plaatsvinden in de
thuissituatie dient de leerkracht deze door te geven aan de administratie.
Per leerling kan worden doorgeklikt naar het schooljaar waar alle relevante
schooljaarinformatie kan worden bekeken, gewijzigd of ingevoerd. Bijvoorbeeld
schoolrapportgegevens, verslaglegging, absenties, handelingsplannen, leerling-info en naar
keuze toetsen en niveaugroepen.
6.1.3 Registratie LOVS
Het LOVS is een leerlingvolgsysteem dat wij op onze school hanteren. Iedere leerkracht
heeft toegang tot het computerprogramma van LVS. Een leerkracht heeft een eigen
gebruikersnaam en wachtwoord. Hier voeren zij de toetsuitslagen van de leerlingen in en het
programma geeft de uitslag weer in de 5 verschillende niveaus. Met de LVS-toetsen hebben
we betrouwbare informatie in handen over de vorderingen van leerlingen en de groep als
geheel. Bovendien krijgen we inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op school. De toetsen
zijn landelijk genormeerd. Deze zijn op basis van behaalde scores in vijf niveaugroepen
ingedeeld. En die groepen betekenen het volgende:
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Niveau A:

Goed tot zeer goed (De kinderen horen voor dit vak bij de ± 25% hoogst
scorende leerlingen.)
Niveau B:
Ruim voldoende tot goed (De kinderen horen bij dit vak bij de ± 25% net
boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen.)
Niveau C:
Matig tot ruim voldoende (De kinderen horen bij dit vak bij de ± 25% net op of
onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen.)
Niveau D:
Zwak tot matig (De kinderen horen bij dit vak bij de ±15% ruim onder het
landelijk gemiddelde scorende leerlingen.)
Niveau E:
Zeer zwak tot zwak (De kinderen horen bij dit vak bij de ± 10% laagst
scorende leerlingen.)
Verder kun je met deze gegevens een groepsanalyse, trendanalyse of individuele analyse
maken. Op deze manier kunnen we de leervorderingen van de leerlingen nauwkeurig in de
gaten houden. De gegevens van deze toetsen worden uitgeprint en in de klapper LVS
groeps gedaan. Ook deze klapper bevindt zich in de kast die afgesloten kan worden.
6.1.4 Registratie Poboslijst
Op onze school bestaat er voor ieder kind een Poboslijst. In deze lijst staan de
methodeonafhankelijke toetsen omgerekend in DLE (Didactische Leeftijd Equivalent). De lijst
wordt door de leerkracht handmatig ingevuld. Voordat de leerkracht hem in kan vullen, moet
diegene eerst de schaalscore van de cito-toets omrekenen in DLE. Hiervoor heeft iedereen
een apart blauw boekje gekregen, met daarin de omrekentabellen van de toetsen die wij op
school afnemen. Als de leerkracht een DLE heeft uitgerekend zet deze met een bepaalde
kleur een rondje om die score en bij die toets. Zo kunnen we in een oogopslag zien of een
kind in vergelijking tot de vorige toets vooruit is gegaan of juist teruguit. De Poboslijst is op
de schoolcomputer te vinden en we gaan kijken of we de digitale versie gaan aanschaffen.
6.2 Registratie op school
6.2.1 Dossiermap
Naast het digitale systeem is de dossiermap van het kind de plaats waar alle relevante
informatie van het kind bewaard wordt.
Deze dossiermap hangt in de dossierkast, welke staat in de ruimte van de intern begeleider.
In ieder geval wordt hierin opgeborgen:
- De intake-lijst.
- Externe onderzoeken
- Schoolgegevens voorgaande schooljaren
- Uitgebreide verslaggeving oudergesprekken
- Een kopie van alle documentatie die verstuurd wordt naar derden, met toestemming
van de ouders.
- Relevante informatie die niet verloren moet gaan.
De intern begeleider draagt zorg voor het actueel houden van het dossier.
Het volledig dossier (= groepsregistratie + dossier + de notities in het LOVS ) van een kind is
altijd op ieder moment beschikbaar voor inzage van de ouders.
Op het dossier is de wet op bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Geen
gegevens uit het dossier worden verstrekt aan derden, zonder toestemming van betrokken
ouders / verzorgers.
Leerkrachten bewaren, om privacy te waarborgen, de LVS - Individueel – map in een
afgesloten kast. Leerkrachten hebben inzage in het totale dossier van de kinderen uit
zijn/haar groep.
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Directie en intern begeleider hebben inzage in de dossiers van alle leerlingen. De
administratie heeft toegang tot het voor de administratie relevante deel.
De leerkracht is uiteindelijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de
aantekeningen, notities in Dotcom, de LVS groeps, de LVS individueel en in de dossierkast.
Hij/zij mag daar anderen op aanspreken wanneer zij zich niet aan de afspraken houden.
Uitgaande van het feit dat maximaal drie partijen met het kind te maken hebben, leerkracht
(Ikr) intern begeleider (ib) of directie (dir), hebben zij toegang tot de notities om daar
aanvullingen in te zetten.
Uitgangspunt is dat degene die de actie start, hiervan een aantekening maakt. De volgende
lijst geeft aan, wie in eerste instantie één en ander vermeld. De lijst is als volgt opgebouwd:
Waar kun je het vinden: LVS individueel, Dotcom of de dossierkast.
Daaronder staat wie er verantwoordelijk is: Leerkracht, IB-er of leerkracht
Wie moet het nu maken / doen? X = maken en verantwoordelijk
M = Maken
V = Verantwoordelijk
LVSdotcom
dossier
individueel
lkr
lkr ib
dir lkr ib dir
Intake - formulier
V
Onderwijskundige verhuisrapportage
M V
Verslag Groepsbespreking (Groepsmap IB –
X
kast)
In zorgniveau 2: (extra zorg door leerkracht,
mits van belang voor de overdracht)
Leerling krijgt extra begeleiding m.b.t.
V
X
leeronderdelen
Leerling krijgt extra aandacht i.v.m. soc. emot.
V
X
problemen
Ouders spreken leerkracht aan op onderdelen
V
X
Leerkracht spreekt ouders aan over onderdelen
V
X
Uitgebreider verslag oudergesprek
V
X
Je hebt hulp/meningen gevraagd van collega’s
X
Ouders hebben contact gehad met directie over
X
hun kind
Leerkracht vraagt directie om ondersteuning bij
X
kind
Correspondentie over kind naar buiten toe
M V
Logopedie/therapie e.d.
X
In zorgniveau 3 (extra zorg met behulp van
i.b.er)
Verzoek om ondersteuning / onderzoek door IB.
V
X
Onderzoeksverslag
X
X
Verslag n.a.v. leerling-bespreking
V
X
Verslag n.a.v. oudergesprek / IB
V
X
Verslag n.a.v. oudergesprek / leerkracht
V
X
X
Opstellen handelingsplan
V
M
V
Uitvoering handelingsplan /handtekening ouders
V
X
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Zorgniveau 4: (extra hulp na extern
onderzoek)
Aanvraag extern onderzoek
Documenten m.b.t. aanvraag extern onderzoek
Onderzoeksverslag
Verslaggeving rond oudergesprekken
Handelingsplanning n.a.v. onderzoek
Uitvoering handelingsplanning
Overige aandachtspunten m.b.t. externen

V
V
V
V
V
V

M
M
M
X
X

X
V
X
X

V
X

Duidelijk is dat de notities, welke gemaakt worden in Dotcom en in het LVS individueel zitten
centraal staan om een overzicht te hebben van al hetgeen met een kind op de Bolster in de
loop der jaren is gebeurd.
6.2.2 Het overdragen van het dossier aan derden
Binnen onze school hebben we de volgende afspraken gemaakt wat betreft het overdragen
van gegevens aan derden:
Het dossier in zijn geheel, of onderdelen uit het dossier, worden nooit overgedragen aan
derden zonder toestemming van de ouders.
Deze toestemming wordt aangeleverd door de instantie welke dossiergegevens opvraagt.
Mocht dit om een legitieme reden niet kunnen, verzorgt de school een schriftelijke
toestemming en geeft een kopie hiervan mee met (onderdelen van) het dossier.
Bij verhuizing en/of verplaatsing naar een andere basisschool wordt de onderwijskundige
rapportage door de school ingevuld en opgestuurd naar de ontvangende school, nadat van
die school bericht van inschrijving is ontvangen. Hierbij moet verplicht aanwezig zijn de
LOVS gegevens van het kind en de omrekening van deze gegevens in DLE’s.
Bij de verhuisrapportage worden geen dossiergegevens gevoegd, tenzij de ouders daar
toestemming voor hebben gegeven.
In de verhuisrapportage kan wel verwezen worden naar onderdelen van het dossier, maar
mogen hierover inhoudelijk geen mededelingen worden gedaan.
De verhuisrapportage mag zonder toestemming van de ouders verzonden worden, maar
ouders hebben wel recht op inzage.
Het is overigens niet meer dan fatsoenlijk en reëel de ouders hiervan een kopie te geven.
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Hoofdstuk 7: Toetskalender methode onafhankelijke
toetsen
De school neemt periodiek Methode - onafhankelijke toetsen af.
Het betreft de volgende toetsen:
Maand
Groep 2 Groep 3
Groep 4
Groep 5 Groep 6
Aug. / Sept.
Oktober
SCOL-lijst
November
December
Januari

ORD
TvK
evt.Begr
toets

RW
DMT
Leest &
Leestech
Spelling
(2e helft
Jan.)
Woordenschat

DMT
TTR

AVI
DMT
TTR

RW (deel

RW
Leestech
DMT
Begr.L.
Spelling

e

1; 2 helft
jan.)

AVI
DMT
TTR
LWS
Begr.L.
RW 2002
Leestech
DMT

Groep 7

AVI
DMT
TTR
LWS
Begr.L.
RW 2002
Leestech
DMT

Groep 8
Dremp.
onderz.
AVI
DMT
TTR
LWS
Begr.L.
RW 2002
Leestech
DMT
Deel 2
drempelonderzoek
(niet voor
alle lln)

DMT
Leest &
Leestech
Begr. L.
Spelling
(2e helft
Jan.)
Woordenschat
RW
Februari
Spelling
TTR
SVS-2
SVS-3
SVS-3
(deel2; 1e
TTR
TTR
TTR
verv 1/2
(eerste week week feb.)
Cito
febr.)
TTR
Eind-T.
AVI
AVI
AVI
DMT
Maart
SCOL-lijst
DMT
DMT
DMT
April
LWS
LWS
LWS
Mei
Leest &
Leest &
SVS-2
Leestech Leestech
Juni
ORD
Begr. L.
Begr. L.
Spelling
Leest.
SVS-3
TvK
Spelling
Spelling
Leest.
RW 2002 Leest.
evt.Begr RW
RW
RW
TTR
RW 2002
toets
DMT
TTR
TTR
TTR
Woorden- DMT
schat
Woordenschat
TvK: Taal voor Kleuters
AVI: Leestoets
Begr.toets: Begrippen toets
LWS: Leeswoordenschat
ORD: Ordenen
Begr. L.: Begrijpend lezen toets
RW: Rekenen Wiskunde Algemeen
Dremp. Onderz.: Drempelonderzoek
DMT: Drie Minuten Toets
Cito Eind-T: Cito eind - toets
Leest.: leestempo
SCOL-lijst: Sociaal emotionele lijst op de
Leestech: Leestechniek
computer (bovenbouw ook door de kinderen in laten
TTR: Tempo Test Rekenen
vullen)
SVS: Spellingsvaardigheid
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7.1. Afspraken m.b.t. de toetskalender
•
Toetsen worden afgenomen in de aangegeven maand, mits de materialen allemaal
aanwezig zijn.
•
De leerkracht zorgt zelf voor voldoende materiaal.
•
De leerkracht corrigeert het werk.
•
Het aantal goed wordt ingevoerd in het LVS – volgsysteem. Dit doet de
leerkracht zelf.
•
Toetsuitslagen worden op de leerlingenrapporten vermeld.
•
De leerkracht maakt zelf een groepsoverzicht als tabel. Deze wordt in de groepsmap
bewaard.
•
De leerkracht zet zelf de schaalscore om in DLE en zet die op de Poboslijst.
7.2. Functie van de toetsen binnen de leerlingbegeleiding
• De ontwikkeling van het kind kunnen volgen, gerelateerd naar een landelijke norm. Omdat
binnen onze vorm van onderwijs gewerkt wordt met reguliere methoden, of reguliere
methoden op een andere manier worden ingezet, is het van groot belang te zien of het
onderwijsaanbod voldoet aan wat landelijk de norm is. Dit kan betekenen dat sterke
afwijkingen leiden tot bezinning op het aanbod.
• Sommige kinderen krijgen een eigen leerlijn. Ook zij worden getoetst maar dan niet op een
vastgesteld moment van het jaar, maar naar aanleiding van een bepaalde vooruitgang. Er
wordt dan gekeken naar de individuele voortgang van dat kind.
Vanuit deze gegevens wordt dan steeds gekeken in hoeverre de gestelde doelen haalbaar
zijn of bijgesteld moeten worden.
• Afspraken m.b.t. toetsverwerking:
- bij de interpretatie van gegevens is, naast de niveau-aanduiding, vooral de
ontwikkeling van de schaalscore van belang. Hiermee wordt namelijk de
ontwikkeling van het kind goed weergegeven.
- leerlingen die scoren in niveau E zijn aanleiding voor nauwkeurigere analyse door
de leerkracht, eventueel m.b.v. de intern begeleider.
- leerlingen die scoren in niveau A t/m D en daarbinnen onvoldoende groei of grote
terugval laten zien zijn aanleiding voor nauwkeurigere analyse door de leerkracht,
eventueel m.b.v. de intern begeleider.
- op grond van die analyse kan de leerkracht komen tot een bijstelling van het
leerstofaanbod. Of aan het individuele kind of aan de groep of een deel
daarvan. Ook hierbij kan de intern begeleider helpen.
- er wordt een handelingsplan gemaakt voor: E – leerlingen en leerlingen die A, B, C
of D scoren en daarin onvoldoende vooruitgang laten zien.
- tijdens groeps- en leerlingenbesprekingen wordt besproken welke acties de
leerkracht heeft ondernomen n.a.v. de uitslagen van de cito-toetsen.
• Input krijgen voor de begeleiding van kinderen.
Vooral de categorieoverzichten en foutenanalyses van de cito-toetsen geven
aanknopingspunten om begeleiding te richten op specifieke onderdelen.
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Hoofdstuk 8: Groeps- en Leerlingenbesprekingen
8.1 Groepsbespreking
Hieronder verstaan we de algemene groepsbespreking tussen IB-er en groepsleerkracht. In
dit gesprek wordt de groep in kaart gebracht door middel van een groepsbesprekingformulier. ( zie Hoofdstuk 15: Bijlage 2) Drie keer per jaar wordt deze groepsbespreking
gehouden. De eerste 6 weken na de start van het schooljaar, de tweede na de kerstvakantie
en de derde eind mei begin juni. Voor groep 8 gelden er andere data, namelijk: Na het
drempelonderzoek en na de Cito – Eind – toets, maar voor het eindgesprek.
Alle belangrijke leerlingeninformatie wordt opgeschreven en besproken. Mochten er
leerlingen zijn met dusdanige problemen dat je er met zijn tweeën niet uit komt, wordt deze
overgeheveld naar de leerlingenbespreking in de vorm van een casus. Dit casusformulier
wordt wel tijdens de groepsbespreking ingevuld. (Zie Hoofdstuk 15: Bijlage 3)
8.2 Interne leerlingenbesprekingen
Hieronder verstaan we de leerlingenbesprekingen die 3x per jaar gehouden worden tussen
de groepsleerkracht en de intern begeleider.
Deze besprekingen vinden plaats in de week na de groepsbespreking. (september, januari
en juni.)
Leerkrachten krijgen na de groepsbespreking een agenda van de leerlingenbespreking met
als bijlage het ingevulde casusformulier van een leerling (en). Hierin staan:
• beschrijving van het kind.
• probleem omschrijving.
• toetsgegevens
• welke hulp is tot nu toe geboden.
• andere relevantie informatie.
• rol van de ouders
• vraag voor de leerlingenbespreking (wat is je hulpvraag).
Leerkrachten kunnen zich thuis voorbereiden op de komende leerlingenbespreking. Tijdens
deze bespreking vult de leerkracht van de leerling(en) zelf een samenvattend verslag in. (Zie
Hoofdstuk 15: Bijlage 4.)
8.3 Externe leerlingenbesprekingen
Deze worden in principe gehouden met de othopedagoge van de stichting Optimus. Of er
moet gekozen zijn voor een ander onderzoeksbureau.
Onder externe leerlingenbesprekingen verstaan we ook kind-besprekingen met andere
externe instanties, zoals PCL / GGD / GGZ / Bureau Jeugdzorg, enz.
Voor het bespreken van een kind met een extern persoon/instantie is de toestemming van de
ouders nodig.
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Hoofdstuk 9: Procedures.
9.1. Procedure advisering v.o. (voortgezet onderwijs)
Wordt nog aangepast

9.2. Procedure aanvraag extern onderzoek
Doordat we door de overheid Lumpsum hebben gekregen is de school vrij om zorg in te
kopen. We bepalen als school (in overleg met de ouders) nu dus zelf welke zorginstelling we
aanschrijven.
9.2.1. Onderzoek door de orthopedagoge van Optimus.
Extern onderzoek wordt in de regel aangevraagd via de Orthopedagoge van Optimus. Het
betreft voornamelijk didactisch onderzoek op het moment dat intern didactisch onderzoek te
weinig resultaten oplevert of onderzoek naar capaciteiten van leerlingen (Intelligentieonderzoek)
Als school vraag je eerst toestemming van de ouders voor een onderzoek en het opsturen
van persoonlijke gegevens van de leerling. Als deze gegeven wordt vult school het
onderwijskundig rapport in. De ouders vullen ook een gedeelte van dit rapport in. Informatie
die verder van belang is voor dit onderzoek sturen we samen met het onderwijskundig
rapport op.
Door de orthopedagoge van Optimus wordt gekeken wanneer deze leerling ingepland kan
worden. Als leerkracht krijg je daar tijdig bericht van. De gang van zaken is:
• De orthopedagoge zal eerst een gesprek voeren met de ouders.
• Het kind wordt onderzocht.
• De uitslag wordt besproken waar ouders, leerkracht en IB-er bij zijn.
Daarna is het zaak dat de leerkracht de lijn opzet n.a.v. de adviezen die naar voren zijn
gekomen.
De orthopedagoge van Optimus kan ook ingezet worden als consultatief begeleider (naast
het uitvoeren van onderzoeken). Hierdoor is het mogelijk preventief te werk te gaan.
9.2.2 Het zorgteam
Als een leerkracht of IB-er tegen een probleem aanloopt, waar hij/zij niet mee vooruit kan
m.b.t. eventueel extern onderzoek, kan er door de IB-er contact op worden genomen met het
zorgteam van WSNS. Zij zijn een vraagbaak voor IB-er en leerkracht op didactisch en
pedagogisch gebied. Ze geven advies aan IB-er en leerkracht door middel van:
- Een consultatief gesprek
- Concretiseren van de zorgbehoefte en bijpassende hulpvraag formuleren
- Concrete handelingsadviezen
- Advies bij het aanleveren van rapportage t.b.v. PCL (zie procedure verwijzing SBO) of CVI
(zie problematiek van de rugzakleerling):
• Het zorgteam krijgt op een van te voren onderling vastgesteld format de hulpvraag.
• Deze hulpvraag wordt geanalyseerd en beoordeeld binnen 2 werkweken (soms is er
concretisering en/of aanvullende informatie van de school nodig).
• De hulpvrager krijgt binnen 4 werkweken antwoord. Dat wil zeggen:
Afspraak voor een probleemverhelderend gesprek gevolgd door een advies en/of
aanvraag deskundigheidspool (voor ambulante begeleiding of collegiale ondersteuning)
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•

De deskundigheidspool wordt aangestuurd door het zorgteam en zij gaan de IB-er en/of
leerkrachten begeleiden in de praktijk (informatie verzamelen / handelingsplannen
opstellen / intake doen zodat de begeleiding ook daadwerkelijk binnen 8 weken kan
beginnen, etc.)
9.2.3. Onderzoek door de GGD
Naast medisch onderzoek, door de schoolarts, kan via de GGD ook een psychologisch
onderzoek door de kinderpsycholoog worden aangevraagd. Hiervoor melden de ouders hun
kind zelf aan op het spreekuur van de schoolarts. (Telefonisch aanmelden)
Tijdens het gesprek met de schoolarts kunnen de ouders, eventueel ondersteund met een
brief van school, onderzoek voor hun kind aanvragen.
De ouders geven dan ook aan of zij overleg tussen GGD en school wenselijk achten.
Zo ja, zal de kinderpsycholoog contact opnemen met de school om het onderzoeksverslag
na te bespreken.
9.2.4. Onderzoek door Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg is er voor hulp en advies bij (complexe) opvoedings- en
gedragsproblemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Als u vindt dat er hulp nodig is om de
situatie van het kind of de jongere te verbeteren, dan kunt u verwijzen naar Bureau
Jeugdzorg. Dat kan op verschillende manieren:
• U adviseert de ouders of de jongere zelf contact op te nemen met Bureau jeugdzorg.
• U neemt eerst zelf contact op met Bureau Jeugdzorg, omdat u zeker wilt weten of u bij
Bureau jeugdzorg aan het goede adres bent. Misschien wilt u zo de drempel voor het
kind en zijn ouders verlagen. Deze melden zich vervolgens zelf aan.
• Als er samenwerkingsafspraken bestaan tussen uw organisatie en Bureau Jeugdzorg,
dan kunt u de ouders en het kind volgens de gemaakte afspraken direct verwijzen. Zij
hoeven zich dan niet meer zelf aan te melden.
Tijdens een telefonische aanmelding krijgt u als eerste aanspreekpunt het aanmeldteam te
spreken. Zij schatten in of Bureau Jeugdzorg je met deze vraag kan helpen. Als dat zo is
wordt je aangemeld bij Bureau Jeugdzorg. Als je niet aan het juiste adres bent, krijg je
informatie over waar je beter met je probleem terecht kunt. Word je ingeschreven als cliënt
van Bureau Jeugdzorg dan nodigt de casemanager de ouders en het kind uit om samen te
kijken wat er precies aan de hand is.
Na het gesprek wordt in samenspraak met de cliënt een “concept indicatiebesluit” opgesteld.
Daarin zijn de problemen en de geadviseerde hulp gedefinieerd. De casemanager bespreekt
dit met een van de gedragswetenschappers. Deze is gekwalificeerd om te besluiten of de
voor deze client geïndiceerde zorg nodig is. Indien het indicatibesluit “geïndiceerde
jeugdzorg”luidt, ondersteunt de casemanager de client bij het verkrijgen van de voorgestelde
hulp. Dit kan zijn:
• Gesprekken met het gezin,
• Een oudercursus,
• Cursus voor het kind/jongere,
• Thuisbegeleiding,
• Behandeling overdag bij een instelling,
• (Tijdelijk) wonen in een pleeggezin,
• Zorg in een behandelgroep of opvanghuis, etc.
9.2.5. Onderzoek door GGZ
Dit kan enkel door een verwijzing van de huisarts naar deze instantie of door een verwijzing
door bureau Jeugdzorg.
De school kan een dergelijke aanvraag ondersteunen, maar mag niet direct doorverwijzen.
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9.2.6. Onderzoek en behandeling door Herlaarhof, polikinderpsychiatrie /
leerstoornissen.
Ook deze verwijzing kan alleen via de huisarts, via bureau Jeugdzorg of via de
GGZ.
9.2.7. Onderzoek of behandeling door particuliere instellingen (Denk aan: Opdidakt
Boxmeer, Centrum voor diagnostiek en behandeling in Mill.)
Steeds vaker maken ouders gebruik van de mogelijkheid particuliere bureaus onderzoek te
laten uitvoeren, of zelfs hun kind daar te laten behandelen. De school stelt zich op het
standpunt aan deze onderzoeken hun medewerking te verlenen, maar zal niet bijdragen in
de kosten van dit onderzoek, tenzij de school zèlf het initiatief neemt voor het laten afnemen
van onderzoek. Voor alle vormen van extern onderzoek geldt heel uitdrukkelijk dat er géén
onderzoek wordt aangevraagd en géén informatie wordt gegeven aan een instantie zonder
schriftelijke toestemming van de ouders.
9.3. Procedure verwijzing SBO
Wanneer de extra hulp binnen de basisschool onvoldoende effect heeft, kan een leerling
aangemeld worden bij de PCL. De interne begeleider van de basisschool meldt de leerling
aan. Dit kan alleen nadat de ouders/verzorgers toestemming gegeven hebben. De
ouders/verzorgers zijn formeel de aanmelders. De aanmelding gebeurt met het daarvoor
bestemde formulier. Het staat de ouders/verzorgers vrij om hun kind rechtstreeks aan te
melden bij de PCL.
Het aanmeldpunt is: WSNS PCL, Postbus 306, 5430 AH Cuijk,
tel. 0485 – 351739.
Het formulier bevat de schoolgegevens, de leerling gegevens en de akkoordverklaring van
de ouders/verzorgers. Daarnaast is men verplicht een OnderWijskundig Rapport (OWR) in te
leveren dat zo volledig mogelijk is ingevuld. Een onderzoeksverslag van een onafhankelijke
deskundige vormt een verplicht onderdeel daarvan, alsook het medisch verslag van de
schoolarts. Een omschrijving van de problematiek is belangrijk, maar ook een duidelijk
geformuleerde hulpvraag. De school (Interne Begeleider, groepsleerkracht en directie)
verzorgt het invullen en versturen van de rapporten. In het OWR wordt schriftelijk naar de
mening van ouders/verzorgers gevraagd. Ouders/verzorgers hebben recht op inzage van de
gehele OWR.
De data, waarop de PCL vergadert, worden ruim van te voren aan de scholen bekend
gemaakt. Voor een vlotte afwerking dient het aanmeldingsformulier en het
onderwijskundigrapport drie schoolweken voordat de PCL vergadert opgestuurd te worden
naar het aanmeldpunt.
Aanmeldingen van scholen aan het einde van het schooljaar dienen voor 1 april bij de PCL
te zijn ingediend om te kunnen garanderen dat deze voor de zomervakantie kunnen worden
behandeld. Deze termijn geldt niet voor ouders/verzorgers. Zij mogen ook na deze datum
hun kind ter bespreking aanmelden bij de PCL.
De leden van de PCL bestuderen de gegevens van de kinderen die bij het aanmeldpunt
binnengekomen zijn. Als er niet genoeg of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, kan de
trajectbegeleider van de PCL, de interne begeleider en eventueel de school vragen of
adviseren nader onderzoek te doen bij de leerling of meer gegevens toe te voegen aan het
bestaande rapport.
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Op grond van alle beschikbare gegevens besluit de PCL al dan niet tot het afgeven van een
beschikking van toelaatbaarheid tot een speciale school voor basisonderwijs. Dit besluit
wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouders/verzorgers medegedeeld. De
school ontvangt een kopie van de beschikking.
Deze beschikking kan zijn:
• een leerling toelaatbaar verklaren voor een speciale school voor basisonderwijs;
• een leerling niet toelaatbaar verklaren voor de gevraagde schoolsoort, maar een andere
schoolsoort binnen het speciaal onderwijs adviseren;
• een leerling niet toelaatbaar verklaren, maar verdere opvang op de basisschool
adviseren.
Echter voordat een negatieve beschikking wordt afgegeven worden de ouders/verzorgers
door de PCL uitgenodigd voor een hoorzitting.
Naar aanleiding van het besluit van de PCL kunnen ouders/verzorgers al dan niet in overleg
met de verwijzende basisschool, kiezen voor:
• een speciale school voor basisonderwijs (als een leerling toelaatbaar is verklaard)
• doorgaan op de huidige of een andere basisschool (als een leerling niet toelaatbaar is
verklaard)
• doorgaan op de huidige basisschool (als ouders/verzorgers het advies “toelaatbaar SBO”
niet willen opvolgen)
• in beroep gaan tegen de uitspraak
Als een leerling toelaatbaar is verklaard, kan een leerling op een speciale school voor
basisonderwijs aangemeld worden.
Ouders/verzorgers kunnen hulp, informatie en inlichtingen vragen bij de directeur van de
basisschool, maar ook bij de directeur van de speciale school voor basisonderwijs.
Het onderwijskundig rapport en andere belangrijke gegevens worden met toestemming van
de ouders/verzorgers ter beschikking gesteld aan de gekozen speciale school voor
basisonderwijs.
Nadat de PCL een beschikking heeft afgegeven meldt de basisschool aan het secretariaat
van de PCL waar de betreffende leerling naartoe is gegaan.
9.4. Overig (rec, lgf, hulpverlening.)
Andere scholen en instellingen voor speciaal onderwijs en hulpverlening kennen ieder hun
eigen procedure van aanmelding. Altijd is het zo dat de aanmelding gedaan moet worden
door de ouders. Daarna wordt, aan de hand van een onderzoek beoordeelt of het kind
toelaatbaar is tot die school of instelling. Dit wordt gedaan door een aan die school of
instelling verbonden commissie van toelating (indicatiecommissie).
Problematiek van de rugzakleerling
Leerlingen die aangemeld worden bij een school voor speciaal onderwijs anders dan het
SBO, worden geïndiceerd door de commissie voor indicatiestelling (cvi).
Deze scholen / instellingen worden regionale expertise-centra genoemd (r.e.c.). Zij hebben
de expertise in huis kinderen met een speciale problematiek te begeleiden. Denk aan
kinderen met geestelijke of lichamelijke handicap, kinderen met gedragsstoornissen,
langdurig zieke kinderen, enz. De CVI geeft een beschikking af voor plaatsing en/of
begeleiding aan het rugzak-kind. Voor die plaatsing / begeleiding ontvangen de ouders
(fictief) een ‘rugzak’ met geld waarmee de extra zorg voor die leerling betaald kan worden.
Dit noemen we de leerlinggebonden financiering (lgf). Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind
met deze rugzak aan te melden op een reguliere basisschool. De basisschool is dan
verplicht aan te tonen welke maatregelen en middelen zij nemen / inzetten om dit kind op de
school te begeleiden. Ondersteuning door het r.e.c. is hierbij mogelijk.
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Er zijn vier soorten clusters waarbij een rugzak aan gevraagd kunnen worden. Er staat bij
aan welke eisen je moet voldoen wil je bij dit cluster een aanvraag doen:

Cluster

Organisatie

Indicatie

Cluster 1

Sensis

Slechtzienden en
Blinden

Cluster 2

Viataal

Cluster 3

REC Rivierenland

Indicatiecriteria

- Visus (gezichtsscherpte) < 30%
- Gezichtsveldbeperking > 70%
- Cerebrale visuele problemen
(aangeboren of traumatisch)
- Progressieve oogaandoening
Leerlingen met een
- Doof: gehoorbeperking aan het beste
auditieve en/of
oor > 80 dB
communicatieve
- Slechthorend: gehoorbeperking aan het
beperking
beste oor > 35 dB met een
onderwijsbeperking (een leerachterstand of
zeer geringe communicatieve redzaamheid)
- ESM: Ernstige spraaktaal moeilijkheden
Die niet toe te kennen is aan het niveau
van cognitief functioneren. IQ > of = 80.
Achterstand van minimaal -1,5
standaarddeviatie of Cito E op minstens
2 van de volgende gebieden:
* Spraakproductie
* Spraakperceptie
* Taalvorm
* Taalbegrip
* Pragmatiek
Er moet gerichte logopedie van een half
jaar zijn geweest.
- Autisme Spectrum Stoornis
Altijd ASS diagnose (diagnostisch
onderzoek) met DSM-IV classificatie.
Ernstige uitval op taalbegrip en/of
taalgebruik.
- ZML: IQ lager dan 55 IQ tussen 54
Leerlingen met een
en 70 als het kind zeer geringe
lichamelijke of
leervorderingen en zeer geringe
verstandelijke handicap
sociale redzaamheid laat zien.
Langdurig of chronisch
Ernstige stoornissen/beperkingen
zieke kinderen.
(DSM-IV / Syndroom van Down)
- ZML(zeer moeilijk lerend)
Structurele beperkingen in de
- LG(lichamelijk gehandicapt)
- MG(meervoudig
onderwijssituatie ( leerachterstand,
gehandicapt)
ontbrekende leervoorwaarden of zeer
- LZ(Langdurig ziek bijv.
geringe sociale redzaamheid)
kanker)
- LG: 1 of meer stoornissen, waardoor
motorische beperkingen, die leiden tot
een ernstige belemmering om aan het
onderwijs deel te nemen.
Structurele beperkingen in de
onderwijssituatie (zeer geringe
zelfredzaamheid, behorend tot de10%
zwakst presterende leerlingen, 25%
verzuim)
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-

Cluster 4

REC Chiron
REC Vierland

Kinderen met ernstige
gedragsproblemen
en/of psychiatrische
stoornissen

-

-

-

-

LZ: Lichamelijke, neurologische of
psychosomatische stoornis die leidt
tot ernstige belemmering om aan het
onderwijs deel te nemen. (zeer
geringe zelfredzaamheid, behorend
tot de 10% zwakst presterende
leerlingen, 25%
verzuim)
Er sprake is van een ernstige
psychische stoornis dan wel van een
ontwikkelingspsychopathologie.
(onderbouwd door GZ-psycholoog of
psychiater en niet ouder dan twee
jaar)
Het probleemgedrag moet niet alleen
op school voorkomen, maar ook in de
thuissituatie of vrije tijd (moet in
onderzoeksverslag staan).
Er is sprake (geweest) van
begeleiding of
jeugdhulpverlening. (gaat om
begeleiding
van het gedrag buiten school). Je
kan ook op de wachtlist staan voor
begeleiding.
Er is sprake van een
onderwijsbeperking
ten gevolge van het gedrag / de
stoornis. (blijkt uit
psychodiagnostisch onderzoek (niet
ouder dan 1 jaar) en uit het
onderwijskundig rapport. Sinds
augustus 2008 moet een leerling van
cluster 4 voldoen aan twee van de
volgende punten:
* Leerachterstand
* Geringe Werkhouding
* Slechte interactie personeel
* Storend gedrag
* Extreem gedrag.

In alle gevallen moet er vermeld worden welke zorg vanuit school en het SWV
(samenwerkingsverband) geboden is. Er moeten ook onderbouwde en geëvalueerde
handelingsplannen bij zitten die niet ouder zijn dan een half jaar. Van daaruit moeten de
effecten beschreven zijn en aangetoond worden dat de zorg geboden vanuit het SWV
ontoereikend is (handelingsverlegenheid).
Er kan ook via het zorgteam aangegeven worden dat men preventieve ambulante
begeleiding zou willen van een bepaald REC. Dit kan op momenten waarbij er nog geen
sprake is van handelingsverlegenheid. Zij helpen je dan op weg en zorgen ervoor dat het
dossier compleet wordt zodat de stap naar de aanvraag van een rugzak kleiner wordt.
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Hoofdstuk 10: Overdracht tussen 2 schooljaren
Wij hebben als borgingsdocument opgenomen dat leerkrachten tijdens een
overdrachtsgesprek de volgende zaken voorbij laten komen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18

Onderdeel
LVS
Rapporten
Handelingsplannen
Is er externe hulp geboden?
Onderzoeksgegevens
Alleen problematische thuissituaties worden vermeld
Relevante oudergesprekken worden vermeld
Heeft een kind medische problemen?
Alleen van relevante leerlingen wordt de soc. vaardigheid vermeld
Alleen van relevante leerlingen wordt de werkhouding vermeld
In overleg met de andere leerkracht(en) mag je zelf bepalen wanneer je
het overdrachtsgesprek houdt. Als het maar vóór de vakantie is.
Bij zorgleerlingen (denk aan rugzakje, dyslexie, E - leerlingen, kinderen
die bij de zorg zijn aangemeld, etc.) moet er een extra gesprek komen
tussen: ouders, oude leerkracht, IB en nieuwe leerkracht.
De nieuwe leerkracht moet zich voordat het gesprek plaatsvindt eerst
inlezen in Dotcom, LOVS, etc.
Het zorgpakket van een bepaalde leerling worden kant en klaar
doorgegeven aan de nieuwe leerkracht en die gaat ermee aan de slag.
Er wordt een handelingsplan gemaakt voor: E – leerlingen en leerlingen
die A, B, C of D scoren en daarin onvoldoende vooruitgang laten zien.
Voor Rugzak leerlingen en kinderen aangemeld bij de zorg moeten er
handelingsplannen worden gemaakt
Handelingsplannen worden kant en klaar door de oude leerkracht
geleverd aan de nieuwe leerkracht, zodat diegene hiermee meteen van
start kan gaan. (Er moet dan na een aantal weken in het nieuwe
schooljaar wel tussen de oude en nieuwe leerkracht geëvalueerd worden
of er doorgegaan wordt met deze handelingsplannen. )
Na zo’n 6 weken vindt er een evaluatie plaats tussen de nieuwe en oude
leerkracht over hoe het nu gaat en of er zo verder wordt gegaan.
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Hoofdstuk 11: Omgaan met doubleren
In feite betekent doubleren, dat voorzien wordt dat dit kind de stof van het huidige of
volgende leerjaar niet binnen de reguliere tijd zal kunnen verwerken of dat het kind op
sociaal emotioneel gebied niet meekan met zijn/haar leeftijdgenoten.
De beslissing of een kind doubleert zal altijd worden genomen in overleg met ouders en na
akkoord van de intern begeleider.
De ouders worden hierover tijdig geïnformeerd en ook hun mening wordt in de
besluitvorming meegenomen. Mochten ouders, ondanks het uitdrukkelijke advies van de
school, niet instemmen met een doublure, gaat het kind toch naar het volgende schooljaar,
maar worden de ouders wel uitdrukkelijk en schriftelijk gewezen op de besluitvorming,
Ouders moeten deze keuze dan accorderen met een handtekening voor.
Groep 1/2
Voor groep 1/2 spreken we over kleuterverlenging en geen doubleren.
Wat zijn belangrijke criteria waarop een keuze genomen kan worden:
• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid
• Niet voldoen aan de leervoorwaarden
• Grote spraakproblemen
• Fijne motoriek
• Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie.
Er is alleen sprake van kleuterverlenging wanneer meerdere criteria niet voldoende
ontwikkeld zijn.
Groep 3/4
• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid
• Minimale AVI score voor einde huidige groep gebaseerd op de Cito – eisen.
• Minimale basisvaardigheden rekenen, taal en lezen.
• Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie.
Er is alleen sprake van doubleren als meerdere criteria niet voldoende ontwikkeld zijn en als
verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien.
Groep 5/6
• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid
• Als niet voldaan wordt aan de geëiste doelen van rekenen, taal, spelling, begrijpend
lezen en technisch lezen.
• Als de begripsvorming van een kind onvoldoende is.
• Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie.
Er is alleen sprake van doubleren als meerdere criteria niet voldoende ontwikkeld zijn en als
verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien.
Groep 7/8
• De drempel voor doublure in groep 7/8 ligt hoog.
• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid
• Als het kind (in onze optiek) niet klaar is voor het voortgezet onderwijs.
• Als het kind niet klaar is voor groep 8. Wèl wordt gelet op leertechnisch aspect.
• De verwachting dat het kind met doubleren beter zal gaan scoren.
• Als verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien. (Sociaal emotioneel dan/wel
didactisch)
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Hoofdstuk 12: Sociaal emotioneel volgsysteem/begeleiding
Voor de sociaal emotionele vorming hebben wij op de Bolster de methode:
“Kinderen en hun sociale talenten”. Eens in de 2 weken geeft iedere leerkracht hier een les
uit. Mocht de groep het nodig hebben, kan hier vaker een les uit gegeven worden of wat
dieper toegespitst worden op een onderwerp.
.
Vanuit sociale talenten bestaat er een sociale vragenlijst genaamd: SCOL. Deze wordt voor
ieder 10-minuten gesprek door de leerkracht ingevuld. We zijn ondertussen aan het kijken
naar andere mogelijkheden i.p.v. deze lijst. We zijn duidelijk ook op zoek naar een lijst die
zowel door leerkracht, leerling als ouders ingevuld kan worden. Zodat we een nog duidelijker
beeld kunnen vormen van het kind. Hierbij willen we graag de hulp inroepen van een externe
organisatie die ons kan helpen bij het goed opzetten van ons sociaal emotioneel
volgsysteem.
12.1 Basisrecht
Naast aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het individuele kind
hebben we ook aandacht voor het groepsproces.
Het is een basisrecht dat elk kind zich op school veilig voelt, gewaardeerd voelt.
12.2 Observatie en aanpak
Om hier goed zicht op te hebben is het nodig dat de leerkracht het groepsproces observeert.
Hetzij in de klas, in de gymzaal, op het schoolplein, in de school. Buiten het klaslokaal geldt
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het team.
Zo zijn er op het schoolplein afspraken hoe kinderen met elkaar dienen om te gaan.
Ook wordt al vanaf groep 1 de kinderen geleerd hoe om te gaan met plagen of onenigheid.
We besteden veel aandacht in elke groep aan hoe kinderen zelf onderlinge problemen
constructief kunnen oplossen.
12.3 Sociogram
Om goed zicht te hebben op het groepsproces zou het wenselijk zijn twee maal per jaar een
sociogram af te nemen in elke groep. Dat zou kunnen na ongeveer 6 weken onderwijs in de
nieuwe groep en vervolgens nog eens medio februari. De informatie uit het sociogram geeft
de leerkracht aanknopingspunten om het groepsproces indien nodig te kunnen bijsturen.
12.4 Aanpak bij plagen of pesten
Van belang is om signalen van kinderen en ouders serieus te nemen: niet altijd is voor de
leerkracht zichtbaar wat er gebeurt op bv. het schoolplein.
Ten allen tijden dient pesten voorkomen te worden of, indien het zich voordoet, zo snel
mogelijk te worden aangepakt. Hiervoor biedt de ‘Posicom-reader’ een werkbare
handleiding. Het is van belang dat wij zo snel mogelijk voor onze school een zgn.
pestprotocol ontwikkelen. (Zie Posicom-reader).
12.5 Positief versterken van het groepsgevoel
Om het groepsgevoel positief te versterken biedt het boek ‘Bouwen aan Klassenklimaat’ veel
leuke en gevarieerde activiteiten. Het zou wenselijk zijn dit naast de methode “Kinderen en
hun Sociale Talenten” te gebruiken. De activiteiten nemen maar weinig tijd in beslag, zo ‘n
10 minuten per keer.
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De methode “Klets” kan eveneens gebruikt worden als aanvulling op onze methode.
Ook zonder dat er sprake is van pesten kan een groep toch een negatieve dynamiek
hebben. De reader: ‘Van een moeilijke groep naar een prettige groep’ biedt duidelijke tips en
handreikingen.
12.6 Verantwoordelijkheid
Het omgaan – met - elkaar op de Bolster is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
kinderen, team en ouders.
Wanneer zich problemen voordoen op sociaal emotioneel gebied is het van belang in
samenspraak met de ouders het kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Het is van belang ook collega’s hiervan op de hoogte te houden.
In de school en op het schoolplein kunnen collega’s ondersteunend werken. Hetzij door
observaties, hetzij door interventies, een grapje of een complimentje.
Het is van belang dat een leerkracht zijn zorgen over individuele kinderen of over de groep
kan delen met collega’s. Niet alleen ten behoeve van het kind of de groep maar ook ten
behoeve van de leerkracht.
12.7 Zorg intern / extern
Naast het raadplegen van collega’s en / of specifiek I.B.er is er ook de mogelijkheid van
observaties. De I.B.er of een collega observeert het kind, of de groep.
De I.B.er denkt mee over een plan van aanpak. Er wordt een (korte) termijn afgesproken om
met dit plan te werken. Wanneer dit gezamenlijk wordt geëvalueerd en er geen of
onvoldoende groei blijkt te zijn dient ofwel het plan te worden bijgesteld ofwel deskundigheid
van buiten te worden ingeroepen.
Het kan zijn dat de ouders wordt gevraagd contact op te nemen via huisarts / schoolarts met
G.G.Z. voor een psychologisch onderzoek of bijv. verwijzing voor een sociale
vaardigheidstraining.
12.8 Samenwerking school – ouders
Vanzelfsprekend dienen school en ouders elkaar over en weer op de hoogte te houden.
Daarvoor kan een frequent contact nodig zijn. Een gezamenlijke aanpak, op school en thuis
biedt het kind duidelijkheid en kansen op groei.
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Hoofdstuk 13: Protocollen
De Bolster is in 2007 gestart met het maken en ontwikkelen van verschillende protocollen.
We proberen er zorg voor te dragen dat deze protocollen in 5 schooljaren werkzaam zijn. De
volgende protocollen zijn klaar of in ontwikkeling:
Leerproblematiek:
13.1 Dyslexie
13.2 Dyscalculie
13.3 Hoog- en/of meerbegaafdheid
13.4 Rugzakleerling.

(klaar)
(in de wachtkamer)
(in de wachtkamer)
(in ontwikkeling)

Sociaal -emotionele ontwikkeling:
13.5 Pestprotocol
13.6 Rouwverwerking

(in ontwikkeling)
(in ontwikkeling)

Schoolse zaken:
13.7 Nieuwe leerkracht begeleiding
13.8 Inschrijving nieuwe leerling

(klaar)
(klaar)

De Protocollen bevinden zich in de grijze kast van de IB – ruimte.
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Hoofdstuk 14: Beleidsvoornemens
Ten aanzien van genoemde beleidsvoornemens zal binnen de school in overleg
worden vastgesteld binnen welk tijdspad, in welke volgorde en met welke
taaktoewijzing een en ander gerealiseerd zal worden.
1) Protocollen afmaken en borgen
2) Op zoek naar een organisatie die ons gaat helpen met ons Sociaal
emotioneel zorgbeleidsplan
3) Coachen van veranderprocessen binnen het team.
Aangezien we op de Bolster nieuwe manieren van zorgbeleid implementeren,
willen we de collega’s zo goed mogelijk begeleiden. We willen ze sturen en
helpen, zodat ze zich deze zaken eigen kunnen maken en ermee leren werken.
Het moet gedragen en uitgevoerd worden door het team.
4) Aandachtig kijken naar hoe wij ons taal- en leesonderwijs kunnen
verbeteren en bevorderen.
5) Nieuwe LOVS – onderdelen presenteren binnen het team en het
zelfgebruik hiervan duidelijk maken.
6) Implementeren van de groeps- en leerlingenbespreking.
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Hoofdstuk 15: Jaaroverzicht activiteiten Intern Begeleider
Maand
Aug. /
Sept.

Oktober

Activiteit
• Inventariseren van lopende
(begeleiding)trajecten.
• Controleren bij leerkrachten of er naar de
doorlopende afspraken gehandeld wordt.
• Controleren dossier – overdracht.
• Eigen agenda actualiseren.
• Intervisie IB
•
•
•

November

•
•
•

December

•
•

Januari

Februari
Maart

April

Mei

Juni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groepsbespreking
Leerlingenbespreking
De daaruit voortvloeiende acties
ondernemen.
Intervisie IB.
Herfstsignalering groep 3.
Veelvuldig contact met leerkrachten en de
daaruit voortvloeiende acties.
Intervisie IB
Veelvuldig contact met leerkrachten en de
daaruit voortvloeiende acties.
Intervisie IB
Groepsbespreking
Leerlingenbespreking
Schooladviezen groep 8 inventariseren en/of
bespreken
Intervisie IB
Februari - signalering groep 3
Intervisie IB
Veelvuldig contact met leerkrachten en de
daaruit voortvloeiende acties.
Inventariseren zorgniveaus
Intervisie IB
Inventariseren eventuele doublures
Indien noodzakelijk bespreken / onderzoeken
Planning maken komend schooljaar:
Groepsbesprekingen, toetskalender,
leerlingenbesprekingen, afspraken, etc.
Intervisie IB
Groepsbespreking
Leerlingenbespreking
Eindevaluatie groep 3
Intervisie IB
Uitslag Cito-LVS resultaten in de
dossiermappen
Intervisie IB
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Eventuele Opmerkingen
Van belang is om, zowel
voor jezelf als voor de
leerkracht, te weten wat
lopende is, of gegevens
goed zijn doorgegeven
en of men op de hoogte
is van doorlopende
afspraken, enz.

