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Inleiding
In dit "Zorgboek" beschrijven wij de werkwijze die wij als team van BS St. Franciscus hanteren
aangaande zorg en begeleiding van leerlingen. Dit “Zorgplan” is een groeidocument dat jaarlijks
controle behoeft en waar nodig aangepast dient te worden.
Onze school verbindt haar schoolbeleid “Zorg om de leerlingen” met het beleid van het
Samenwerkingsverband PO 3106 Heerlen e.o. waar onze school deel van uitmaakt. De scholen van
het SWV werken vanuit een gezamenlijke visie om het onderwijs eigentijds, boeiend en kwalitatief zo
in te richten, dat het passend is voor zoveel mogelijk kinderen. Kwaliteitsverbetering van het
onderwijs in algemene zin is het uitgangspunt van de scholen binnen het Samenwerkingsverband.
Het streven van onze school is gericht op afstemming, waarbij het denken vanuit mogelijkheden en
kansen prioriteit heeft.
De verschillende procedures die betrekking hebben op de leerlingenbegeleiding zijn in hoofdstukken
uitgewerkt zodat iedereen, die op onze school met (zorg)leerlingen in aanraking komt, weet welke
afspraken gemaakt zijn, welke procedures gevolgd worden en hoe deze in te voeren.
Augustus 2016
Marianne Evers, Intern Begeleider
BS St. Franciscus, Brunssum
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1. Uitgangspunten
1.1. Basisschool St. Franciscus








Basisschool St. Franciscus start vanuit de missie: Iedereen = ieder één!
Een uitdagende en boeiende leeromgeving waar je je mens mag voelen en jezelf mag zijn!
Het uitdagende in deze missie staat hier voor de werkvormen, de boeiende leeromgeving
voor de leerstof (methodes en aanbod) en waar je mens mag zijn en jezelf, staat voor het
pedagogische klimaat, de sociaal-emotionele ontwikkeling.
BS St. Franciscus wil een open en veilige school zijn waar met plezier wordt gewerkt en
geleerd. Iedere leerling kan een eigen identiteit ontwikkelen en het beste uit zich zelf halen
door met en van anderen te leren. ‘Het beste uit zichzelf halen’ betekent voor ieder kind iets
anders. Wat dat beste is, is namelijk afhankelijk van de capaciteiten, mogelijkheden en
interesses van het kind.
Onze school behaalt onderwijsresultaten die tenminste op het niveau liggen dat op grond
van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht en die voldoen aan de
wettelijke eisen in samenhang met de beschikbare (financiële) middelen.
Een samenwerkend en samen lerend team van bekwame leraren en ondersteuners verzorgt
onderwijs op maat, gedegen en vernieuwend onderwijs voor alle leerlingen.

BS. St. Franciscus toont een ontwikkelingsgerichte visie; de weg van aanbodgestuurd onderwijs, via
handelingsgericht diagnostisch onderwijs is ingeslagen. Deze weg leidt tot de tegemoetkoming aan
de behoefte van elk kind waarbij aandacht uitgaat naar autonomie, het ervaren van eigen
competenties en het hebben van die relaties die er echt toe doen.
Bij het opbrengstgericht werken gaat veel aandacht uit naar de vakgebieden taal en rekenen.
De ingeslagen weg vereist o.a. inzet op het creëren van Boeiend Onderwijs waarbij aandacht is voor:
 Werken volgens DIM. (Directe Instructie Model)
 Samenwerkend leren: coöperatieve werkvormen
 Zelfsturing: verantwoordelijkheid
 Tijdens Unitmiddagen gebruik maken van en respect voor verschillen tussen leerlingen en
leerkrachten onderling
 Uitnodigende krachtige leeromgeving
De groepen werken meestal binnen de groep, maar ook binnen de Units (Unitmiddag tenminste één
dagdeel per week) groepsdoorbrekend (in heterogene groepen). Hiermee worden sociale
vaardigheden en kennisdeling tussen leerlingen vergroot. Leerkrachten delen verantwoordelijkheid
en zetten talenten en specialismen in bij keuze van vakgebied en activiteiten.
Leerlingen worden aangesproken op niveau:
- basisinstructie (gele groep)
- verlengde instructie (rode groep)
- verkorte instructie (groene groep)
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1.2. HGW
Middels een systematische
manier van werken wordt het
onderwijsaanbod afgestemd op de
basis- en onderwijsbehoeften
van ieder kind. Deze behoeften worden
geformuleerd door aan te geven wat een kind nodig
heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken.

Waarnemen:





HGD (handelingsgerichte diagnostiek) signaleren en analyseren van opbrengsten en
kindkenmerken (executive functies). (teamtraining door Bureau Wolters en Seminarium voor
Orthopedagogiek)
Evalueren groepsplan en observeren/verzamelen van leerlingengegevens in groepsoverzicht
Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

Begrijpen:



Doelen en activiteiten voor de komende periode bepalen middels reflectie op
leerkrachtgedrag, product en proces
Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in groepsoverzicht

Plannen:



Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften (3 niveau’s)
Opstellen van het (groeps)plan

Realiseren:


Uitvoeren van het (groeps)plan

De centrale vraag is:



Wat vraagt het kind van ons?
Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?

Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
We richten ons hierbij op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak
een positief effect heeft. Daarbij kijken we naar kindkenmerken, maar ook naar kenmerken van de
onderwijsleer‐ en de opvoedingssituatie. Het begrip afstemming staat hierbij centraal; afstemming
op het kind en rekening houden met wensen, mogelijkheden en verwachtingen van school en
ouders. Het leerkrachtgedrag is elementair in het zoeken naar afstemming; leerkrachten reflecteren
op hun eigen werkconcept en vergroten hun competenties op het gebied van handelingsgericht
werken. De leerlingen worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten, hierbij zijn
betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling belangrijk.
Daarnaast wordt aandacht geschonken aan ondersteuningsbehoeften van de leerkracht of ouders:
wat zijn hun vragen en waaraan hebben zij behoefte; aan informatie, advies en/of begeleiding?

1.3. OGW
Opbrengstgericht werken:
In een brede opvatting verstaan we onder OGW het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het
verhogen van de opbrengsten: leerresultaten, sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid van
leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Deze werkwijze toont aandacht voor zowel didactische als
pedagogische doelen en past bij HGW. Zowel HGW als OGW gaan uit van doelgericht werken: het
stellen van ambitieuze doelen die cyclisch geëvalueerd worden. De combinatie van HGW en OGW
biedt onze school kansen. We benadrukken het belang van hoge verwachtingen en formuleren
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doelen op groepsniveau (Bijlage 1); deze worden vertaald naar een (groeps)plan. Op deze wijze
worden de verschillen binnen een groep hanteerbaar gemaakt.

Betrokken niveaus:





Bestuursniveau
Schoolniveau
Groepsniveau
Leerlingenniveau

Bestuursniveau:
Het Bestuur Innovo speelt een actieve rol en is gesprekspartner van onze school, bewaakt de
kwaliteitszorg en blijft op de hoogte van de opbrengsten.
Tenminste één maal per jaar, in november, voert het Bestuur een monitorgesprek met de directeur
m.b.t. de kwaliteitszorg op onze school. Hierbij worden de resultaten van onderwijs, personeel en
financiën evenals tevredenheid van ouders en personeel besproken. Scoort deze monitor
onvoldoende, dan vindt in maart een tweede gesprek plaats.

Schoolniveau:
Ons team heeft op schoolniveau heldere en ambitieuze doelen bepaald ten aanzien van technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen (evenals sociaal gedrag en werkhouding).
De Intern Begeleider maakt twee maal per jaar op school/groepsniveau een analyse van de CITO
opbrengsten; na de M-toetsen wordt een uitgebreide SZE (schoolzelfevaluatie) opgesteld waarna
samen met het team interventies worden toegevoegd, na de E-toetsen wordt deze met een
dwarsdoorsnede aangevuld.
Na elke cyclus vindt, onder leiding van de directie, een teambespreking plaats. Directie enIntern
Begeleider presenteren de SZE en in het team worden de behaalde opbrengsten geanalyseerd:
- Zijn in de diverse leerjaren de afgesproken doelen en ambities behaald? Zo nee, wat
is hiervan de oorzaak?
- Wat zijn verbeterpunten en welke maatregelen zijn nodig om de kwaliteit van het
onderwijs en het leerkrachtgedrag te verbeteren?
- Is aanpassing (naar boven of beneden) van de afgesproken doelen en ambities nodig?

Groepsniveau:
De Intern Begeleider analyseert drie maal per jaar, na afname CITO/SCOL, tijdens de geplande VCB
samen met de leerkracht op basis van de actuele gegevens in het groepsoverzicht wat de behaalde
opbrengsten zijn:
- Zijn de behaalde resultaten conform de doelen en ambities die op schoolniveau voor dit leerjaar
bepaald zijn? Zo nee, wat is hiervan de oorzaak?
- Zijn de in het groepsplan gestelde doelen bereikt? Zo nee, wat is hiervan de oorzaak?
- Welke rol speelt de kwaliteit van het onderwijs en het leerkrachtgedrag? Wat zijn verbeterpunten
en hoe pakken we die op?
- Wat betekent dit voor de doelen die we met het nieuwe groepsplan willen bereiken en voor het
aanbod om deze doelen te realiseren?

Leerlingenniveau:
Tijdens de VCB’s wordt op individueel leerlingenniveau bij leerlingen met een leerachterstand en/of
grote voosprong het (leer)probleem geanalyseerd, indien nodig met hulp van externen, waarna
vervolgens de extra hulp die aansluit bij de specifieke kenmerken van de leerling, wordt vastgelegd /
bijgesteld in een Groepsplan/HGA/Dyslexiepas/OPP.
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2. Organisatie leerlingenzorg
2.1 Continuüm van zorg
Ons onderwijs wordt zo ingericht dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
mogelijkheden en beperkingen van onze leerlingen. De verschillen tussen leerlingen worden niet
gezien als een belemmering maar als een inspirerend uitgangspunt.
Het onderwijsaanbod dient boeiend en betekenisvol te zijn voor het kind, waarbij het afgestemd is
op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Hierbij is het heel belangrijk een veilig
ontwikkelings- en leerklimaat voor de kinderen te realiseren.
Hiertoe dienen leerkrachten passende maatregelen, in de groepen en door de school als geheel, te
nemen. De leerlingenzorg is een gezamenlijke zorg, een teamverantwoordelijkheid. De zorg neemt
een centrale plek in binnen ons onderwijs; het continuüm van zorg en de leer- en vormingsgebieden
zijn nauw met elkaar verbonden. Hierbij gaat onze aandacht vooral uit naar preventief, planmatig
en opbrengstgericht werken m.b.t. zes inhoudelijke gebieden:
 Volgen van de ontwikkeling van het jonge kind (VVE)
 Sociaal-emotionele ontwikkeling en het (werk)gedrag (PBS)
 Rekenen en wiskunde
 Begrijpend lezen
 Spelling
 Technisch lezen
In het continuüm van zorg worden vijf niveaus beschreven waarbij in een glijdende schaal steeds
meer zorg voor de individuele leerling komt.
Dezelfde taal spreken is, wanneer het gaat om de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, van
wezenlijk belang. De niveaus kennen een wisselwerking. Op het moment dat er activiteiten in een
hoger niveau plaats vinden, houdt dat tevens in dat op het onderliggende niveau alles ondernomen
en gedocumenteerd is, zodat een volgende professional de draad kan oppakken zonder dat er
stagnaties in het proces ontstaan.
In het onderstaande overzicht staan op hoofdlijnen de meest relevante kenmerken van het niveau
van zorg.

2.3. Niveau’s van zorg
Niveau 1 : Algemene zorg in de groep
Kenmerken:
 Aanbieding kwalitatief goed, boeiend en opbrengstgericht onderwijs, waarbij ingespeeld
wordt op de individuele leerling en de groep als geheel
 Interactie tussen leerkracht en leerling is gebaseerd op onderling respect, vertrouwen,
veiligheid, regels en afspraken binnen de context van het onderwijs en de
gedragsverwachtingen en gedragsregels van onze school
 Signalering middels CITO LOVS, methodegebonden toetsen, Pravoo, SCOL en observatie
 Planning, invoering, toetsing en regelmatige bijstelling van maatregelen voor een goed
verloop van het onderwijsproces
 Goede informatieuitwisseling tussen school en ouders
 Leerlingenbespreking met de Intern Begeleider; de leerkracht blijft de eigenaar
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Niveau 2: Extra zorg in de groep
Kenmerken:







Kortdurende zorg d.m.v. verlengde instructie (kleine groep/individueel) door de
groepsleerkracht
Registratie (logboek, dossier Eduscope, dag-/weekplanning en groepsplan)
Signalering vaardigheidsgroei middels CITO LOVS, methodegebonden toetsen, Pravoo, SCOL
en observaties
Analyse van toets- en observatiegegevens, vastgelegd in CITO LOVS Eduscope/
groepsoverzicht (methodegebonden toetsen in logboek)
Goede informatieuitwisseling tussen school en ouders
Leerlingenbespreking met de Intern Begeleider; de leerkracht blijft de eigenaar

Niveau 3: Speciale zorg door de leerkracht met ondersteuning van Intern Begeleider na
intern onderzoek.
Kenmerken:












Voorafgaande aan de speciale zorg vindt intern onderzoek plaats, gedegen analyse van
verzamelde gegevens en aanvullende onderzoeken (zoals EMT, Klepel, AVI, PI-dictee, UGT,
Klein Rekenonderzoek)
Analyse van toets- en observatiegegevens, vastgelegd in CITO LOVS/Eduscope
Per trimester wordt de speciale zorg in een Groepsplan of in een HGA vastgelegd; we
streven ernaar de leerling kan bij het opstellen van het HGA te betrekken
Vaststelling en uitvoering van het HGA vindt plaats na overleg met en met schriftelijke
toestemming (handtekening) van ouders. Uitvoering duurt ten hoogste één trimester
Na (tussentijdse) evaluatie kan het HGA afgesloten worden of een nieuw doel (nieuwe
aanpak) opgesteld worden. Blijkt echter na herhaald bijstellen van de doelstelling de interne
begeleiding niet afdoende, dan kan men besluiten om over te stappen naar niveau 4
Deze beslissing neemt Leerkracht en IB-er altijd samen, waar nodig met directie
Registratie in Eduscope, SCOL en CITO LOVS
Goede informatieuitwisseling tussen school en ouders: oudergesprekken waar alle, ook
schriftelijke informatie gedeeld wordt (HGA/groepsplan)
De IB-er is op dit niveau altijd betrokken en coördineert de zorg; de leerkracht blijft de
eigenaar

Niveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek
Kenmerken:










School biedt speciale zorg n.a.v. extern onderzoek; langdurige zorg en/of speciale zorg
Voor deze speciale zorg wordt altijd een HGA of dyslexiepas opgesteld; leerkrachten werken
minimaal iedere vier weken het digitale logboek bij en stellen waar nodig hun aanpak bij
Wanneer sprake is van grote zorgzwaarte in een groep worden niet meer dan 20%
HGA’s/OPP’s opgesteld; de leerkrachten kunnen dan, altijd in overleg met de Intern
Begeleider, verder geboden zorg voor zorgleerlingen uitgebereid in het groepsplan
vastleggen.
Voor een leerling met een dyslexieverklaring wordt een dyslexiepas ingevuld. Deze wordt
aangevuld met, specifiek bij de leerling passende “overige maatregelen”, en tenminste twee
maal per jaar geëvalueerd
Bij extern onderzoek/externe communicatie is schriftelijke toestemming voor het
verstrekken van schoolgegevens van ouders noodzakelijk; deze toestemmingsverklaring
wordt bewaard in het zorgmapje van de leerling op het IB-kantoor
School bespreekt met ouders de hulpvraag; school en/of ouders vragen, waar nodig/mogelijk
extern onderzoek aan (SWV/expertisepool/externe ondezoeksbureau’s)
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Ook in deze fase kan school, tegen betaling uit zorgmiddelen, een ondersteuningsvraag
richten aan de Expertisepool
In samenspraak met de Intern Begeleider en het SWV (met gebruik van zorggelden vanuit
SWV) kan gekozen worden voor het opstellen van een OPP, als sprake is van:
- een forse, langdurige achterstand (> 10 DLE) op één of meerdere gebieden (te weten
Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen, Spelling)
- beperkte capaciteiten (intelligentieonderzoek)
- minimale effecten eerdere handelingsplannen (analyse)
- verwachte uitstroom PRO
Indien een kind een afbuigende leerlijn toont omdat het voor één of meedere vakgebieden
niet niveau E8 behaalt, maar het SWV niet betrokken is, wordt een eigen “leerlijn” (in format
OPP) opgesteld bij:
- een forse, langdurige achterstand (> 10 DLE) op één of meerdere gebieden (te weten
Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen, Spelling
- minimale effecten eerdere handelingsplannen (analyse)
- beperkte capaciteiten (mogelijke gegevens intelligentieonderzoek)
Bij extern onderzoek/externe communicatie is schriftelijke toestemming voor het
verstrekken van schoolgegevens van ouders noodzakelijk; deze toestemmingsverklaring
wordt bewaard in het zorgmapje van de leerling op het IB-kantoor
School bespreekt met ouders de hulpvraag; school of ouders vragen, waar nodig/mogelijk
extern onderzoek aan (SWV/expertisepool/externe ondezoeksbureau’s)
In deze fase kan school, tegen betaling uit zorgmiddelen, een ondersteuningsvraag richten
aan de Expertisepool
School kan aan het einde van het traject zorgniveau 4 de hulp inroepen van de
trajectbegeleider van het SWV, in de vorm van een RTO, met betrekking tot een aanvraag
TLV (Toelaatbaarheidsverklaring)
Alle gegevens van de leerling, waar nodig tegenmoetkomend aan de procesvoorwaarden om
te komen tot een Toelaatbaarheidsverklaring, waarmee kwaliteit van uitvoering van de
ondersteuningsniveau‘s 1 t/m 4 aangetoond worden, zijn gebundeld in een zorgmapje op het
IB-kantoor (op papier) en digitaal vastgelegd in Eduscope.
De IB-er is op dit niveau altijd betrokken en coördineert de zorg; de leerkracht blijft de
eigenaar

Niveau 5: Zorg in het SBO/SO
Kenmerken:




De directeur van het SWV geeft de TLV af op basis van oordeel vanuit het MDO te weten het
deskundigenadvies (wettelijk verplicht) en advies TB inzake validiteit proces en aanvraag
Bij TLV-aanvraag en bij herbeoordeling zijn handtekeningen vereist van de directeur van de
school van herkomst, de directeur van de plaatsende school en de ouders
Zorg in het SBO/SO
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2.2 Kind op de gang
In de school zijn diverse professionals op gebied van de zorg aan het werk, te weten een Intern
Begeleider die tevens Gedrags- en RT-specialist is, een Taalspecialist, een Rekenspecialist en een
Gedragsspecialist. Deze vormen samen het Zorgteam en voeren regelmatig samen overleg.
Tenminste drie maal per jaar wordt een leerlingenbespreking gehouden en één maal per jaar heeft
warme overdracht plaats van de ene groep naar de andere groep.

De kunde op schoolniveau:







Het kunnen observeren en tijdig signaleren van zorg/belemmeringen in de ontwikkeling van
kinderen.
De implementatie/uitvoering/handelen van het protocol inzake dyslexie.
De alertheid op de sociale omgang met elkaar, elkaar aanspreken op (zowel negatief als
positief) gedrag.
Er is verbinding als team waardoor deze een voorbeeldrol kunnen zijn naar elkaar en andere
geledingen.
Het team beschikt over ervaringsdeskundigheid.
Adequaat pedagogisch handelen middels PBS (Positive Behavior Support)

(On)mogelijkheden op BS St. Franciscus:
De mogelijkheden op BS St. Franciscus per Cluster zijn vastgelegd in het document “Kind op de Gang
(ter inzage bij directie)
Onmogelijkheden:
 Blindheid
 Zware slechthorendheid in combinatie met spraak/taalproblematieken.
 Syndroom van Down
 Complexe, meervoudige problematiek

Teambrede onderbouwing van de grenzen en randvoorwaarden:










Ondergrens IQ <80. Het kind heeft een OPP in relatie tot wat de school bieden kan.
Letten op de beperkte mogelijkheden van het beschikbare middelen.
Grootte van de groep en zorgzwaarte moet in ogenschouw genomen worden bij de
samenstelling en inrichting van de zorg in de school.
Meerdere stoornissen/comorbiditeit.
Wanneer de veiligheid van de omgeving en voor het kind zelf in gevaar komt, vanwege
(extreem) agressief gedrag.
Als aangetoond wordt dat er een belemmering op kan treden in de voortgang en
ontwikkeling van de groep of de individuele leerling.
Wanneer 1 op 1 begeleiding noodzakelijk wordt.
Beperkingen rondom de inrichting van het gebouw.
Slecht welbevinden van de leerling.
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2.4. Zorgleerlingen
Een zorgleerling is een leerling:










Die de groepsleerkracht opvalt ten opzichte van leeftijdsgenoten/klasgenoten met
betrekking tot gedrag en/of leren binnen de dagelijkse schoolse situatie
Die niet kan voldoen aan de kennis en vaardigheden die als beheerst woden verondersteld
in de methode gehanteerde normeringen
Bij wie met behulp van CITO LOVS een stagnatie in de ontwikkeling is geconstateerd;
waarvan uit de toetsresultaten blijkt dat zij/hij geen persoonlijke groei doormaakt zonder
extra hulp/begeleiding/ aangepast aanbod leerstof
Bij wie met behulp van CITO LOVS een versnelde ontwikkeling is geconstateerd op één of
meerdere vormingsgebieden
Bij wie via de methodegebonden toetsen het verkregen signaal wordt bevestigd
Bij wie met behulp van SCOL een negatieve ontwikkeling is geconstateerd op één of
meerdere ontwikkelingsgebieden
Die een enkelvoudig of meervoudig probleem heeft op cognitief en/of sociaal-emotioneel
en/of motorisch gebied
Bij wie een inzet- en motivatieprobleem zichtbaar is

Criteria:







Gedurende minimaal 1 jaar of langer IV, V of V- CITO-score bij één of meerdere onderdelen
van CITO LOVS en waarbij bij een tweede afname geen groei zichtbaar is (R en W, BL, SP)
Gedurende minimaal 1 jaar of langer I+ CITO-score bij één of meerdere onderdelen van CITO
LOVS (R en W, BL, SP)
Gedurende minimaal 1 jaar SCOL gedragsvragenlijst beneden de 75% norm scoren op één of
meer van de volgende onderdelen: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken,
een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan
met ruzie; hierbij houden we er rekening mee dat leerlingen in groep 2 door hun jonge
leeftijd mogelijk niet binnen deze range kunnen scoren
Groepen leerlingen waarvan blijkt dat na CITO toetsmomenten het niveau van de gehele
groep beneden landelijk gemiddeld ligt
Leerlingen uit de groepen 1 en 2 scoren PRAVOO groep 1 en 2 op de ontwikkelingsaspecten
<75% bij tenminste twee opeenvolgende peilpunten en tonen hierbij geen groei ten opzichte
van zichzelf

Signalering:
We maken gebruik van methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen (voornamelijk
CITO). (werkwijze zie “Toetsprotocol, 4.4.) School gebruikt voor deze laatsten onderstaande
instrumenten; het gebruik wordt vastgelegd in de toets/zorgkalender.
 Groep 1-2 CITO LOVS Midden en Eind toetsen: CITO LOVS TVK, CITO LOVS RVK
(tenminste 1x M1 en E1 vóór overgang naar groep 2)
 Groepen 3-8 CITO LOVS Midden en Eind toetsen: CITO LOVS DMT, CITO LOVS Spelling, CITO
LOVS Rekenen en Wiskunde, Woordenschat, Leestempo
 Groepen 4-8 CITO LOVS Midden toetsen: CITO LOVS LOVS Begrijpend lezen.
 Groepen 6-8 CITO LOVS Midden toetsen Taalverzorging
 Groepen 3-4 CITO LOVS Eind toetsen: CITO LOVS Begrijpend lezen
 Groep 3 CITO LOVS AVI;
Analyse leesgegevens groepen 4-8 (CITO LOVS Leestempo en DMT na 2e maal IV-V(-) score):
CITO AVI
 Groepen 2-8 najaar en voorjaar SCOL gedragsvragenlijst door de leerkrachten ingevuld,
daarnaast vullen de leerlingen uit groep 6-8 de “Leerlingen SCOL” in
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Groep 1-2 Midden en Eind: Kleutervolgsysteem Pravoo
Groep 2 Midden 2: Dyslexieprotocol aanvullende toetsen CPS: Kleurentoets, Auditieve
analyse, Auditieve synthese, Letters benoemen, Invented spelling (alle leerlingen vóór 30
januari). Leerlingen met V(-) TVK en alle mogelijke kleuterverlengers: tweede afname in de
maand mei
 Groep 2 periode maart-mei: Alle RVK V(-) leerlingen afname UGT
 Groep 3 Herfstsignalering, Wintersignalering, Lentesignalering, Eindsignalering
Na toetsafnamen / gebruik van signaleringslijsten volgen leerlingenbesprekingen zoals vastgelegd in
de zorg / toetskalender.

2.5. Diagnosticering
Het diagnosticeren gebeurt met behulp van op school beschikbare onderzoeksmiddelen. (Bijlage 2)
Tijdens de groeps- en individuele leerlingenbesprekingen (leerkracht en Intern Begeleider, onder
andere n.a.v. toetsafname) worden afspraken met betrekking tot het diagnosticeren op school
vastgelegd in het VCB formulier. Onderzoek wordt afgenomen door de leerkracht en/of de Intern
Begeleider. De onderzoeksgegevens worden vastgelegd in Eduscope onder de noemer
“Schoolonderzoek/observatie”, “Signaleringslijst Dyslexie” of “Analyse rekenproblemen /
dyscalculie”.

2.6. VCB (voortgangscontrole besprekingen)











Deze vinden tenminste drie keer per jaar plaats tussen de groepsleerkracht en de Intern
Begeleider. (zie Jaarplanning Zorg) Deze besprekingen vinden veelal plaats n.a.v. afname
CITO en Scol
Leerkrachten bereiden de besprekingen voor en leggen bevindingen vast in het VCB
formulier en/of in het groepsoverzicht (CITO, Scol, methode gebonden toetsen, observaties,
belemmerende en bevorderende factoren, executeve functies, onderwijsbehoeften enz.)
De Intern Begeleider bereidt de leerlingenbespreking voor, leidt de bespreking en bewaakt
de verslaglegging, afspraken en evaluatiemomenten
In de laatste maand van het schooljaar, voor de overgang naar de volgende leergroep,
vinden de overdrachtsbesprekingen (zie ook paina 15), vastgelegd op het
overdrachtsformulier (Eduscope) plaats tussen de betreffende leerkrachten. Ter
voorbereiding hiervan vindt een VCB plaats. Als de groep daarna aan de volgende leerkracht
wordt overgedragen ondertekenen zowel de scheidende als de ontvangende leerkracht voor
akkoord. Hiermee neemt de nieuwe leerkracht de verantwoording voor de groep en de zorg
over.
Leerkrachten kunnen altijd, indien gewenst, tussentijds leerlingen inbrengen
Gemaakte afspraken en handelingsadviezen van tussentijdse leerlingenbesprekingen
worden vastgelegd in het leerlingenjournaal onder leerlingenbespreking.

2.7 Opstellen Groepsplan / HGA’s / OPP’s / Dyslexiepas.
Groepsplan:
Om, m.b.t. de vakgebieden Rekenen, Begrijpend Lezen, Spelling en Technisch Lezen, tegemoet te
komen aan alle onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen, maken we, op basis van
toetsresultaten, gebruik van het onderwijscontinuüm. Hierbij worden de groepen ingedeeld in drie
subgroepen:
 Instructieonafhankelijke leerlingen (merendeels CITO I-II score) die een verkorte instructie
krijgen
 Instructiegevoelige leerlingen (merendeels CITO III score) die een basisinstructie krijgen
 Instructieafhankelijke leerlingen (merendeels CITO IV-V score) die verlengde instructie
krijgen
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(Kijkend naar de kindkenmerken, voortgang ontwikkeling en onderwijsbehoeften kan van deze
indeling afgeweken worden)
Hieraan voorafgaand wordt twee maal per jaar een groepsoverzicht gemaakt, waarna een
groepsplan wordt opgesteld.
Schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met het opstellen van het groepsplan Rekenen en Wiskunde,
midden schooljaar 2016-2017 wordt het groepsplan Tecnisch Lezen hieraan toegevoegd.
Meer specifieke onderwijsbehoeften binnen bovengenoemde instructiegroepen kunnen leiden tot
een individuele maatregel, te weten het opstellen van een HGA. Hierbij waken we ervoor het aantal
HGA’s per groep te beperken tot maximaal 20 %. Indien meer HGA’s wenselijk lijken, wordt eerst
gekeken of er sprake is van een breder onderwijskundig probleem waarbij een of meerdere
onderwijsarrangementen aangepast dienen te worden.
Teamnascholing was vanaf schooljaar 2013-2014 o.a. gericht op het analyseren van toetsgegevens,
vanaf schooljaar 2015-2016 is gestart met teamnascholing “Groepsoverzichten en Groepsplannen”.

HGA:
Voor leerlingen in zorgniveau 3 kan, in afstemming met de IB-er, een HGA opgesteld worden. Dit
gebeurt altijd na de tweede achtereenvolgend maal V(-) en waarbij in de toekomst extern onderzoek
verwacht wordt bij b.v. een hardnekkig lees- spellingsprobleem, hardnekkig rekenprobleem,
gedragsprobleem.
Voor leerlingen in zorgniveau 4 wordt altijd een HGA opgesteld. Hieronder vallen ook leerlingen met
een meervoudige problematiek die cognitieve ontwikkeling en welbevinden belemmert. Deze HGA’s
kunnen in een langer tijdsbestek plaatsvinden. Een HGA wordt opgesteld voor maximaal één jaar,
waarbij tenminste ieder trimester de aanpak wordt geëvalueerd en bijgesteld in een volgende
nieuwe aanpak. Heeft de begeleiding het gewenste effect dan wordt het HGA afgesloten; heeft het
niet het gewenste effect dan wordt voor het begin van het nieuwe schooljaar een nieuw HGA
opgesteld.
HGA’s worden door de leerkracht opgesteld en SMART geformuleerd; ouder en kind worden in dit
proces betrokken.
Indien de leerling weinig tot geen vooruitgang boekt, wordt de leerling opnieuw besproken met de
Intern Begeleider; hierop volgt mogelijk verder intern diagnostisch onderzoek of de leerling wordt
eventueel door ouders aangemeld voor extern onderzoek.
Het ingevulde en door ouders ondertekende HGA wordt door de leerkracht aan de Intern Begeleider
gegeven en in de zorgklapper in het zorglokaal bewaard.

NB:






De startdatum van een HGA valt op de eerste dag van het schooljaar, de streefdatum valt
binnen hetzelfde schooljaar
Wordt op een later tijdstip in het schooljaar besloten een HGA op te stellen vallen zowel
stardatum als streefdatum binnen het schooljaar
De datum “ouders akkoord” valt op dezelfde datum als de startdatum
De leerkrachten evalueren zowel het algemene gedeelte van de HGA’s als de aanpak(ken) en
sluit deze af op de streefdatum
Ouders ondertekenen het HGA, evenals alle aanpak(ken) en alle evaluatie(s) op school
tijdens een gesprek waarbij de inhoud wordt besproken
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OPP (light):
Voor leerlingen met een afbuigende leerlijn stelt de school een Ontwikkelingsperspectief met inzet
van het SWV (met gebruik van zorggelden vanuit SWV) of een “OPP light” (zonder gebruik
zorggelden). Een OPP (light) wordt ten vroegste midden groep 5 opgesteld en uiterlijk bij de
overgang naar groep 7. De halfjaarlijkse evaluatie vindt mondeling met ouders plaats op school.
Hierbij wordt het rendement bepaald (groei in vaardigheidsscore) en worden de gegevens
geactualiseerd.
Het ingevulde en door ouders ondertekende OPP(light) wordt door de leerkracht aan de Intern
begeleider gegeven en in de zorgklapper in het zorglokaal bewaard.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:








De leerling behaalt maximaal eindniveau groep 7; heeft een achterstand van >10 DLE
De leerling heeft al met meerdere HGA’s gewerkt
De leerling heeft cognitieve belemmeringen op één of meerdere vakgebieden (Rekenen,
Spelling (Technisch lezen) en/of Begrijpend lezen)
Leerlingen met een SO - SBO indicatie
OPP:
- Leerlingen met verwachte uitstroom PRO of VSO:
- IQ 55-80, eindniveau groep 5 = DLE 30
- leerachterstand >10 DLE
OPP-light:
-Leerlingen met cognitieve of SEO belemmeringen met verwachte uitstroom naar LWOO:
- IQ 75-90, eindniveau groep 6 = DLE 40
- IQ 80-90 eindniveau groep 6 = DLE 40 voor bepaald vakgebied (b.v. dyslexie, dyscalculie)
- IQ 90-120, eindniveau groep 7 = DLE 50 met sociaal-emotionele problemen
- leerachterstand 0,25-0,5

Hierbij verzamelen we onderstaande gegevens:







Gegevens eventuele IQ-test en gegevens externe deskundigen
Minimaal drie opeenvolgende CITO meetmomenten vanaf M5
HGA’s betreffende de vakgebieden Rekenen, Spelling (Technisch lezen) en/of Begrijpend
lezen
Verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit het leerlingendossier
Systematisch in beeld gebracht leerendement, bevorderende en belemmerende factoren
Kind-, gezins- en schoolgebonden factoren

Een ontwikkelingsperspectief voldoet aan de volgende criteria:





Een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende vakgebied dat is bepaald aan de hand van
het verwachte uitstroomniveau van de leerling
Meetbare tussendoelen (vaardigheidsscore) die bepaald zijn aan de hand van het
ontwikkelingsperspectief
Een beredeneerd, gepland aanbod dat is bepaald op basis van de tussendoelen
Realistisch en onderbouwd ontwikkeling

Afspraken:




De Intern Begeleider is altijd betrokken en coördineert de zorg; de leerkracht blijft de
eigenaar
Ouders en kind zijn nauw betrokken, ouders tekenen voor akkoord
De eigen leerlijn wordt tenminste na de midden- en eindtoetsen geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld
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De leerkracht is verantwoordelijk voor het maken, het beheren en de uitvoering van het plan
en voor de communicatie ervan naar de ouders; Ib-er kan hierbij ondersteunig bieden
Leerkrachten houden minimaal iedere twee tot vier weken het digitale logboek bij
Het ingevulde en door ouders ondertekende OPP wordt in de zorgklapper in het IB kantoor
bewaard

Dyslexiepas:
Voor alle leerlingen met een dyslexieverklaring wordt een dyslexiepas opgesteld. Deze wordt altijd bij
het onderdeel “overige maatregelen” aangevuld met kindspecifieke aanpak. De dyslexiepas wordt
tenminste twee maal per jaar geëvalueerd en het onderdeel “overige maatregelen” bijgesteld.
De ingevulde en door ouders ondertekende Dyslexiepas wordt in de zorgklapper in het zorglokaal
bewaard.
NB:
De leerkracht maakt vóór het einde van het schooljaar tenminste een heldere probleemomschrijving
van alle plannen voor het nieuwe schooljaar. In de eerste week van het nieuwe schooljaar kan de
“nieuwe” leerkracht in overleg met de “oude” leerkracht nog enige aanpassingen verrichten. Hierna
(binnen een tijdsbestek van ongeveer drie weken, zie zorgplanning) worden alle orginele plannen op
papier ingeleverd bij de Intern Begeleider; deze verzamelt alle zorggegevens in een zorgklapper van
het betreffende schooljaar. Ouders dienen HGA, OPP en Dyslexiepas vooraf bij de leerkracht te
ondertekenen.

2.8. De organisatie van de leerlingenzorg
Het schoolbeleid leerlingenzorg betreft de schoolvisie m.b.t. pedagogische en didactisch handelen
zoals verwoord in schoolgids en schoolplan. Ook betreft het de uitwerking van het zorgbeleid en
concrete afspraken zoals verwoord in dit document “Zorg”.
Voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid heeft BS St. Franciscus in totaal drie dagen per
week ingezet. Deze dagen worden ingevuld door Intern Begeleider/Gedragsspecialist Mw. Marianne
Evers.

Verantwoordelijken m.b.t. de uitvoering van de zorg:






De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de groep (probleemeigenaar)
De Intern Begeleider begeleidt de leerkracht en is verantwoordelijk voor de invulling van de
geboden zorg (procesbegeleider)
De Intern Begeleider coördineert de zorg in ruime zin
Ingrijpende beslissingen (o.a.: groep overslaan; zittenblijven; verwijzing SBO) worden in MT
besproken. Het MT bestaat uit Directeur en de Intern Begeleider
De Directeur is eindverantwoordelijk voor de zorg

Afspraken en taken m.b.t. leerkrachten en Intern Begeleider op zorgniveau:
Leerkrachten:





Onderwijs in de groep zo gestalte geven dat onderwijs op maat geboden kan worden. (DIMPBS) Dit is in ontwikkeling en blijft aandachtspunt. (zie schoolplan en schooljaarplan)
Opstellen van HGA, OPP(-light), Groepsoverzichten en Groepsplannen, in overleg en waar
nodig met begeleiding van de Intern Begeleider
Bieden van planmatige hulp (vastgelegd in HGA, OPP en Groepsplannen) in de klassensituatie
Regelmatige evaluatiemomenten inbouwen, waar wenselijk in samenspraak met de Intern
Begeleider m.b.t. de vorderingen van de betreffende leerling; het voeren van kind- en
oudergesprekken
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Op de hoogte zijn en het kunnen hanteren van de materialen/methodes/CITO LOVS /SCOL en
vastgelegde afspraken in het “Handboek Zorg”
Hanteren en bijhouden van beknopte en zoveel mogelijk eensluidende (ook voor
buitenstaanders) heldere, zo objectief mogelijke en correcte rapportage, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de formats in Eduscope. Leerkrachten verwerken tenminste twee maal
per jaar hun bevindingen m.b.t. een leerling in een leerlingenjournaal in Eduscope.
Leerkrachten maken van ieder oudergesprek een verslag in “Oudergesprek” of
“Ouderavond” in Eduscope. Daarnaast verwerken leerkrachten gegevens m.b.t.
zorgleerlingen in de daarvoor bestemde formats in Eduscope
Leerkrachten voeren alle CITO gegevens in CITO LOVS.
Leerkrachten maken van leerlingen een categorieënanalyse of categorieënoverzicht m.b.t. de
vakgebieden RVK, TVK, R en W, DMT (afname drie kaarten), Studievaardigheden en
Woordenschat (invoermethode fouten aanklikken); m.b.t. het vakgebied Spelling een
fouteanalyse (invoermethode foute aantwoorden)
Leerkrachten bewaren de toetsboekje tenminste één jaar in de daarvoor bestemde bak,
behorende bij hun groep. Hierna vernietigen ze de toetsboekjes.
Leerkrachten bereiden voortgangsbesprekingen voor op groeps- en leerlingenniveau en
nemen relevante info mee. (format VCB)
Alle leerkrachten vullen vóór het einde van het schooljaar digitaal “groepsoverdracht” in; aan
de hand hiervan worden de overdrachtsbesprekingen gehouden. Beide leerkrachten
ondertekenen dit formulier, waarmee de “nieuwe” leerkracht instemt met eerder geboden
zorg, en vervolgens de verantwoording voor de groep overneemt.

Intern Begeleider:
Signalering/onderzoeken/leerlingvolgsysteem:









Bewaken van de planning van de uitvoering van de signaleringstoetsen c.q. toetsen
leerlingvolgsysteem/initiëren, opstellen, bijhouden toets/zorgkalender
Zorg voor aanschaf toetsmaterialen en aanspreekpunt t.a.v. toetsmaterialen
Beheren en bewaken van het leerlingvolgsysteem op schoolniveau
Voorlichten en instrueren van collega’s bij de keuze en uitvoering van
signaleringsonderzoeken
Bespreken met en coachen van collega’s bij de verwerking van d.m.v.
signaleringsonderzoeken verzamelde gegevens
Ondersteunen van de leerkracht bij aanvullend diagnostich onderzoek, eventueel aanvullend
diagnostisch onderzoek verrichten
Observeren van leerlingen op vraag van de groepsleerkracht
Bespreken en mee-analyseren van groepsprofielen (CITO LOVS)

Leerlingen- en groepsbesprekingen:





Plannen van leerlingen- en groepsbesprekingen/voortgangscontrolebesprekingen
Voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen
Bewaken van correcte verslaglegging van de afspraken door de groepsleerkracht
Bewaken van het uitvoeren van, de tijdens de bespreking, gemaakte afspraken

HGA’s / OPP’s:





Ondersteunen van de leerkracht bij het diagnosticeren van de problemen; ondersteunen bij
diagnostisch onderzoek en het analyseren van de onderzoek/doet eventueel zelf
diagnostisch onderzoek
Ondersteunen van de collega’s bij het opzetten en uitvoeren van een HGA/OPP
Planning van de evaluatie van het handelingsplan
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Orthotheek:



Beheren en up to date houden van de orthotheek
Begeleiden van collega’s bij gebruik orthotheek

Schoolinterne en -externe taken:






















Coachen van de leerkracht bij het opzetten en uitvoeren van de zorgverbreding/onderwijs op
maat in de groep
Collegiale consultatie op aanvraag van collega’s
Bijhouden van de sociale kaart
Consultatie van externe deskundigen o.a.: schoolarts, psycholoog, logopedist,
maatschappelijk werk, Ambulante Begeleiding, BJZ, Xonar enz.
Deelname ZAT, BOVO
Deelname MT
Voorbereiden en leiden van bijeenkomsten Zorgteam (bestaande uit LB Taal, LB Rekenen, LB
Gedrag en Intern Begeleider) De contacten tussen leerkrachten en LB-ers verlopen altijd met
medeweten van de Intern Begeleider.
Deelname IB-overleg
Overleg met directie over de zorgstructuur/onderwijsinhoudelijke zaken/gezamenlijk zorg
dragen voor innovatie
(mede-)Begeleiden van invoerings- en veranderingsprocessen op het gebied van
leerstofaanbod en klassenmanagement met betrekking tot zorg
Initiërende, stuwende taak t.a.v. zorgverbreding
Onderhouden “Handboek Zorg”
Bewaken van de procedures en afspraken m.b.t. de leerlingenzorg
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en deze doorgeven aan collega’s
Contacten met ouders
Coördineren van verwijzingen en aanmeldingen van leerlingen voor interne en externe zorg
Ondersteunen van leerkrachten bij
het invullen van onderwijskundig rapporten/
Toelaatbaarheidsverklaring
Zorg voor aanvullende gegevens m.b.t. onderzoeken en/of behandelingen
Evalueren van de leerlingenzorg en komen met aanbevelingen
Analyseren en interpreteren van toetsresultaten, opstellen SZE op leerling-, groep- en
schoolniveau en hieraan adviezen/handelen verbinden

Administratie:




Dossiervorming en dossierbeheer
Aansturen van, en ontwikkelen van digitale formats
Bewaken/organiseren van dossiervorming t.a.v. zorgleerlingen en zorgverbreding

De Intern Begeleider (ook gedragsspecialist) is samen met de LB gedragsspecialist aanspreekpunt
voor de specifieke leerlingenzorg op sociaal-emotioneel gebied binnen de school.
Zij staat collega’s bij in de omgang met gedragsproblemen en -stoornissen van kinderen. Zij heeft een
ondersteunende rol bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van zorgactiviteiten op sociaalemotioneel gebied en zorgt voor afstemming van deze activiteiten op schoolniveau.

2.9. Leerlingendossier
Inhoud dossiermap:
Aanmelding:
 Aanmeldformulier en persoonsgegevens
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Vóórschoolse informatie
Externe instanties
Toetsen

Zorgleerlingen zijn zichtbaar gemaakt middels een oranje gekleurde ruiter
Kleuterverlengingen en doublures hebben daarnaast een extra geel gekleurde ruiter, zijinstromers
een extra groen gekleurde ruiter.

Zorgmapje:
Mapje waarin alle gegevens van de betreffende zorgleerling (indien nodig vanaf niveau 3 en alle
niveau 4 leerlingen) m.b.t. de ontwikkeling, intern en extern onderzoek en handelingsadviezen
verzameld worden. Deze mapjes worden bewaard in de dossierkast in het IB-kantoor.

N.B.
- De originele gegevens m.b.t. zorg worden altijd opgeborgen in de “rode zorgmapjes” van de
betreffende leerling in het IB-kantoor, de orginele HGA’s, OPP’s, dyslexiepassen en groepsplannen in
de zorgklapper van het betreffende schooljaar in het IB-kantoor.
- De groepsoverdrachtformulieren (er vindt altijd een “warme” overdracht plaats aan het eind van
het schooljaar) worden in de zorgklapper in het IB-kantoor bewaard.

Indeling digitaal leerlingenjournaal (Eduscope):















Leerlingenjournaal
Oudergesprek
Kindgesprek
Ouderavond
Leerlingenbespreking
Contacten externe instanties
Onderzoek
Observatie
Noodkaart
Stappenplan procedure versnellen/vertragen
Analyse rekenproblemen/dyslexie
Dyslexieprotocol 1-8
Dyslexiepas
Logopedie

Indeling digitaal groepsjournaal:





VCB Groepsbespreking
Groepsoverzicht kleuter risicoscreening dyslexie
Groepsoverdracht
Groepsplan (TVK, RVK, T,L, SP, BL-Wsch, R en W, SEO

N.B.
- Groepsoverzichten en groepsplannen, nu nog verwerkt onder Groepsjournalen worden in
schooljaar 2016-2017 in Eduscope verwerkt onder Dossier – Groepsoverzichten – Groepsplannen
- De dossiers zijn alleen voor leerkrachten toegankelijk.
- Ouders hebben altijd recht van inzage in het dossier van hun kind.

Handboek Zorg – Marianne Evers – Augustus 2016

18

3. Procedures Externe contacten
3.1. ZAT
Onze school maakt deel uit van het ZAT (Zorgadviesteam) Brunssum West, met als doel de
afstemming tussen interne en externe zorg. Bij de interne zorg onderscheiden wij 5 niveaus; de
inbreng in het ZAT is niet afhankelijk van het niveau van zorg doch meer van het preventieve karakter
of het multidisciplinair karakter van de problematiek.
Het ZAT komt gemiddeld één maal per maand samen; deze data worden aan het begin van het
schooljaar, voor het hele jaar, vastgesteld.

Het doel van ons ZAT:





Vroegtijdige signalering
Preventief en consulatief werken
Laagdrempelige aanpak
Waar nodig verwijzen naar relevante instanties en/of diensten

De samenstelling van het ZAT:









Basisscholen Brunssum West
Peuterspeelzaal Brunssum West
Meandergroep Jeugdgezondheidszorg
Jeugdarts GGD
Maatschappelijk Werk CMWW
Opbouwwerk coördinator CMWW
Toegang Jeugd Gemeente Brunssum
Politie Limburg Zuid

Werkwijze:




Vragen/problemen worden ingebracht en besproken, met toestemming van de betrokkenen.
Indien er geen toestemming is verkregen kan zorg anoniem besproken worden
Er wordt gezamenlijk overlegd welke discipline actie zal/kan ondernemen en in overleg met
de gezinnen wordt een plan van aanpak/hulpverleningstraject opgesteld
Alle besproken casussen worden volstrekt vertrouwelijk behandeld

3.2. RAK
Met betrekking tot de RAK (Regionale aanpak kindermishandeling) en op basis van de wet “Huiselijk
geweld en kindermishandeling” hebben alle leerkrachten een eenmalige voorlichtingsbijeenkomst
over “Vroegsignalering in het kader van de aanpak van kindermishandeling” bijgewoond. De Intern
Begeleider heeft zes studieochtenden bijgewoond die resulteerden in een certificaat
“Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling”. Zij zal in schooljaar 2016-2017 weer een training tot
aandachtsfunctionaris doorlopen. Leerkrachten volgen dan een e-learning m.b.t. dit onderwerp en
hebben als beroepskracht een essentiële rol bij het signaleren van zorgen. Deze signalen kunnen
allerlei oorzaken hebben. Bij een vermoeden van kindermishandeling is het belangrijk als
professionals eigen verantwoordelijkheid nemen en durven handelen.
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Route bij signalen van huiselijk geweld:
Stap 1: In kaart brengen van signalen




Observeer
Onderzoek naar onderbouwing
Gesprek met ouders: delen van zorgen

Stap 2: Collegiale consultatie en vragen AMK, registratie in Verwijsindex:



Consultatie interne en externe collega’s: groepsbespreking, MT, ZAT, Jeugdarts, Intern
Begeleider, leerplichtambtenaar, AMK, Registratie in Verwijsindex
Uitkomsten van consultaties met ouders bespreken

Stap 3: Gesprek met ouders:


Delen van de zorg

Stap 4: Wegen van aard en ernst:



Weeg risico, aard en ernst van de kindermishandeling of huiselijk geweld af
Vraag AMK hierover een oordeel te geven

Stap 5: Hulp organiseren en effecten volgen:





Zorgen bespreken met ouders
Hulp organiseren door ouders door te verwijzen naar BJZ
Monitor of leerling en ouders hulp krijgen
Volg de leerling

Of: Melden en bespreken:



Met ouders voorgenomen melding bespreken
Zorgmelding bij AMK of BJZ

3.3. VIP
Als een kind problemen ondervindt tijdens het opgroeien, kan het zijn dat twee of meerdere
organisaties bij hetzelfde kind betrokken zijn. De VIP (Verwijsindex Parkstad) is een
registratiesysteem dat bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan dezelfde jongere; op deze
wijze kunnen de betreffende instanties contact met elkaar opnemen en geboden hulp op elkaar
afstemmen. De deelnemende organisaties aan het systeem bepalen wanneer ze een kind melden in
VIP. Signaleert school zorgen (Bijlage 3) omtrent een kind kan zij besluiten het kind te melden in de
VIP. De Intern Begeleider meldt na overleg met leerkracht(en) en MT. Als kind in ZAT ingebracht is
meldt de betreffende Casemanager. Ouders worden tevoren van de melding op de hoogte gebracht.
Alleen algemene gegevens van het kind worden in de VIP opgenomen. De reden van signalering
wordt hierbij niet vermeld; de persoons- en adresgegevens van het kind en welke organisaties
contact hebben met het kind worden wel vermeld. Als er twee of meerdere signalen van
verschillende organisaties worden afgegeven, ontstaat er een zogenaamde match. De verwijsindex
Parkstad zorgt er dan voor, dat de hulpverleners met elkaar in contact gebracht worden om de hulp
op elkaar af te stemmen.

3.4. 1 Gezin – 1 Plan – 1 Regisseur
In de regio Parkstad Limburg vindt afstemming plaats met betrekking tot de inhoud en betekenis van
de coördinatie van zorg. De gemeenten in Parkstad Limburg hebben sluitende afspraken gemaakt ten
behoeve van de totstandkoming van 1G-1P-1R en over de in verband daarmee noodzakelijke
coördinatie van zorg. Hierdoor ontstaat verplichtende afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg
voor en met gezinnen en zorgaanbieders en kunnen instellingen en professionals die zorg leveren
aan een kind/gezin aangesproken worden op hun bijdrage aan de samenwerking en de bestuurlijke
verantwoordelijkheid. Op deze wijze wordt tot medewerking verplicht als de gebruikelijke
afstemming onvoldoende lukt en de zorg stagneert of wanneer er sprake is van een ernstig
bedreigende situatie voor het kind. Het gezinsplan is geen vervanging van de zorgplannen maar
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fungeert als een overkoepelend en verbindend overzicht. (voor verdere informatie, zie
uitvoeringsnotitie “1 Gezin 1 Plan” in zorglokaal)

3.5. Aanmelding van zorgleerlingen bij externe hulpverlening
De ouders worden op de hoogte gebracht van de te volgen procedure bij een onderzoeksaanvraag.
Ouders melden hun kind, met verwijzing via toegang Jeugd (Gemeente Brunssum), Huisarts of
Jeugdarts aan voor verder onderzoek. De Intern Begeleider biedt hierbij indien gevraagd of
noodzakelijk ondersteuning. Ouders ondertekenen een toestemmingsverklaring waarin vermeld
staat dat school gegevens over hun kind aan betreffende instantie mag verstrekken en met deze
instantie onderzoeksgegevens mag bespreken.
School ontvangt vervolgens van deze instantie (gedrags-) vragenlijsten en de Intern Begeleider ziet
erop toe dat deze ingevuld weer geretourneerd worden. Ook worden alle belangrijke gegevens die
men al verzameld heeft, zoals: toetsen, observaties, analysen, gegevens m.b.t. intern onderzoek enz.
bijgevoegd. Een kopie van alle door school verstrekte gegevens wordt in het zorgmapje bewaard.
Vóórdat de gegevens verstuurd worden heeft de Intern Begeleider deze altijd eerst ingezien.
Na het onderzoek worden de bevindingen van het onderzoeksbureau eerst door dit bureau met de
ouders besproken, waarna, met toestemming van de ouders, de gegevens ook met school besproken
kunnen worden. Hierbij kan advies voor verder handelen gegeven worden. Deze kunnen worden
opgenomen in een Groepsplan/HGA, of kunnen resulteren in een aanvraag TVL
(Toelaatbaarheidsverklaring SO/SBO) Na toestemming van de ouders krijgt de school een afschrift
van het onderzoeksverslag t.b.v. het zorgdossier. Ook worden deze digitaal opgelagen in Eduscope.
Alle afspraken m.b.t. handelingsadviezen voor zowel de school- als de thuissituatie worden
vastgelegd in Eduscope en/of in een HGA/OPP(-light)

3.6. Expertisepool/SWV
School kan haar zorgen m.b.t. leerlingen bovenschools delen door een ondersteuningsvraag aan de
Expertisepool (Innovo) te richten. (06 – 46336507)
Deze kan behulpzaam zijn bij de handelingsgerichte diagnostiek met betrekking tot:
 gedrag, werkhouding, klassenmanagement
 taal/rekenen, werkhouding, klassenmanagement
 cognitieve beperkingen
 fysieke beperkingen
 NT-2
 Afgeven van een TVL (Toelaatbaarheidsverklaring SO/SBO)
De Expertisepool ontvangt de ondersteuningsmiddelen van het SWV (Samenwerkingsverband) voor
leerlingen in zorgniveau 1 t/m 4.
De ondersteuning wordt gecoördineert door de trajectbegeleider. (Leo Otmans, 0646336507)
Deze kan bestaan uit onderzoek, handelingsadviezen, observatie en coahing van de leerkracht.
Voorafgaand aan het traject verwijzing SO / SBO / afgifte TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) wordt de
trajectbegeleider ingeschakeld als verbindende factor in het transitieproces. De Intern Begeleider
belegt een “RTO”(ronde tafel gesprek) waarbij de leerkracht de “eigenaar” en verantwoordelijke is,
de Intern Begeleider is regisseur, de interne/externe specialist de ondersteuner, de ouders betrokken
zijn en de trajectbegeleider ondersteunt, het werkproces bewaakt en een mediërende rol vervult.
School vult de aanvraag TLV in en vult deze aan met CITO gegevens, SCOL, Leerlingendossier,
eventuele externe rapportages enz. Bij TLV-aanvraag en herbeoordeling zijn de handtekeningen van
de directeur van de school van herkomst, de plaatsende school en de ouders vereist.
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De Trajectbegeleider begeleidt het proces van ondersteuningstoewijzing, checkt of aan de
procesvoorwaarden is voldaan, geeft zwaarwegend advies over kwaliteit van uitvoering van de
ondersteuningsniveau‘s 1 t/m 4 en rapporteert zijn bevindingen aan het schoolbestuur en aan
directeur SWV Passend Onderwijs Zuid 3106 (Doreen Kersemakers)
Hierna organiseert de Trajectbegeleider een MDO. (Multidiciplinair overleg)
Het MDO weegt dan of de ondersteuningsbehoefte helder in kaart is gebracht, kijkt naar de SOP’s,
kijkt naar de procesvoorwaarden in de opschalingsprocedure vanaf ondersteuningsniveau 1, houdt
rekening met de benoemde specifieke richtlijnen.
De directeur van het SWV geeft de TLV SBO of SO af, op basis van oordeel vanuit het MDO:
 het deskundigenadvies (wettelijk verplicht)
 advies Trajectbegeleider inzake validiteit proces en aanvraag
De TLV is maximaal twee jaar geldig; er volgt een herbeoordeling waarna de beslissing valt of het
kind op S(B)O blijft of teruggeplaatst wordt op de reguliere basisschool.
Uitzondering vormt cluster 1 & 2; aanvragen voor extra ondersteuning vanuit cluster 2 kunnen bij het
aanmeldpunt in Hoensbroek ingediend worden. (Vitus-Zuid, 045 - 563 65 00)
Deze ondersteuning wordt bekostigd door Cluster 2.
Na een beoordeling van de aanvraag zal de Commissie van Onderzoek een definitief advies
uitbrengen. Heeft een leerling volgens dit advies recht op ondersteuning vanuit cluster 2, dan staat
er ook bij waaruit die ondersteuning zal bestaan. Deze ondersteuning bestaat dan minstens uit een
onderwijsarrangement eventueel aangevuld met aanvullende extra ondersteuning. Er zijn drie
onderwijsarrangementen:
 Licht onderwijsarrangement: De leerling gaat naar de reguliere school met beperkte
ondersteuning op locatie
 Medium onderwijsarrangement: De leerling gaat naar de reguliere school met extra
ondersteuning op locatie.
 Intensief onderwijsarrangement: De leerling gaat naar een school voor speciaal onderwijs.
Ouders melden, na het verkrijgen van de TLV altijd zelf hun kind aan op SO/SBO

Handboek Zorg – Marianne Evers – Augustus 2016

22

4. Zorgbeleid
4.1. Beleid (meer) begaafde leerlingen
Kenmerken meerbegaafdheid:




hoge intelligentie (meestal hanteert men de grens een IQ van 130 of hoger)
motivatie (doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen)
creativiteit (het gaat dan om het creatief zijn in het oplossen van problemen)

Signalen die kunnen wijzen op hoogbegaafdheid:
Een kind levert op school uitzonderlijke prestaties of lijkt in staat op school uitzonderlijke prestaties
te leveren.
Uitzonderlijk betekent dat een kind:
 gemiddeld op alle leervakken bij de beste 10% scoort, tenminste twee maal achtereen een
“I+-score” bij de CITO toetsen behaalt met betrekking tot inzichtelijke vakken (BL, R en W) en
Spelling
 een zeer hoog tempo van werken heeft
 snel nieuwe dingen aanleert zonder of met weinig behoefte aan instructie
 weinig behoefte heeft aan oefenstof en herhalingsstof
 (vaak) een didactische voorsprong heeft
 lage prestaties, niet behorend bij de algemene indruk die de leerling maakt

Signalering:
Signalering kleuters:




Intake(oudergesprek, warme overdracht, VVE): bijzonderheden in de vroege cognitieve
ontwikkeling van het kind
Observatie met behulp van checklist (Bijlage 4)
Afnemen van toetsen: (eventueel vervroegd) afnemen van de toetsen UGT, RVK en TVK.

Signalering in groep 3 tot en met 8:




Volgen van schoolvorderingen met behulp van toetsen uit de methode en
methodeonafhankelijke toetsen (CITO-LOVS) Het gaat hierbij dan om kinderen die tenminste
twee maal achter elkaar I+-scores halen en op de methodegebonden toetsen nauwelijks
fouten maken
Observatie met behulp van checklist (Bijlage 4)

Diagnosticering:
Naar aanleiding van de signalering kan verder diagnostisch onderzoek, zowel intern als extern
plaatsvinden
 Observatie.
 Gesprek met ouders en kind.
 Didactisch onderzoek waarbij het didactisch niveau van het kind vastgesteld wordt om het
onderwijs zowel qua inhoud als niveau aan te kunnen passen. Als blijkt dat een kind een
didactische voorsprong heeft van meer dan een half jaar (leerrendement > 150%), kan men
ervan uitgegaan worden dat dit kind waarschijnlijk meerbegaafd is. Het didactisch niveau
bepalen kan middels het DL/DLE overzicht in Eduscope of middels “doortoetsen” (afname
volgende toets bij I+ score CITO LOVS).
Ouders en school kunnen ook kiezen voor extern onderzoek. De aanleiding hiervoor kan zijn als het
vermoeden bestaat dat een kind meer aankan dan op school direct waar te nemen is
(onderpresteert), als een kind zich dysharmonisch ontwikkelt.
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Begeleiding:
Mogelijkheden van een speciaal programma:
Het aanbod aan I+ leerlingen wordt vastgelegd in het Groepsplan; deze leerlingen ontvangen
verkorte instructie. Dit geldt zeker voor de leerling die op drie verschillende vakgebieden, te weten
rekenen, begrijpend lezen en spelling tenminste twee maal na elkaar A+ scoort. Aan de hand van de
gegevens wordt een ingedikt programma en verrijkingsstof aangeboden. (voor op school aanwezige
materialen zie bijlage 5) Bij compacting worden de belangrijke stappen (leerlijnen) in het
leerproces/de methode, activiteiten die reflectie uitlokken en belangrijke strategieën en werkwijzen
gewaarborgd; onnodige herhaling- en oefenstof worden overgeslagen
Naast het ingedikte programma krijgt de leerling leerstof aangeboden, die een uitbreiding vormt ten
opzichte van het basisprogramma, te weten verrijkingsstof. Bij verrijkingsstof onderscheiden we:
 Verbredingsstof: leerstof die een aanvulling op kerndoelen van het onderwijs vormt
 Verdiepingsstof: leerstof die een verdieping van de reguliere stof vormt
Als een leerling op (bijna) alle toetsen van het CITO LVS de maximale score behaalt, kan alleen
verdiepingsstof onvoldoende uitdaging bieden. In deze gevallen kan er gedacht worden aan het
formeren van een zogenaamde ‘plusgroep’ (binnen de reguliere groep) waarin leerlingen naast de
verdiepingsstof andere uitdagingen krijgen, zoals b.v. informatie verzamelen over een zelf gekozen
onderwerp, deze uitwerken en presenteren.
De plusgroep bestaat uit leerlingen die I+ of I scoren de volgende CITO toetsen:
 Rekenen- wiskunde
 Spelling
 Begrijpend lezen

Versnellen:
Bij hoge uitzondering zal er gekozen worden voor versnellen. Daarmee wordt bedoeld dat de leerling
een groep overslaat. Kinderen die een zeer grote voorsprong hebben op het gebied van
schoolvorderingen en sociaal-emotioneel stabiel functioneren, komen eventueel in aanmerking voor
versnellen.

Leermiddelen:
School beschikt over verrijkingsstof/uitdagende leermiddelen (Bijlage 8); een aandachtspunt in de
komende jaren is verdere uitbreiding/aanschaf van deze materialen.

4.2. Beleid versnellen/kleuterverlenging/doublure groep 3-8
De Wet op Primair Onderwijs (WPO) schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een “ononderbroken”
ontwikkelingsproces. Sommige kinderen hebben mogelijk langere of kortere tijd nodig voor het
doorlopen van de basisschool dan de “normale” acht jaar. Elk kind ontwikkelt zich in zijn/haar eigen
tempo wat betreft het opnemen en beheersen van de leerstof en op sociaal/emotioneel gebied.
Kinderen die een zeer grote voorsprong hebben op het gebied van schoolvorderingen en sociaalemotioneel stabiel functioneren, kunnen in aanmerking komen voor versnellen.
Als blijkt dat het kind moeite heeft de basisstof of het tempo van de groep te volgen, zal de
leerkracht in overleg met de interne begeleider de leerstof zo goed mogelijk af stemmen op de
behoefte van het kind.
Ook kan het voorkomen dat een kind, ook na extra begeleiding, niet toe is aan een volgend leerjaar.
Na overleg met de ouders/leerkracht en Intern Begeleider kan men besluiten het kind niet naar het
volgend leerjaar te laten gaan.
Het beslissingsproces duurt tenminste ruim een half jaar en alle doorlopen stappen worden door de
leerkracht digitaal vastgelegd in een stappenplan in Eduscope in de journaalregel “kleuterverlengingdoublure-versnelling”. Bij dit proces zijn altijd de ouders, de leerkracht van de leerling en de Intern
Begeleider betrokken, daarnaast de vorige of volgende leerkracht en eventueel betrokken externe
instanties. De organisatie m.b.t. het lesaanbod is uitgebreid vastgelegd in een HGA of Groepsplan.
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Om tot een afgewogen besluit te komen, hanteert de school de volgende procedures:
Versnellen:
Bij uitzondering zal gekozen worden voor versnellen. Daarmee wordt bedoeld dat een
I+ leerling één of meerdere groepen overslaat. Hiervoor komen leerlingen in aanmerking die
gedurende minimaal 1 jaar of langer I+ CITO scoren bij meerdere onderdelen van CITO LOVS,
waaronder de vakgebieden Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling. Deze kinderen tonen een zeer
grote voorsprong op het gebied van schoolvorderingen en functioneren sociaal-emotioneel stabiel.
De praktijk leert dat als er sprake is van versnelling dit meestal in de onderbouw plaats vindt.
Bij de najaarskinderen in de groepen 1 en 2, geboren in de maanden oktober, november of
december wordt, in geval van I+ scores, de daarop volgende CITO toetsen afgenomen. Blijkt de
leerling de twee opvolgende toetsen ook een >I score/I+ score te behalen, dan kan versnelling
overwogen worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van “Pravoo Beslisssingenblad 1” (voor de
overgang van groep 1 naar 2) en “Pravoo Beslisssingenblad 2” (voor de overgang van groep 2 naar 3)
Hierbij speelt naast de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling een bijzondere
rol. Om een ononderbroken ontwikkelingslijn te garanderen wordt er bij de kleutergroepen gelet op
de criteria die ook van toepassing zijn in het beleid kleuterverlenging en wordt hierbij dit stappenplan
(in Eduscope) gehanteerd.

Kleuterverlenging:
Soms toont een kind over de gehele lijn (cognitief/sociaal/emotioneel) zo weinig voortgang in de
ontwikkeling, dat “overgaan” naar de volgende groep nadelig zou zijn voor de ontwikkeling van het
kind. In een dergelijke situatie behoort een verlengde leer/ontwikkelingstijd tot de mogelijkheden.
Bij de zomerkinderen, geboren in de maanden mei t/m september kan de sociaal-emotionele
ontwikkeling een bijzondere rol spelen. Onder schoolrijpheid verstaan wij niet alleen de cognitieve
vaardigheden, maar vooral ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de betrokken leerlingen. Om
een ononderbroken ontwikkelingslijn te garanderen wordt er bij de kleutergroepen op gelet of deze
leerlingen voldoen aan criteria die we zoveel mogelijk hebben vastgelegd. De beslissing met
betrekking tot de overgang van groep twee naar groep drie zal zo objectief mogelijk plaatsvinden.
We trachten deze beslissing zo zorgvuldig mogelijk te nemen door alle belangrijke gegevens te
verzamelen, deze goed te overwegen met alle betrokkenen.

Doublure groep 3 t/m 8:
Doublure moet altijd een meerwaarde hebben boven andere interventies zoals b.v. individuele
leerlijnen. Wanneer het kind zich competent voelt en nog voldoende succeservaringen kan opdoen
via ingedikte leerstof (minimale stof) gaan we niet over tot doublure. Compenserende factoren
worden ingezet t.a.v. dyslectische leerlingen in de groep. Hierbij kan externe hulp worden
ingeschakeld (b.v. logopedie).
Bij de beslissing tot doublure wordt de gehele ontwikkeling van het kind meegenomen zowel op
cognitief, sociaal-emotioneel gebied als op fysiek/medisch en kind-, omgevingskenmerken.
In groep 3 wordt bekeken of slechts sprake is van een rekenprobleem is (taal/lezen scoort
voldoende); in dat geval gaan we niet over tot doublure, maar wordt de ondersteuning op
rekengebied (HP) in groep 4 gecontinueerd.
Vanaf groep 6 wordt een doublure zeer zelden toegepast, is het kind wellicht meer gebaat bij een
overstap naar het praktijkonderwijs? In deze groepen kan alleen sprake zijn van doublure wanneer
dit een aantoonbare meerwaarde heeft (b.v. na langdurige ziekte).

Beslissingsprocedure kleuterverlenging - doublure groep 3 t/m 8:
De leerkracht signaleert en geeft bij de leerlingenbespreking met de Intern Begeleider aan welke
cognitief-didactische en/of sociaal-emotionele problemen waarneembaar zijn met behulp van:
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CITO LOVS TVK, RVK, BL, R en W, SP, TL, DMT: tenminste drie meetmomenten V-, V of lV
CITO-score; leerlingen tonen hierbij geen groei
Scol gedragsvragenlijst: tenminste drie meetmomenten beneden de 75% norm op één of
meer van de volgende onderdelen: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken,
een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan
met ruzie; leerlingen tonen hierbij geen groei
Midden en Eind leerlingregistratieformulier Methode Kleuterplein groep 1-2 (in methode
Kleuterplein bijlage 9)
Pravoo Kleutervolgsysteem eind groep 2: de scores van peilpunt “eind groep 2” van de
onderdelen kringgedrag, werkgedrag, taal, motoriek, zintuigelijke ontwikkeling en rekenen
worden opgeteld: 28-34 punten (80% beheersingsnorm) advies groep 3, 0-27 punten advies
groep 2
Pravoo Protocol groep-3-rijpheid ter mogelijke bevestiging van verzamelde gevens.
Methode “Veilig leren Lezen” groep 3: Herfstsignalering, Wintersignalering, Lentesignalering,
Eindsignalering scoren overwegend twijfelachtig en/of onvoldoende
Resultaten van de methodegebonden toetsen zijn overwegend onvoldoende (Rekenen,
Spelling , Begrijpend Lezen en Taal/lezen)
HGA (‘s) wordt gedurende tenminste één jaar niet succesvol afgesloten
Eventueel intern gebruikte diagnosemiddelen/toetsinstrumenten o.a.: Struiksma - van der
Ley, Kleuterobservatielijst, toets Beginnende Geletterdheid en het dyslexieprotocol scoren
onvoldoende
Kindkenmerken: werkhouding, motivatie, inzet en mate van zelfstandigheid van de leerling
zijn zwak
Eventuele externe onderzoekers bevelen doublure aan
Eerdere ervaringen collegae

Indien van toepassing worden tevens de medische, paramedische en gegevens over de
(voor)schoolse periode meegenomen. Bestaan er duidelijke twijfels in de eerste helft van de groep
(CITO E toetsen vorige groep, methode gebonden toetsen eerste helft schooljaar en sociaalemotioneel welbevinden) dan wordt de beslissingsprocedure in gang gezet. Dit gebeurt door de
leerkracht in samenspraak met de Intern Begeleider. Ouders en Intern Begeleider zijn bij alle te
nemen stappen betrokken.
Gegevens over de toekomstige groep worden verzameld; kan het (zorg) kind zich welbevinden in de
toekomstige groep gelet op: grootte van de groep, groepssamenstelling, combinatie van kinderen,
eventuele vriendjes, werkwijze, methoden, pedagogische en didactische mogelijkheden van de
leerkracht en beschikbare tijd voor extra ondersteuning.
De leerkracht stelt de ouders in kennis omtrent de problematiek van het kind. De verdere gesprekken
met de ouders over de voortgang vinden zo veel mogelijk plaats in het bijzijn van de Intern
Begeleider. Observatiegegevens / toetsgegevens/gesprekken worden digitaal vastgelegd in Eduscope
in de journaalregel kleuterverlenging-doublure-versnelling.

Besluitvorming:
Aan het einde van bovenstaand traject kan door de groepsleerkracht, de ouders en de Intern
Begeleider, eventueel in samenspraak met de vorige en/of de volgende leerkracht, besloten worden
het kind te laten doubleren, hetzij te laten overgaan naar de volgende groep met vastgestelde
werkafspraken (verlengde instructie of een eigen leerlijn).
De uiteindelijke, weloverwogen en beargumenteerde, beslissing wordt 6 weken voor einde
schooljaar door de leerkracht in samenspraak met Intern Begeleider en indien nodig met de directie
genomen. Gedurende de hele procedure vinden regelmatige overlegmomenten met de ouders
plaats; deze momenten worden vastgelegd in het leerlingenverslag.
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Ouders worden na dit besluit uiterlijk 4 weken voor het einde van het schooljaar op de hoogte
gebracht van de, gefundeerde en beargumenteerde, schoolbeslissing. Het advies van de school is
doorslaggevend.

STAPPENPLAN PROCEDURE VERSNELLEN / VERTRAGEN
Wie
Stap 0
Leerkracht vorige groep/IB-er

Stap 1
Leerkracht/IB-er

Stap 2
Leerkracht/IB-er/ouders

Stap 3
Leerkracht/IB-er/ouders

Stap 4
Leerkracht/IB-er/ouders

Wat
- Leerkracht deelt zijn/haar
zorgen over ontwikkeling en
schoolloopbaanverloop
met
ouders.
- Signalering door leerkracht
a.d.h.v.
observaties
en
methodegebonden toetsen.
- Analyse toetsgegevens
- Leerlingbespreking met IB-er.
- Opstellen Groepsplan/HGA.
- Tijdens eerste rapportgesprek
zorg delen met ouders.
- Gegevens schoolintern en
eventueel (uitgevoerd/aan te
vragen) extern onderzoek met
ouders bespreken.
-Vervolgafspraken
vastgeleggen.
- Analyse toetsen LOVS,
evaluatie Groepsplan/HGA en
opstellen HGA of nieuwe
aanpak.
Teruggekoppelling
naar
ouders.
- Ouders ondertekenen de
evaluatie Groepsplan/ HGA en
ondertekenen nieuwe aanpak.
-Observaties in de groep en
analyse
methodegebonden
toetsen.
- Leerlingbespreking met IB-er.
- Opstellen nieuwe aanpak
HGA.
Teruggekoppelling
naar
ouders.
- Ouders ondertekenen de
evaluatie van het HGA en
ondertekenen nieuwe aanpak.
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Juni

Augustus/November

November/December

Januari/Februari

Maart/April

27

Wie
Stap 5
Leerkracht/
Directie

Wat
Beslissing
versnellen/
IB-er/ouders/ doublure. Hierbij zijn minimaal
betrokken: Groepsleerkracht,
IB-er. Directie wordt vooraf
gekend in de situatie.
N.B. Het advies van school is
bindend. De inhoud van het
adviesgesprek wordt schriftelijk
vastgelegd (in Eduscope) en
door de ouders ondertekend
(ondertekende
verslag
opbergen
in
papieren
leerlingendossier)
Stap 6
- Oudergesprek: advies vervolg
Leerkracht/ IB-er/ouders
schoolloopbaan, waarbij ook
ter sprake komt hoe en door
wie het aan het kind wordt
verteld.
Stap 7
- Overdrachtsgesprek naar
Leerkracht/IB-er
volgende leerkracht.
- Opstellen HGA / Groepsplan.

Handboek Zorg – Marianne Evers – Augustus 2016

Wanneer
Mei/Juni
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4.3. Beleid tussentijdse in- en uitstroom leerlingen
Aanmelding nieuwe leerling:







Ouders/verzorgers melden zich bij school
Directie maakt een afspraak voor een informatief gesprek
Ouders ontvangen schoolgids/schooljaarkalender, aanmeldformulier en verzoek voor kopie
bewijs BSN nummer
Directeur of Intern Begeleider nemen, na toestemming van de ouders, contact op met de
eventuele vorige school en vraagt naar gegevens; als de ouders geen toestemming geven
wordt de leerling meteen terug verwezen naar de vorige school
Directeur licht betreffende leerkracht in

Aanvullende actie aanmelding nieuwe zorgleerling:









Probleemanalyse: Extern onderzoek, betrokken externe instanties, indicatie?
Eventueel plannen “toetsdag” i.v.m. indeling in de groep
Aanvullend gesprek met ouders door Directeur en IB-er: afstemming verwachtingen
Belastbaarheid groep in kaart brengen
Hulpvraag kind in kaart brengen
Interne ondersteuningscapaciteit in kaart brengen
Externe ondersteuning in kaart brengen
Inbrengen in MT

Plaatsing nieuwe leerling:
Als na de hierboven doorlopen procedure wordt besloten tot aanname wordt overgegaan tot
inschrijving en plaatsing.
 Gegevens invoeren in Eduscope
 Bewijs van inschrijving naar gemeente/VSV en vorige school
 Maken dossier inclusief hand geschreven en ondertekende aanmelding
 Bewijs van inschrijving, bewijs van uitschrijving vorige school in leerlingendossier
 Leerling aanmaken in LOVS/CITO

Procedure tussentijds uitschrijven leerling:









Ouders/verzorgers melden zich formeel af bij de Directie
In samenspraak wordt een datum vastgesteld waarop de leerling voor het laatst de school
bezoekt
De leerkracht vult digitaal het onderwijskundig rapport in (Directie ondertekent dit) en
verzamelt aanvullende gegevens: alle schoolrapporten, uitdraai leerlingenrapport (grafiek en
tabel, drie per pagina) CITO LOVS van alle afgenomen toetsen, relevante leerlingenjournalen,
kopie relevante interne en externe onderzoeksverslagen. ouders/verzorgers ontvangen
origineel, kopieën voor archief en nieuwe school
Na ontvangst van een bewijs van inschrijving wordt de leerling definitief uitgeschreven van
school
Bewijs van uitschrijving naar gemeente
Bewijs van uitschrijving,
samen met bewijs van inschrijving nieuwe school en
onderwijskundig rapport in archief opbergen
Leerling inactief maken in LOVS
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4.4. Beleid Toetsen
Methodegeboden toetsen:
In de methoden is het basisaanbod van de diverse vakgebieden uitgewerkt; deze lesstof moeten
leerlingen minimaal beheersen. De basisstof wordt getoetst aan de hand van methodegebonden
toetsen, meestal aan het einde van een hoofdstuk/blok. De toetsresultaten evalueren het
aangeboden onderwijsaanbod en geven richting aan de voortgang van het onderwijsaanbod.
Hierbij wordt naar individuele leerling gekeken (worden alle onderdelen van het aangeboden
hoofdstuk of thema begrepen en beheerst), waardoor leerkrachten in staat zijn om “op maat” te
werken.
Daarnaast kunnen op groepsniveau instructie, waar nodig, didactische werkvormen en didactisch
handelen bijgesteld worden.
Om te komen tot uniformiteit in het beoordelen van methodegebonden toetsen, zijn de volgende
afspraken gemaakt:
 Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep, tenzij met de Intern begeleider
hierover andere afspraken gemaakt zijn.
 Op toetsmomenten hangt een signaal “niet storen” op kindhoogte, op de deur.
 De leerlingen zitten zoveel mogelijk op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig
mogelijk elkaars werk zien.
 De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad/papier en
pen/potlood en eventueel door de methode toegestane middelen (zie bij iedere toets de
afname-instructie).
 De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie en leest de instructie zonder
toevoegingen voor, zoals beschreven in de methode; hij/zij gebruikt hierbij een neutrale
mimiek.
 Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de in de methode toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de Intern Begeleider. Mogen leerlingen
volgens dan gemaakte afspraken wel van dispenserende/compenserende middelen
/werkwijzen gebruik maken, dan wordt dit altijd van tevoren vastgelegd in Eduscope bij
“Leerlingenbespreking”.
 De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de groep en
controleert of alle leerlingen zelfstandig aan het werk zijn en geen gebruik maken van niet
toegestane middelen ter ondersteuning. De leerkracht houdt gedurende de gehele toets
toezicht.
Mogelijke aanpassingen, na overleg met de Intern Begeleider, met betrekking tot leerlingen met een
dyslexieverklaring (aanpassing worden vastgelegd bij ‘overige maatregelen” in de dyslexiepas) :
 Extra afnametijd, met uitzondering van tempotoetsen.
 Toets in meerdere delen afnemen.
 Vergroten van teksten van A4 naar A3
 Met neutrale houding en stemgebruik, waar mogelijk en noodzakelijk, toets mondeling
afnemen.
 Gebruik maken van een markeerstift om een woord of bij regelverwijzing enkele regels te
markeren.
 Gebruik van dispenserende / compenserende materialen zoals opzoekboekjes, kladpapier
enz.
Mogelijke aanpassingen, na overleg met de Intern Begeleider, met betrekking tot leerlingen met een
dyscalculieverklaring :
 Extra afnametijd.
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Toets in meerdere delen afnemen.
Gebruik van dispenserende / compenserende materialen zoals opzoekboekjes, kladpapier
enz.
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Kleuters: Methode “Kleuterplein”
Trimester:
De methode “Kleuterplein” is opgezet rond 16 thema’s van 4-6 weken per jaar. Om de
kerndoelen te behalen kan gevarieerd worden ingezet op 4-8 thema’s per jaar. Onze school
verwerkt 6 à 8 thema’s per jaar.
Beoordeling:
- De beoordeling van de opbrengsten van de leerlingen uit groep 1 en 2 vindt plaats
middels de volgende instrumenten:
- Scol: twee maal per jaar, zie handleiding (groep2)
- CITO: TVK en RVK M 1 en 2 en E 1 en 2 (tenminste M1 en E1 alvorens een leerling naar
groep 2 gaat)
- Pravoo: Kleutervolgsysteem Pravoo M1-2 en E1-2
- CPS (toets Beginnende Geletterdheid): Volgens dyslexieprotocol in “Handboek Zorg”
Beoordelingscriteria volgens de door de instrumenten aangegeven criteria. (zie “Handboek
Zorg en de betreffende handleidingen)
Waardering:
- Scol: Normering volgens handleiding (zie bijlage 5 Handleiding Scol)
- CITO: We hanteren de landelijke percentages I-II-III-IV-V op groeps- / schoolniveau:
- Pravoo Kleutervolgsysteem eind groep 1: tenminste 32 punten (80% beheersingsnorm)
- Pravoo Kleutervolgsysteem eind groep 2: scores van peilpunt “eind groep 2” van de
onderdelen kringgedrag, werkgedrag, taal, motoriek, zintuigelijke ontwikkeling en rekenen
worden opgeteld: 28-34 punten (80% beheersingsnorm) advies groep 3, 0-27 punten
advies groep 2.
- CPS: De toetsscores worden omgezet naar een vijftal niveaugroepen, te weten niveau A,
B, C, D en E. Voor verdere uitleg verwijzen we hier naar de handleiding.
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Rekenen: Methode “Wereld in Getallen”
Trimester:
- Per trimester + 3 blokken.
- Per trimester 6 a 9 punten.
Beoordeling:
Per blok worden 3 punten gegeven.
- 1 punt voor minimumtoets volgens 80%-norm.
- 1 punt voor projecttoets volgens 60%-norm
- 1 punt voor basistoets volgens 60%-norm
Voor de leerlingen die deze 80% norm nog niet halen zijn in de handleiding suggesties voor
diagnostisch gesprek en handelingssuggesties opgenomen.
We maken gebruik van voortschrijdend gemiddelde, laagste punt is 4 (invoer in Eduscope)
Waardering:
Minimumtoets:
Score
Cijfer
59% lager
4,5
60% t/m 69%
5
70% t/m 79%
5,5
80% t/m 84%
6
85% t/m 89%
7
90% t/m 100%
8
Project- en basistoets:
Score
Cijfer
49% lager
4,5
50% t/m 54%
5
55% t/m 59%
5,5
60% t/m 64%
6
65% t/m 69%
6,5
70% t/m 74%
7
75% t/m 79%
7,5
80% t/m 84%
8
85% t/m 89%
8,5
90% t/m 94%
9
95% t/m 99%
9,5
100%
10
Signalerings- en tempotoetsen:
 Deze toetsen worden afgenomen op de tijdstippen die vermeld staan in de
handleiding.
 Deze toetsen worden niet beoordeelt voor het rapport, maar wel als signalering
voor jezelf.
Wel toegestaan tijdens methode gebonden toets:
 Geel even kwijt schrift :
Dit gebruik wordt gestimuleerd tijdens de lessen en daarom ook tijdens de
methode gebonden toets.
Niet toegestaan tijdens methode gebonden toetsen:
Rekenrek(jes), Kralensnoer, Rekenmachines, Getallenlijn, Blokjes, Klokjes
Bij uitzondereing wel toegestaan tijdens methode gebonden toetsen:
 Tafelkaart en Rekenmachine.
(Alleen in overleg met Intern- begeleider en vastgelegd in groepsplan/OPP)
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Taal: Methode “Lezen in Beeld”
Trimester:
- Per trimester + 3 blokken; alle blokken eindigen met een diagnostische toets.
- Per trimester 3 punten.
Beoordeling:
- Voor alle toetsen geldt dezelfde adviesnorm.
- Leerlingen die onvoldoende scoren, maken de herhalingstaak van het blok.
- Zijn gemaakte fouten duidelijk te relateren aan 1 doel van het blok dan kun je ervoor
kiezen om slechts het deel van de herhalingstaak aan te bieden dat bij dat lesdoel hoort.
Waardering:
Toetsbeoordeling:
Aantal fouten
0
1
2
3
4
5
6 of meer

Punt
10
9
8
7
6
5
4
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Spelling: Methode “Spelling in Beeld 2”
Trimester:
- Per trimester worden 2 tot 3 blokken behandeld. Een heel schooljaar bevat 8 blokken.
Beoordeling:
-In ieder blok zijn drie soorten dictees opgenomen:
-een controledictee na les 9 van elk blok;
-een facultatief signaaldictee na les 7 van elk blok;
-twee facultatieve weekdictees van les 3 en les 6 van elk blok.
De controledictees worden digitaal afgenomen via de toetssite.
Waardering
De doelstelling van het controledictee is om na te gaan of de in dit blok aangeboden
leerstof wordt beheerst. Hiervoor krijgen de kinderen een beoordeling per categorie. Een
leerling toont bij een categorie goede/voldoende beheersing als hij/zij van die categorie
vier of 5 woorden goed schrijft ( beheersingscriterium: 80%). Als een leerling in een
spellingscategorie meer dan één fout maakt, dan beheerst hij/zij die categorie
onvoldoende. Het kind krijgt het advies om een herhalingstaak over die categorie te
maken. Daarnaast worden de extra taken gemaakt welke te vinden zijn bij Werkuur.
Normering controledictee : Voor de bepaling van de toetsscore wordt een 80% norm
gebruikt. De toets bestaat uit 25 opgaven. Met elke fout gemaakte opgave gaat 0,8 punten
af van een maximumscore van 10. De minimumscore is 1 bij 12 of meer fouten.
0 fout = 10
1 fout = 9,2
3 fout = 8,4
4 fout = 7,6
5 fout = 6,8
6 fout = 6,0
7 fout = 5,2
8 fout = 4,4
9 fout = 3,6
10 fout = 2,8
11 fout = 2
12 of meer fout is 1
n.b. Schommelingen ontstaan doordat naast de aftrek van 0,8 punt voor een categoriefout
ook 0,8 punt afgetrokken wordt voor fouten buiten de categorieën.
Voorlopige afspraken 2016-2017:
- Laagste punt is een 4 (invoer in Eduscope)
- We maken gebruik van voortschrijdend gemiddelde.
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Taal: Methode “Taal in Beeld 2”
Trimester:
- Per trimester worden 2 tot 3 blokken behandeld. Een heel schooljaar bevat 8 blokken.
Beoordeling:
Ieder blok wordt afgesloten met een bloktoets (basistoets).
Punten worden ingedeeld over de taaldomeinen:
- taalbeschouwing
- woordenschat
- spreken/luisteren
- schrijven
De toetsen worden digitaal afgenomen via de toetssite.
Waardering:
De doelstelling van de toets is om na te gaan of de in dit blok aangeboden leerstof wordt
beheerst. Voor de bepaling van een score op een taaldomein wordt een 60% norm
gebruikt. Taalbeschouwing en woordenschat worden elk met 10 opgaven getoetst. Met
elke fout gemaakte opgave gaat er een punt af van een maximumscore van 10.
Taalbeschouwing en woordenschat:
0 fout = 10
1 fout = 9
2 fout = 8
3 fout = 7
4 fout = 6
5 fout = 5
6 fout = 4
7 fout = 3
8 fout = 2
9 fout = 1
10 fout = 0
Spreken/luisteren en schrijven worden elk met 5 opgaven getoetst. Met elke fout
gemaakte opgave gaan er 2 punten af van een maximumscore van 10.
Spreken/luisteren en schrijven:
0 fout = 10
1 fout = 8
2 fout = 6
3 fout = 4
4 fout = 2
5 fout = 1
Als een leerling bij de taaldomeinen Taalbeschouwing en Woordenschat meer dan 4
fouten maakt ( bij de domeinen spreken/luisteren en schrijven meer dan 2 fouten), dan
beheerst hij/zij dat betreffende onderdeel onvoldoende. Het kind krijgt het advies om een
herhalingstaak over dat domein te maken. Daarnaast worden de extra taken gemaakt
welke te vinden zijn bij Werkuur.
Voorlopige afspraken 2016-2017:
- Laagste punt is een 4 (invoer in Eduscope)
- We maken gebruik van voortschrijdend gemiddelde.
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Taal / lezen: Methode “Veilig Leren Lezen”, groep 3
Trimester:
- Per trimester + 4 kernen; alle blokken eindigen met een diagnostische toets.
- Kern 1 duurt 4 weken, de andere kernen duren 3 weken.
Beoordeling:
- De werkboeken van de kernen 1 t/m 6 worden afgesloten met een toets m.b.t. letter- en
woordkennis.
- Elke kern wordt afgesloten met een basistoets:
- Vlotheid: aantal goed gelezen woorden in 1 minuut.
- Aantal fouten: twijfelachtig of onvoldoende score wordt niet gebruikt om de score van
een leerling naar omlaag bij te stellen.
- Herfstsignalering(na kern 3)
- Wintersignalering(na kern 6)
- Lentesignalering(na kern 8)
- Eindsignalering(na kern 11)
Waardering:
Beoordelingen:
uitmuntend
zeer goed
goed
ruim voldoende
voldoende
twijfelachtig
onvoldoende
(Normering volgens de methode; deze kan per kern verschillen)
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Voortgezet technisch lezen: (Estafette)
Trimester:
Correct en Vloeiend:
Observatietaak 1 wordt gelezen.
Vlot:
Controletaak 1 wordt gelezen.
Beoordeling:
Het afnameformulier wordt door de leerkracht ingevuld.
Waardering:
Correct lezen:
O Maakt weinig of geen leesfouten. (punt 9)
O Maakt veel leesfouten, maar herstelt meestal spontaan. (punt 7)
O Maakt veel leesfouten en herstelt die fouten meestal niet. (punt 5)
Als het tussen opsomming 1 en 2 zit dan geef je de leerling als punt een 8.
Als het tussen opsomming 2 en 3 zit dan geef je de leerling als punt een 6.
Vlot lezen:
O Leest de tekst te snel. (punt 9)
O Leest de tekst in een goed tempo. (punt 7)
O Leest de tekst te langzaam. (punt 5)
Als het tussen opsomming 1 en 2 zit dan geef je de leerling als punt een 8.
Als het tussen opsomming 2 en 3 zit dan geef je de leerling als punt een 6.
Vloeiend lezen:
O Leest de tekst met een goede intonatie. (punt 9)
O Leest de tekst met een matige intonatie. (punt 7)
O Leest de tekst met een zwakke intonatie. (punt 5)
Als het tussen opsomming 1 en 2 zit dan geef je de leerling als punt een 8.
Als het tussen opsomming 2 en 3 zit dan geef je de leerling als punt een 6.

Handboek Zorg – Marianne Evers – Augustus 2016

38

Wereldoriëntatie: Methode “Argus Clou”
Schooljaar:
Het vaste programma kent 5 thema’s per jaar.
- groep 3 t/m 4: 10 lessen per jaar.
- groep 5 t/m 8: 30 lessen per jaar.
Beoordeling:
In het antwoordenboek zijn:
- Met rood de goede antwoorden aangegeven.
- Per juist antwoord is het aantal te behalen (deel)punten eveneens in rood aangegeven.
- Per vraag zijn maximaal 10 punten te behalen.
Waardering:
Waardering groep 3 t/m 4:
In de groepen 3 en 4 geeft de methode geen toetsen.
De leerkracht beoordeelt de leerlingen op inzet en motivatie.
- Goed
- Ruim voldoende
- Voldoende
- Twijfel
- Onvoldoende
Waardering groep 5 t/m 8:
Er is een toets per thema
De afname van een toets vindt klassikaal plaats en duurt 35 minuten.
Elke toets bestaat uit 16 vragen.
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Leesbegrip: (BLITS)
Trimester:
Groep 5, 6 en 7:
- bestaat uit 32 thematische lessen.
- Er zijn per jaar 4 thema’s; ieder thema bevat 8 lessen.
- In elk thema komen de 4 studievaardigheden weer aan de orde.
Steeds in dezelfde volgorde; studieteksten- informatiebronnen- kaartlezen en schema’s.
Groep 8:
- In groep 8 ligt de nadruk op herhalen en toepassen.
- Er zijn 16 herhalingslessen.
- de herhalingslessen bevat de stog van de hele methode.
Beoordeling:
Er zijn in elk deel 3 tussentoetsen en een eindtoets.
Blits wordt op het rapport onder “Begrijpend lezen” ingevuld
Waardering:
punten
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
punten
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

cijfer
10
9
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4
cijfer
10
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
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Methodeonafhankelijke toetsen / observatielijsten:
Toetsen worden volgens de toetskalender afgenomen; deze wordt ieder schooljaar bijgesteld. Voor
de normering worden streefdoelen, door school geformuleerd, gehanteerd.
Bij leerlingen met eigen leerlijnen, gelden afwijkende meetmomenten en toetsen. Wanneer
aanpassingen zijn gedaan bij de afname van een CITO- toets, worden deze genoteerd in Eduscope.
Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.
I - 20% - ver boven het gemiddelde
II - 20% - boven het gemiddelde
III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen
IV - 20% - onder het gemiddelde
V - 20% - ver onder het gemiddelde
(Rapportage naar ouders zie bijlage en inlegvel rapport)
Om te komen tot uniformiteit bij afname van CITO-toetsen, zijn de volgende afspraken gemaakt:
 Minimaal 6 weken voor de toetsafname oefenen leerkrachten 2 maal per week gedurende
20 minuten met de leerlingen van de groepen 3-8 de vraagstelling van CITO. Dit gebeurt in de
groepen 3-8 met behulp van de oefenboekjes Citotrainer, daarnaast enkele opdrachten uit
de voorgaande toets. (Spelling, Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen en Woordenschat)
Hierbij prevaleert proces boven product; leerlingen leren omgaan met de voorwaarden die
noodzakelijk zijn om opdrachten goed te lezen, te verwerken, te interpreteren en uit te
voeren. Leerlingen leren hierbij ook omgaan met het door CITO gehanteerde systeem van
“afleiders”. Leerlingen verwerken niet zelfstandig opdrachten in deze boekjes.
 De leerlingen van groep 1 oefenen tenminste 5 maal 15 minuten voor de toetsafname met
de betreffende oefenboekjes (Rekenen voor Kleuters, Taal voor Kleuters) De leerlingen van
groep 2 oefenen tenminste 5 maal 15 minuten met behulp van de oefenboekjes van CITO
groep 2, daarnaast worden enkele opdrachten uit de E1 toets gebruikt. (Rekenen voor
Kleuters, Taal voor Kleuters) Hierbij prevaleert proces boven product; leerlingen leren
omgaan met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om opdrachten goed te bekijken, te
verwerken, te interpreteren en uit te voeren. Leerlingen leren hierbij ook omgaan met het
door CITO gehanteerde systeem van “afleiders”. Leerlingen verwerken niet zelfstandig
opdrachten in deze boekjes.
 De leerlingen van groep 8 oefenen vanaf het begin van het schooljaar tot in de week voor de
Centrale Eindtoets 1 maal per week gedurende 20 minuten opdrachten uit de laatst
afgenomen CITO Eindtoets. Hierbij prevaleert proces boven product; leerlingen leren
omgaan met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om opdrachten goed te lezen, te
verwerken, te interpreteren en uit te voeren. Leerlingen leren hierbij ook omgaan met het
door CITO gehanteerde systeem van “afleiders”.
 Op toetsmomenten hangt een signaal “niet storen” op kindhoogte, op de deur.
 Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep onder toezicht van de leerkracht,
tenzij met de Intern Begeleider hierover andere afspraken gemaakt zijn. De individuele
toetsen (DMT, AVI) worden buiten de groep afgenomen.
 Bij afname van tempotoetsen wordt de door CITO aangegeven tijd voor alle leerlingen
nauwlettend gehanteerd.
 De leerlingen zitten zoveel mogelijk op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig
mogelijk elkaars werk zien.
 De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad/papier en
pen/potlood en eventueel door CITO toegestane middelen (zie bij iedere toets de afnameinstructie CITO).
 De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie en leest de instructie zonder
toevoegingen voor, zoals beschreven door CITO; hij/zij gebruikt hierbij een neutrale mimiek.
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Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de Intern Begeleider. Mogen leerlingen
volgens
dan
gemaakte
afspraken
wel
van
dispenserende/compenserende
middelen/werkwijzen gebruik maken, dan wordt dit altijd van tevoren vastgelegd in
Eduscope bij “Leerlingenbespreking”.
De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de groep en
controleert of alle leerlingen zelfstandig aan het werk zijn en geen gebruik maken van niet
toegestane middelen ter ondersteuning. De leerkracht houdt gedurende de gehele afname
toezicht.
Als leerlingen klaar zijn met hun toets leggen zij deze omgekeerd op hun tafel en werken zij
zelfstandig aan een bij hun tafel klaarliggende taak die in het verlengde ligt van de gemaakte
toets.

Mogelijke aanpassingen, na overleg met de Intern Begeleider, met betrekking tot leerlingen met een
dyslexieverklaring (aanpassing worden vastgelegd bij ‘overige maatregelen” in de dyslexiepas):
 Extra afnametijd, met uitzondering van tempotoetsen.
 Toets in meerdere delen afnemen.
 Vergroten van teksten van A4 naar A3
 CITO Spelling in groep 4 en 5: standaard afnemen vervolgmodule 1 (dictee) i.p.v.
vervolgmodule 2 (meerkeuze)
 Met neutrale houding en stemgebruik mondeling afnemen van CITO Rekenen en Wiskunde.
 Gebruik van gesproken versie van CITO Eindtoets. (altijd)
 Gebruik maken van een markeerstift om een woord of bij regelverwijzing enkele regels te
markeren.
 Gebruik van dispenserende / compenserende materialen zoals opzoekboekjes, kladpapier
enz.
 Na een onverwachte, niet bij het kind passende zwakke score, na reguliere afname CITO
Begrijpend Lezen, wordt de toets opnieuw, nu voorgelezen (stem en mimiek zo neutraal
mogelijk), afgenomen. De eerste scores worden in CITO verwerkt; beide scores worden met
leerling en ouders besproken en in Eduscope en op rapport vastgelegd.
 CITO Begrijpend Lezen: Leerling leest in de week voor de toetsafname de tekst (niet de
vragen) samen met de leerkracht.
Mogelijke aanpassingen, na overleg met de Intern Begeleider, met betrekking tot leerlingen met een
dyscalculieverklaring:
 Extra afnametijd.
 Toets in meerdere delen afnemen.
 Gebruik van dispenserende / compenserende materialen zoals opzoekboekjes, kladpapier
enz.
Adaptief Toetsen:
Indien de uitslag van een toets <>10 DLE punten uitvalt ten opzichte van de DLE-norm, dan kan, na
overleg met de Intern Begeleider, besloten worden sommige vakgbieden door- of terug te toetsen.
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Uitsluiting CITO tussenresultaten:
 Leerlingen die recent zijn ingestroomd (korter dan twee jaar op school);
 Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands minder goed
beheersen.
 Leerlingen die hoogstwaarschijnlijk zullen uitstromen naar het praktijkonderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs
 Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten
De beperkte cognitieve capaciteit van de leerling kan de school op twee manieren aantonen:
- Uit de gegevens in het leerlingdossier blijkt dat de leerling maximaal het eindniveau van leerjaar 6
zal behalen voor taal én rekenen.
- De leerling heeft een IQ onder de 80. Bij een IQ-test geldt dat deze voldoet aan de criteria van de
Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar
bevestigen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test.
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CITO LOVS Rekenen voor Kleuters
Plaats :
- In de groep
Functie:
De toets “Rekenen voor Kleuters” geeft een beeld van drie vaardigheden, nl:
- Getalbegrip
- Meten
- Meetkunde
Afname/instructie:
- Afnamemomenten in Januari en Juni.
- Afname in een groep van circa 10 leerlingen.
- Op toetsmomenten hangt een signaal ‘niet storen’ op kindhoogte aan de deur.
- De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie zoals beschreven door CITO
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- De opdracht niet vaker herhalen dan in de handleiding voorgeschreven.
- Opdracht oplezen in letterlijke tekst, zonder extra toevoegingen / verduidelijkingen.
- leerlingen zitten op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig mogelijk elkaars
werk zien.
- Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep.
- De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad en potlood.
- Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de IB- er.
- De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de
groep.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Foutief beantwoorde opgaven aanstrepen met groene pen.
- Opdrachten die zijn overgeslagen rekenen we fout.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in, in het computerprogramma CITO
LVS.
- Leerkrachten maken van alle IV en V(-) leerlingen een categorieënanalyse.
- Toetsbladen worden in de daarvoor bestemde groene box per groep in een kast op de
gang bewaard, gedurende het hele schooljaar. Op het einde van het schooljaar worden
deze gegevens vernietigd en weggegooid.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- VCB met Intern Begeleider.
- Waar nodig aanvullende toetsen/ diagnostisch onderzoek/ gesprek (UGT , klapper
diagnosticeren in de onderbouw). Deze gegevens worden vastgelegd in Eduscope.
Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak (protocol dyscalculie) en materiaalgebruik.
- Voor alle IV en V(-) leerlingen wordt in eduscope analyse rekenprobleem/ dyscalculie
ingevuld.
- Opstellen Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Rekenen in Orthotheek aanwezig)
- CITO Hulpboeken Ordenen
- Op weg naar rekenen klapper en kist.
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CITO LOVS Taal voor Kleuters
Plaats :
- In de groep.
Functie:
De toets “Taal voor Kleuters” geeft een beeld van de taalvaardigheid van het kind, nl:
- Conceptueel bewustzijn. (passieve woordenschat en kritisch luisteren)
- Metalinguïstisch bewustzijn. (schriftoriëntatie, klank en rijm, laatste en eerste woord
horen en auditieve synthese)
(In de toets voor jongste kleuters zijn alleen conceptuele opdrachten opgenomen. De toets
oudste kleuters bevat behalve conceptuele opdrachten, vooral metalinguïstische
opdrachten)
Afname/instructie:
- Afnamemomenten in Januari en Juni.
- Afname in een groep van circa 10 leerlingen.
- Op toetsmomenten hangt een signaal ‘niet storen’ op kindhoogte aan de deur.
- De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie zoals beschreven door CITO
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- De opdracht niet vaker herhalen dan in de handleiding voorgeschreven.
- Opdracht oplezen in letterlijke tekst, zonder extra toevoegingen / verduidelijkingen.
- leerlingen zitten op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig mogelijk elkaars
werk zien.
- Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep.
- De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad en potlood.
- Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de IB- er.
- De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de
groep.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Foutief beantwoorde opgaven aanstrepen met groene pen.
- Opdrachten die zijn overgeslagen rekenen we fout.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in, in het computerprogramma CITO
LVS.
- Leerkrachten maken van alle IV en V(-) leerlingen een categorieënanalyse.
- Toetsbladen worden in de daarvoor bestemde groene box per groep in een kast op de
gang bewaard, gedurende het hele schooljaar. Op het einde van het schooljaar worden
deze gegevens vernietigd en weggegooid.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- VCB met Intern Begeleider.
Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Taal in Orthotheek aanwezig)
- CITO Hulpboeken Taal
- Spreekbeeld
+ Oude methode “Veilig leren lezen”
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Toetspakket Beginnende geletterdheid CPS
Plaats :
- individueel
Functie:
Het Toetspakket Beginnende geletterdheid heeft tot doel het vroeg signaleren van
zorgleerlingen en analyseren m.b.t. beginnende geletterdheid.
Aan de orde komende aspecten van beginnende geletterdheid:
- Woordenschat
- Fonologisch bewustzijn (besef van klanken)
- Letterkennis
- Benoemsnelheid ( het snel benoemen van visuele symbolen, zoals cijfers en letters)
Afname/instructie:
- Dyslexieprotocol aanvullende toetsen: Kleurentoets, Auditieve analyse, Auditieve
synthese, Letters benoemen, Invented spelling ( alle leerlingen) (Januari-Februari)
- - Afname-instructie zoals die in de handleiding is beschreven.
- De opdracht niet vaker herhalen dan in de handleiding voorgeschreven.
- Opdracht oplezen in letterlijke tekst, zonder extra toevoegingen / verduidelijkingen.
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- Rustig werkklimaat, zodat leerlingen zelfstandig en onafhankelijk kunnen werken.
- Afname individueel.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Foutief beantwoorde opgaven aanstrepen met groene pen.
- Opdrachten die zijn overgeslagen rekenen we fout.
- Scoringsformulieren worden bewaard in het leerlingendossier van de betreffende leerling
in de dossierkast in de spreekkamer.
- De toetsscores worden in het daarvoor bestemde groepsformat (Word document)
geplaatst en daarna bij de groepsjournalen van de betreffende groep in Eduscope gezet.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- VCB met Intern Begeleider.
Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
- Na iedere toets worden in de handleiding suggesties gedaan; deze suggesties zijn niet in
detail uitgewerkt in programma’s of materialen. Hiervoor wordt verwezen naar bronnen,
waaronder het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
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CITO LOVS Rekenen & Wiskunde
Plaats :
- In de groep.
Functie:
De toets geeft een beeld van de ontwikkeling in rekenvaardigheid en is onderverdeeld in:
- Getallen en getalrelaties.
- Hoofdrekenen.
- Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
- Bewerkingen met gebruik uitrekenpapier.
- Meten
- Tijd en Geld
- Verhoudingen, breuken en procenten.
Afname/instructie:
- Afnamemomenten in Januari en Juni.
- Op toetsmomenten hangt een signaal ‘niet storen’ op kindhoogte aan de deur.
- De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie zoals beschreven door CITO
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- Leerlingen zitten op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig mogelijk elkaars
werk zien.
- Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep, tenzij met de IB-er hierover
andere afspraken zijn gemaakt.
- De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad, potlood en
eventueel door CITO toegestane middelen.
- Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de IB- er.
- De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de
groep.
- De leerlingen mogen alleen gebruik maken van uitrekenpapier wanneer dit aangegeven
wordt in de handleiding van CITO.
- De toetsen worden afgenomen in 3 delen, de toets van gr 8 wordt in 4 delen afgenomen.
- Als leerlingen klaar zijn met hun toets leggen zij deze omgekeerd op hun tafel en werken
zij zelfstandig aan een bij hun tafel klaarliggende taak die in het verlengde ligt van de
gemaakte toets.
- Toetsbladen worden in de daarvoor bestemde groene box per groep in een kast op de
gang bewaard, gedurende het hele schooljaar. Op het einde van het schooljaar worden
deze gegevens vernietigd en weggegooid.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Foutief beantwoorde opgaven aanstrepen met groene pen.
- Opdrachten die zijn overgeslagen rekenen we fout.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in, in het computerprogramma
CITO LVS.
- Leerkrachten maken van alle IV en V(-) leerlingen een categorieënanalyse.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- Relatie tot BL?
- VCB met Intern Begeleider.
- Waar nodig aanvullende toetsen/ diagnostisch onderzoek/ gesprek (klein reken
onderzoek, klapper diagnosticeren in de onder- bovenbouw of maatwerk). Deze gegevens
worden vastgelegd in Eduscope.
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Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak (protocol dyscalculie) en materiaalgebruik.
- Voor alle IV en V(-), leerlingen wordt in eduscope analyse rekenprobleem/ dyscalculie
ingevuld.
- Opstellen Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Rekenen in Orthotheek aanwezig)
- Maatwerk
- Aandacht voor rekenen groep 3 t/m 8.
- Rekenhulpkaart 1S en 1F.
+ Rekentijgers
+ Kien
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CITO LOVS Spelling
Plaats :
- In de groep.
Functie:
De toets geeft een beeld van de spellingvaardigheid:
- Groep 3 en 4: eenvoudige klankzuivere en niet-klankzuivere woorden van één of twee
lettergrepen.
Groep 5 t/m 8: spellen van complexere niet-klankzuivere woorden en uitbreiding van
aantal inhoudelijke categorieën.
Groep 7 en 8: controle van de spellingvaardigheid m.b.t. werkwoorden plaats.
Afname/instructie:
- Afnamemomenten in Januari en Juni.
- Op toetsmomenten hangt een signaal ‘niet storen’ op kindhoogte aan de deur.
- De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie zoals beschreven door CITO
- De opdracht niet vaker herhalen dan in de handleiding voorgeschreven.
- Opdracht oplezen in letterlijke tekst, zonder extra toevoegingen / verduidelijkingen.
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- Leerlingen zitten op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig mogelijk elkaars
werk zien.
- Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep, tenzij met de IB-er hierover
andere afspraken zijn gemaakt.
- De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad, potlood en
eventueel door CITO toegestane middelen.
- Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de IB- er.
- Keuze vervolgtoets: Na de starttoets wordt door de leerkracht aan de hand van de
handleiding bepaald of vervolg 1 of vervolg 2 wordt afgenomen. De door CITO in het
digitale LOVS aangegeven vervolgtoets wordt hierbij, indien nodig, genegeerd en indien
nodig opnieuw ingepland.
- De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de
groep.
- De toetsen worden afgenomen in 3 delen, de toets van gr 8 wordt in 4 delen afgenomen.
- Als leerlingen klaar zijn met hun toets leggen zij deze omgekeerd op hun tafel en werken
zij zelfstandig aan een bij hun tafel klaarliggende taak die in het verlengde ligt van de
gemaakte toets.
- Toetsbladen worden in de daarvoor bestemde groene box per groep in een kast op de
gang bewaard, gedurende het hele schooljaar. Op het einde van het schooljaar worden
deze gegevens vernietigd en weggegooid.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Foutief beantwoorde opgaven aanstrepen met groene pen.
- Opdrachten die zijn overgeslagen of onleesbaar zijn, rekenen we fout.
- Per opgave meer dan één antwoord, rekenen we fout.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in, in het computerprogramma
CITO LVS.
- Leerkrachten maken van alle D en E leerlingen een categorieënoverzicht.
- Toetsbladen opbergen in dossierklappers.
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Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- VCB met Intern Begeleider.
- Waar nodig aanvullend toetsen/diagnostisch onderzoek/diagnostisch gesprek (alle
spellingtoetsen uit “Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen” van
Struiksma/van der Leij, PI-dictee) ) Deze gegevens worden vastgelegd in Eduscope.
Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Spelling in Orthotheek aanwezig)
- Speciale Spellingbegeleiding
+ Taaltoppers
+ Cursus Spaans
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CITO LOVS Technisch Lezen
Plaats : In de groep
- Kopie in het groepslokaal, origineel in kantoor IB
Functie:
- Klassikale signalering van de technische leesvaardigheden.
- In groep 3 worden zowel leestechniek en leestempo getoetst; in de groepen 4 t/m 8
wordt leestempo getoetst.
Afname/instructie:
- Afnamemomenten in Januari en Juni.
- Op toetsmomenten hangt een signaal ‘niet storen’ op kindhoogte aan de deur.
- De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie zoals beschreven door CITO
- De opdracht niet vaker herhalen dan in de handleiding voorgeschreven.
- Opdracht oplezen in letterlijke tekst, zonder extra toevoegingen / verduidelijkingen.
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- Leerlingen zitten op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig mogelijk elkaars
werk zien.
- Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep, tenzij met de IB-er hierover
andere afspraken zijn gemaakt.
- De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad, potlood en
eventueel door CITO toegestane middelen.
- Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de IB- er.
- De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de
groep.
- Als leerlingen klaar zijn met hun toets leggen zij deze omgekeerd op hun tafel en werken
zij zelfstandig aan een bij hun tafel klaarliggende taak die in het verlengde ligt van de
gemaakte toets.
- Toetsbladen worden in de daarvoor bestemde groene box per groep in een kast op de
gang bewaard, gedurende het hele schooljaar. Op het einde van het schooljaar worden
deze gegevens vernietigd en weggegooid.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Aantal opgaven door de leerling gemaakt is aantal gelezen.
- Opgaven waar meer dan één woord onderstreept is worden fout gerekend.
- Overgeslagen opgaven (niet de opgaven waar de leerling niet aan toe gekomen is)
worden fout gerekend.
- Aantal fouten af trekken van het aantal gelezen woorden; score op scoreformulier
noteren.
Leerlingen die “niet acceptabel” scoren maken de “extra-toets”.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in, in het computerprogramma
CITO LVS.
- Toetsbladen opbergen in dossierklappers.
- AVI afname: leerlingen die “niet acceptabel scoren, V(-) score: CITO Leestempo en DMT,
aankomend of lopend dyslexieonderzoek, diagnose dyslexie.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- VCB met Intern Begeleider.
- Waar nodig aanvullend intern onderzoek onderzoek/diagnostisch gesprek (“Diagnostiek
van technisch lezen en aanvankelijk spellen” van Struiksma/van der Leij, AVI, Brus, Klepel,
DST, PI-dictee) Deze gegevens worden vastgelegd in Eduscope.

Handboek Zorg – Marianne Evers – Augustus 2016

51

Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Technisch Lezen in Orthotheek aanwezig)
- Zuid Vallei
- Oefenstof Luc Koning
+
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CITO LOVS DMT en AVI
Plaats : Individueel
- Kopie in het groepslokaal, origineel in kantoor IB
Functie:
De toets geeft een beeld van de technische leesvaardigheid:
- Leeskaart 1: (klankzuivere) woorden van het type “km”, “mk” en “mkm”.
- Leeskaart 2: letterclusters en spellingpatronen.
- Leeskaart 3: Meerlettergrepige woorden en betekeniselementen weten af te leiden.
- AVI-kaarten: Snelheid en nauwkeurigheid bij het lezen van een tekst.
Afname/instructie:
- Afnamemomenten in Januari en Juni, volgens afnameschema zoals in handleiding
beschreven. DMT afname drie leeskaarten.
- AVI afname: leerlingen met V(-): CITO Leestempo en DMT, aankomend of lopend
dyslexieonderzoek, diagnose dyslexie. (na overleg met de Intern Begeleider)
- Afname-instructie zoals die in de handleiding is beschreven.
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- Rustig werkklimaat, prettige ontspannen sfeer.
- Afname individueel.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Verkeerd gelezen woorden op scoreformulier aanstrepen en achter elk fout opgelezen
woord schrijven wat de leerling las.
- Noteren op welke wijze de leerling het woord heeft gelezen. (spellend fout, overgeslagen,
direct fout, enz) (AVI op scoreformulier)
- Aantal fouten af trekken van het aantal gelezen woorden; score op scoreformulier
noteren.
- We rekenen alle woorden fout waarvan de uitspraak niet met de spelling overeenkomt,
bijvoorbeeld “wak” i.p.v. “vak” of “boertje” i.p.v. “broertje”.
- Klemtoonverschillen rekenen we niet fout.
- Fouten die de leerling spontaan verbeteren worden goed gerekend.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in, in het computerprogramma
CITO LVS.
- Altijd toetsbladen opbergen in dossierklappers.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- VCB met Intern Begeleider.
- Waar nodig aanvullend intern onderzoek onderzoek/diagnostisch gesprek (“Diagnostiek
van technisch lezen en aanvankelijk spellen” van Struiksma/van der Leij, Brus, Klepel, DST,
PI-dictee) Deze gegevens worden vastgelegd in Eduscope.
Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Technisch Lezen in Orthotheek aanwezig)
- Zuid Vallei
+
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CITO LOVS Woordenschat
Plaats : In de groep
- Kopie in het groepslokaal, origineel in kantoor IB
Functie:
- Vasstellen van het niveau van woordenschat in groep 3 tot en met 8, zowel in de breedte
als in de diepte .
Afname/instructie:
- Afnamemomenten in Januari en Juni.
- Op toetsmomenten hangt een signaal ‘niet storen’ op kindhoogte aan de deur.
- De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie zoals beschreven door CITO
- De opdracht niet vaker herhalen dan in de handleiding voorgeschreven.
- Opdracht oplezen in letterlijke tekst, zonder extra toevoegingen / verduidelijkingen.
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- Leerlingen zitten op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig mogelijk elkaars
werk zien.
- Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep, tenzij met de IB-er hierover
andere afspraken zijn gemaakt.
- De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad, potlood en
eventueel door CITO toegestane middelen.
- Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de IB- er.
- De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de
groep.
- Als leerlingen klaar zijn met hun toets leggen zij deze omgekeerd op hun tafel en werken
zij zelfstandig aan een bij hun tafel klaarliggende taak die in het verlengde ligt van de
gemaakte toets.
- Toetsbladen worden in de daarvoor bestemde groene box per groep in een kast op de
gang bewaard, gedurende het hele schooljaar. Op het einde van het schooljaar worden
deze gegevens vernietigd en weggegooid.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Foutief beantwoorde opgaven aanstrepen met groene pen.
- Opgaven waar meer dan één woord onderstreept is worden fout gerekend.
- Overgeslagen opgaven (niet de opgaven waar de leerling niet aan toe gekomen is)
worden fout gerekend.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in het computerprogramma CITO
LVS.
- Toetsbladen opbergen in dossierklappers.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau en
vergelijken de score met de score van BL.
- VCB met Intern Begeleider.
Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Woordenschat)
- Methode Taalleesland. (nieuw)
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CITO LOVS Begrijpend lezen
Plaats : In de groep
- Kopie in het groepslokaal, origineel in kantoor IB
Functie:
De toets geeft een beeld van het niveau van de begrijpend-leesvaardigheid.
Afname/instructie:
- Groepen 5 t/m 8 afnamemoment in Januari; groepen 3 en 4 in Januari en in Juni.
- Op toetsmomenten hangt een signaal ‘niet storen’ op kindhoogte aan de deur.
- De leerkracht volgt nauwlettend de afname-instructie zoals beschreven door CITO
- De opdracht niet vaker herhalen dan in de handleiding voorgeschreven.
- De leerkracht is vertrouwd met de toets en de daarbij behorende toetsprocedure.
- Leerlingen zitten op een rustige plaats in de groep en kunnen zo weinig mogelijk elkaars
werk zien.
- Alle leerlingen maken de toets zelfstandig binnen de groep, tenzij met de IB-er hierover
andere afspraken zijn gemaakt.
- De tafel van de leerling is helemaal leeg, met uitzondering van het toetsblad, potlood en
eventueel door CITO toegestane middelen. Indien gewenst mag er gebruik worden
gemaakt van afdekbladen.
- Leerlingen maken in principe alleen gebruik van de door CITO toegestane hulpmiddelen.
Hiervan wordt alleen afgeweken na overleg met de IB- er.
- De leerkracht loopt tijdens het maken van de toetsen regelmatig een ronde door de
groep.
- Als leerlingen klaar zijn met hun toets leggen zij deze omgekeerd op hun tafel en werken
zij zelfstandig aan een bij hun tafel klaarliggende taak die in het verlengde ligt van de
gemaakte toets.
- Toetsbladen worden in de daarvoor bestemde groene box per groep in een kast op de
gang bewaard, gedurende het hele schooljaar. Op het einde van het schooljaar worden
deze gegevens vernietigd en weggegooid.
- De toetsen worden afgenomen in 2 delen. Behaalde resultaten op het eerste deel van de
toets, is bepalend voor welke vervolgmodule er gemaakt moet worden.
_ Leerlingen met dyslexieverklaring/zwakke lezers: leerling leest in de week voor de
toetsafname de tekst (niet de vragen) samen met de leerkracht.
- Na een onverwachte, niet bij het kind passende zwakke score, na reguliere afname CITO
Begrijpend Lezen, wordt de toets opnieuw, nu voorgelezen (stem en mimiek zo neutraal
mogelijk), afgenomen. De eerste scores worden in CITO verwerkt; beide scores worden
met leerling en ouders besproken en in Eduscope en op rapport vastgelegd.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Foutief beantwoorde opgaven aanstrepen met groene pen.
- Opdrachten die zijn overgeslagen rekenen we fout.
- Als er per opgave meer dan één antwoord is omcirkeld dan wordt dit fout gerekend.
- De toets LVS Begrijpend Lezen kent voor ieder afnamemoment twee toetsen; welke
vervolgtoets (1 of 2) een leerling moet maken, wordt door de leerkracht bepaald aan de
hand van de behaalde score op de starttoets (zie handleiding) De door CITO in het digitale
LVS aangegeven vervolgtoets wordt hierbij genegeerd en indien nodig opnieuw ingepland.
- De leerkrachten voeren de gegevens binnen 2 weken in, in het computerprogramma CITO
LVS.
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- Relatie tot CITO R&W? (evt, tot CITO Woordenschat?)
- VCB met Intern Begeleider.
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Actie:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- VCB met Intern Begeleider.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied Begrijpend Lezen in Orthotheek aanwezig)
- Zuid Vallei
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PRAVOO Kleutervolgsysteem
- Kopie Handleiding in het groepslokaal, origineel in kantoor IB.
- Digitale verwerking gegevens.
Functie:
- Kleuter-leerlingenvolgsysteem waarmee ontwikkeling gevolgd wordt m.b.t. de volgende
onderdelen:
Algemeen afscheid groep 1 (1 vraag)
Kringgedrag (6-7 vragen)
Speelgedrag (3 vragen)
Werkgedrag (7-8 vragen)
Sociaal-emotioneel gedrag (6-8 vragen)
Taal (6-7 vragen)
Motoriek (2-4 vragen)
Zintuigelijke ontwikkeling (2 vragen)
Rekenen (5-7 vragen)
Redzaamheid groep 1 (1 vraag)
Afname / instructie:
- Groepen 1 en 2: 4 peilpunten in November en Mei.
- Leerkrachten vullen vragenlijst zo objectief mogelijk in, zoals die in de handleiding is
beschreven.
- De leerkracht is vertrouwd met Pravoo en de daarbij behorende procedure.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Pravoo Kleutervolgsysteem eind groep 1: tenminste 32 punten (80% beheersingsnorm)
- Pravoo Kleutervolgsysteem eind groep 2: scores van peilpunt “eind groep 2” van de
onderdelen kringgedrag, werkgedrag, taal, motoriek, zintuigelijke ontwikkeling en rekenen
worden opgeteld: 28-34 punten (80% beheersingsnorm) advies groep 3, 0-27 punten
advies groep 2.
Interpretatie van toetsgegevens:
- VCB met Intern Begeleider.
- Analyse van gegevens op leerlingen- en groepsniveau.
Actie:
- Groep 1 en 2: Oktober- , November- en Decemberkinderen bij twijfel indeling in groep 2
of 3, na overleg met IB-er, invullen Pravoo beslissingenblad 1 of 2, ter mogelijke
bevestiging van verzamelde gevens. (beslissingenblad 2 met diagnosehulp)
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
- Ouderrapportagekaart bespreken tijdens oudergesprekken.
Remediërende materialen: Digitaal
- Pravoo digitaal begeleidingshulpen
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SCOL Sociale Competentie Observatielijst
- Kopie Handleiding in het groepslokaal, origineel in kantoor IB.
- Digitale verwerking gegevens.
Functie:
- Meten van sociale competenties van de leerlingen aan de hand van vragen over hun
gedrag.
Afname / instructie:
- Groepen 2 t/m 8 afnamemoment in Oktober / November en April / Mei.
- Leerkrachten vullen vragenlijst zo objectief mogelijk in, zoals die in de handleiding is
beschreven.
- De leerkracht is vertrouwd met SCOL en de daarbij behorende procedure.
- Leerlingen van groep 6-8 vullen individueel, na instructie van de leerkracht, digitaal de
leerlingenversie in.
Beoordeling van toetsgegevens:
- Normering volgens handleiding: 75% (zie bijlage 5 Handleiding Scol)
Interpretatie van toetsgegevens:
- Leerkrachten maken een analyse van toetsgegevens op leerlingen- en groepsniveau.
- Vergelijking SCOL en Leerlingen SCOL
- VCB met Intern Begeleider.
Actie:
- Afspraken m.b.t. verdere aanpak en materiaalgebruik.
- Opstellen HGA / Groepsplan.
Remediërende materialen: (m.b.t. het vakgebied SEO in Orthotheek aanwezig)
- “Jonge Kinderen en …. sociaal onhandig gedrag”
- “Binnenstebuiten met gevoelens”
- “Portfolio Sociale Competentie”
- “Concentreren kun je leren”
- “Concentreer en leer” (deel 1, 2 en 3)
- “Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen”
- “Soemokaarten”
- CICO (PBS)
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4.5. Beleid Centrale-eindtoets
In beginsel nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets PO. Deze toets bestaat
uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast kiest onze school ervoor om de
Eindtoets Wereldoriëntatie af te nemen.
De score op de Cito-eindtoets wordt op onze school beschouwd als een bevestiging van het
opgebouwde beeld van de leerling, het daarbij geformuleerde advies, het gegeven onderwijs en
eventuele extra zorg en begeleiding. In dit Protocol worden de richtlijnen gehanteerd zoals
beschreven door Overheid, Inspectie en CITO.
Bronnen:
 Analyse en waardering van opbrengsten, Onderwijsinspectie, januari 2016.
 Staatscourant 2016
 Werkprocessen Kwaliteitszorg en Toetsen, waarderen en rapporteren.
 Handleiding Centrale Eindtoets PO.
 De brochures op Cito Portal over opgave en afname van de Centrale Eindtoets PO.

Deelname Cito Eindtoets:
Alle leerlingen van groep 8 worden geacht deel te nemen aan de CITO Eindtoets. Als leerlingen niet
deelnemen, worden deze door inspectie in principe als “uitvallers” op de toets beschouwd.
Leerlingen die zonder geldige reden de Cito Eindtoets niet hebben gemaakt, worden door de
inspectie meegeteld met een fictieve score van 517.
De Eindtoets Basis is bestemd voor leerlingen van wie verwacht wordt dat zij doorstromen naar de
gemengde/theoretische leerweg van vmbo, of havo of vwo. De scores van deze leerlingen op de
toetsen van het Cito Volgsysteem vallen in het III-, II- of I(+)-niveau. De Eindtoets Niveau is bestemd
voor leerlingen die minder hoog scoren op de schoolse vaardigheden taal en rekenen. Het zijn de
leerlingen van wie verwacht wordt dat zij uitstromen naar basisberoepsgerichte of
kaderberoepsgerichte leerweg van VMBO. Bij de toetsen van het Cito Volgsysteem vallen hun scores
vaak in het IV of V(-) niveau. Bij twijfel (leerling behaalt soms het III-niveau, soms het IV-niveau) zijn
in principe beide versies van de Eindtoets geschikt. Hierbij kan de keuze, in overleg met ouders,
mede afhangen van motivatie, ambitie, onzekerheid, doorzettingsvermogen, faalangst, de eigen
voorkeur van de leerling en eventuele andere eigenschappen of omstandigheden van de leerling. Aan
ouders wordt altijd tevoren kenbaar gemaakt of hun kind de Basis- of Niveau toets maakt.
Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het verplicht om ook de behaalde refentieniveaus te
rapporteren:
 Rekenen 1F: (fundamenteel niveau); alle leerlingen moeten dit niveau bereiken op einde van
de basisschool, doorgaans gaan deze leerlingen naar VMBO basis/kader.
 Rekenen 1S, (streefniveau); doorgaans gaan leerlingen die dit niveau bereiken naar VMBO TL,
HAVO, VWO.
 Taal 1F(fundamenteel niveau); alle leerlingen moeten dit niveau bereiken op einde van de
basisschool, doorgaans gaan deze leerlingen naar VMBO basis/kader.
 Taal 2F(streefniveau); doorgaans gaan leerlingen die dit niveau bereiken naar VMBO TL,
HAVO, VWO.
Onder bijzondere omstandigheden en op basis van geoorloofde redenen mogen toetsresultaten van
bepaalde leerlingen buiten beschouwing worden gelaten, waarna herberekening van de totaalscore
plaats vindt.
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Leerlingen waarvan de resultaten buiten de beoordeling mogen worden gehouden:







Leerlingen met een ontheffingsgrond, met IQ lager dan 80. Bij een IQ-test geldt dat deze
voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Indien
de IQ-test ouder is dan twee jaar bevestigen gegevens uit het leerling- en
onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test
Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Leerling
behaalt maximaal niveau E6.
Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd. (Dit wordt dan toegepast bij zowel
zwakke als sterke leerlingen)
Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands minder goed
beheersen
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Voor afname Centrale Eindtoets:






Inschrijving geschiedt via CITO Portal aan het einde van het kalenderjaar.
Op het inschrijfformulier wordt aangegeven hoeveel leerlingen deelnemen aan de Basis- en
aan de Niveautoets, of school gebruik maakt van de papieren of de digitale versie en of
school gebruik maakt van het onderdeel WO.
Ook wordt op het inschrijfformulier aangegevn hoeveel leerlingen gebruik maken van een
aangepaste versie. (b.v. auditief of vergrote versie voor leerlingen met dyslexie)
School checkt aangeleverde materialen op volledigheid, en eventuele drukfouten.

Tijdens de afname:


Het inhaalmoment (+ 1 maand) geldt alleen voor leerlingen die de Centrale Eindtoets tijdens
het reguliere afnamemoment (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken. De school mag per
leerling bepalen op welk moment tijdens de inhaalperiode de leerling de Centrale Eindtoets
digitaal inhaalt.

Na de afname:
Vier weken na afname van de Centrale Eindtoets ontvangt de school voor iedere leerling een
leerlingrapport op papier.
Ook krijgt de school via portal de beschikking over rapportages op schoolniveau.
 Schoolrapportages
De schoolrapportages bevatten een overzicht van de resultaten van alle leerlingen van de school
die dat jaar de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Ook krijgt de school met deze rapportages
zicht op hoe de schoolprestaties van de school zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.
 Leerlingrapport
De leerlingrapporten zijn in eerste instantie digitaal beschikbaar via portal. Daarna ontvangt de
school ze ook op papier, zodat ze uitgereikt en besproken kunnen worden met de leerlingen en
hun ouders/verzorgers. De school kan de leerlingrapporten vanaf de portal zo vaak uitprinten
als gewenst is.
 Heroverweging schooladvies
Als een leerling de Centarele Eindtoets beter maakt dan verwacht heroverweegt school het
schooladvies waarna overleg volgt met ouders.
 Registratie in Bron
Zodra de standaardscore bekend is registreert school binnen twee weken de eindtoetsgegevns in
Bron.

Vermelding resultaten van het onderwijs in de schoolgids:
In de schoolgids wordt de gemiddelde LG-score van de Cito Eindtoets, en de deeltoetsen Taal,
Rekenen en Wereldoriëntatie weergegeven. De resultaten van de leerlingen die buiten de
beoordeling mogen worden gehouden, worden niet meegenomen in het schoolgemiddelde. De
resultaten van de leerlingen die via handscoring zijn berekend, kunnen ook niet worden
meegenomen omdat dit een ongecorrigeerde score betreft, waarvan Cito geen LG-score heeft
berekend. De gemiddelde LG-score van de school wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde van
de LG-score. Verder moet een toelichting op de behaalde resultaten worden gegeven en moeten
deze in een meerjarenperspectief worden geplaatst.
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4.6. Beleid overgang PO-VO
Inleiding:
Om te komen tot een schooladvies wordt informatie op het gebied van cognitieve- en sociaalemotionele ontwikkeling verzameld, om een zo breed mogelijk inzicht te verkrijgen in de totale
ontwikkeling van het kind. Deze informatie wordt digitaal gebundeld in een ouderbrief en vanaf E6
vier maal met ouders besproken en waar nodig bijgesteld.
Hierin wordt vermeld:
 Voorlopig/definitief schooladvies met zoals in de Staascourant aangegeven normering
Centrale Eindtoets (bijlage 6)
 Cito-gegevens vanaf groep 3-8: R en W, BL, SP en DMT
 DLE overzicht: R & W, BL, SP en DMT, waar nodig (LWOO overzicht leerachterstanden)
 Executieve functies (met bijlage verklaringen)
 Indien voorhanden gegevens Intelligentieonderzoek - diagnose

Stappenplan procedure overgang PO - VO
Wie
Wat
Leerkracht groep 6
Intern Begeleider

Leerkracht groep 7
Intern Begeleider

Leerkracht groep 8
Intern Begeleider

Leerkracht groep 8
Intern Begeleider

- Verwachtingen met
betrekking tot uitstroom naar
VO in kaart brengen en
vastleggen in ouderbrief.
- Gegevens met Intern
Begeleider bespreken.
- Oudergesprek
- Verwachtingen met
betrekking tot uitstroom naar
VO in kaart brengen en
vastleggen in ouderbrief.
- Gegevens met Intern
Begeleider bespreken.
- Oudergesprek
- Gesprekken met leerlingen.
- Verwachtingen van leerlingen
en leerkracht in kaart brengen.
- Gegevens met Intern
Begeleider bespreken
- Bepreken niveau Centrale
Eindtoets PO
- Informatieavond voor ouders
m.b.t. Centrale Eindtoets PO
- Verwachtingen met
betrekking tot uitstroom naar
VO in kaart brengen en
vastleggen in ouderbrief.
- Gegevens met Intern
Begeleider bespreken.
- Oudergesprek
- Gesprekken met ouders van
zorgleerlingen samen met Lkr.
en IB-er.
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Wanneer
Juni groep 6

Juni groep 7

September

September-Oktober-November
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Ger Zwitserloot
(Brugklascoördinator Sint
Janscollege)
Leerkracht groep 8 en Intern
Begeleider
Leerkracht groep 8

Leerkracht groep 8

Leerkracht groep 8
Leerkracht groep 8

Leerkracht groep 8
Intern Begeleider

- Contacten leggen met
mogelijke scholen voor
zorgleerlingen.
- Infoavond:
Uitleg doorstroommogelijkheden na groep 8
- Inschrijven Centrale Eindtoets
Portal.centrale eindtoetspo.nl
- Afname CITO LOVS M8
toetsen.
- Oefenmomenten CITO
Eindtoets. (Accent: aanpak
toetsen)
- Bevestiging van inschrijving
controleren in CITO-Portal
- Leerlingenbespreking aan de
hand van CITO LOVS en
ingevulde ouderbrieven.
Resultaat: schooladvies.
- Schooladviesgesprekken en
schriftelijk advies.
- Invullen LDOS.
- Leerkracht groep 8 verzamelt
aanmeldingsformulier en een
kopie van het paspoort/
identiteitskaart of uitreksel van
het geboorteregister.
- Ontvangst toetsboekjes
- Afname Centrale Eindtoets
PO
- Binnen twee dagen gegevens
versturen naar CITO.
- Inhaalmomenten afwezige
leerlingen:
Na tenminste twee van 3 dagen
aanwezigheid ten hoogste de
eerste maandag na de
toetsweek (papieren versie)
- na twee dagen of meer
afwezigheid inschrijven voor
digitale afname
- Uitslag Centrale Eindtoets PO
via CITO Portal (twee à vier
weken na afname)
- VCB mogelijk herzien advies
- Warme overdracht leerkracht
groep 8 (waar nodig met Intern
begeleider) en coördinator VO;
aanmeldingsformulier en een
kopie van het paspoort/
identiteitskaart of uitreksel van
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December
Januari

Februari

Maart-April
April

April-Mei

63

Leerkracht groep 8
Intern Begeleider

het geboorteregister wordt dan
overhandigd.
- School ontvangt bericht over
aanname/niet aanname.
- Gegevens Centrale Eindtoets
(leerlingrapport), ouderbrieven,
antwoordbladen naar Intern
Begeleider; deze worden
opgeborgen in de klapper
“Advies Uitstroom VO” van
betreffende schooljaar, in het
zorglokaal.
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Schooladviezen:
School tracht zoveel mogelijk een eenduidig en transparant schooladvies te geven; in geval van
twijfel kan een dubbeladvies brugklas gegeven worden. Hierbij kunnen adviezen m.b.t. Regeling
Beoordelingsnormen, zoals aangegeven in de Staatscourant, doorslaggevend zijn.
VWO advies:
PRO (Praktijkonderwijs)
- LVS overwegend V (of -V) (Vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling)
- Leerachterstanden 1-2 jaar (=10-20 DLE)
- IQ tussen 60-75/80
- DLE <50
- Zeer zwakke executieve functies (zie bijlage 7)
Vmbo BBL (Basis):
- LVS overwegend V (of IV) (Vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling)
- Leerachterstanden 1-2 jaar (=10-20 DLE)
- IQ tussen 80-90
- DLE 30-50
- Zwakke executieve functies (zie bijlage 7)
Bevestiging cito eindscore: 501-518
Vmbo KBL (Kader):
- LVS overwegend III (of IV) (Vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling)
- Leerachterstanden 0,5-1 jaar (= 5-10 DLE)
- IQ 90-99
- DLE 40-60
- Zwakke executieve functies (zie bijlage 7)
Bevestiging cito eindscore: 526 - 528
Vmbo TL:
- LVS overwegend III (Vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling)
- Leerachterstanden 0-0,5 jaar (= 0 tot 5 DLE)
- IQ 99-107
- DLE > 50-55
- Voldoende executieve functies (zie bijlage 7)
Bevestiging cito eindscore: 529 - 532
Havo:
- LVS overwegend II (Vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling)
- IQ 108-117
- Ruim voldoende executieve functies (zie bijlage 7)
Bevestiging cito eindscore: 537 - 539
Vwo:
- LVS overwegend I (of een enkele II) (Vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling)
- IQ >117
- Goede executieve functies (zie bijlage 7)
Bevestiging cito eindscore: 545 - 550
Gymnasium:
- LVS Alleen I- scores (Vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling)
- IQ >120
- Zeer goede executieve functies (zie bijlage 7)
Bevestiging cito eindscore: 545 - 550
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LWOO-advies:


LVS scores: uitval op twee van de drie leergebieden; te weten:
BL-SP-R en W ( achterstand tussen 0.25 en 0,5)
 IQ tussen 75 en 90
 Emotionele problematiek hoeft niet aangetoond te worden
 Eigen leerlijn op een of meerdere inzichtelijke vakgebieden
Bevestiging cito eindtoets: 501 - 518 /afname niveautoets
Dit advies kan omgezet worden in een LWOO breed advies; hierbij is een combinatie van
problematieken, waardoor onderwijs in een kleine setting pedagogische en didactische voordelen
opleveren alvorens in een grotere omgeving in te stromen.
Aanvraag LWOO dient te worden ondersteunt met een onderwijskundig rapport en externe
onderzoeksgegevens (eventueel uitgevoerd door ontvangende school)
Soms kan aanmelding op het Praktijkonderwijs noodzakelijk zijn. (Bijlage 6)
In dit geval betreft het een leerling met een IQ tussen 60 en 80 en is de leerachterstand groter dan
0,50.
Het kan voorkomen dat het schooladvies niet overeenstemt met de indicatie vanuit de
tussenresultaten. Specifieke omstandigheden (thuissituatie), kindkenmerken, sociale competenties,
observaties leerkracht(en), verwachtingen/voorkeuren leerling, speciale zorg (dyslexie, dyscalculie,
stoornissen autistisch spectrum) en onderzoeksgegevens/conclusies en aanbevelingen door externen
kunnen tot een afwijkend advies leiden.
Wanneer het schooladvies niet mocht stroken met de inzichten van de ouders vindt een
vervolggesprek leerkracht-ouders plaats in aanwezigheid van de Intern Begeleider waarbij het advies
toegelicht word. Men kan besluiten tot het laten afnemen van een onderzoek op en door de VOschool. Dit onderzoek kan de laatste twijfels wegnemen en de aanmelding op de VO-school ofwel
opleidingsniveau definitief maken of leiden tot een afwijzing van de leerling.
Bij afwijzing zal de school de ouders ondersteunen bij het zoeken en benaderen van een passende
VO-school.

Warme overdracht:
Bij de overgang van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs is er sprake van een
“warme”overdracht. We verstaan hieronder: overdracht van leerlinggegevens (op cognitief en
sociaal-emotioneel gebied) en terugkoppeling door VO-scholen in de vorm van gesprekken over
welbevinden/welzijn, rapportagegegevens m.b.t. leerprestaties en doorstroming. Bij twijfel, met
medeweten van ouders, spreken we advies vooraf door met vertegenwoordigers VO-scholen

Gestandhouding schooladviezen:



We stellen gegeven schooladviezen ter discussie, met als doel inzicht te krijgen in de
“betrouwbaarheid” en “houdbaarheid” van de afgegeven adviezen (zelfreflectie)
Overzichten van uitgestroomde leerlingen worden gevolgd en gebundeld. (evaluatie)

Onze contactscholen uit de regio zijn:







Sint Janscollege; Gymnasium, Atheneum, tweetalig VWO, HAVO
Romboutscollege; HAVO, MAVO
Emmacollege; LWOO, VMBO-basis, VMBO-kader en VMBO TL
Broekland; MAVO+, opstroom HAVO
Herlecollege; LWOO, VMBO-basis, VMBO-kader en VMBO TL
Citaverdecollege; VMBO GTL, Kader, Basis (LWOO) (groen)
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Herle Thermenschool; VMBO-TL, Havo
DaCapo College ; VMBO GTL, Kader, Basis, LWOO, PRO
Herle PPL Heerlen (PRO)

4.7. Beleid Sociaal-emotionele ontwikkeling
Uit onze visie op sociaal-emotionele ontwikkeling komen we tot het doel: Kinderen inzicht geven in
waarden en normen, die bijdragen aan de bevordering en/of het borgen van het welbevinden van
het kind zelf, de ander en de omgeving. Hiervoor hanteren wij een driesporenbeleid nl.:

Het preventieve beleid:








Groepsdynamiek begin schooljaar
PBS
SEO-methode “Kinderen en hun Sociale Talenten”
Coöperatieve werkvormen binnen de concepten van “Boeiend Onderwijs”
Voorbeeldgedrag van leerkrachten
Groeps- en schoolvieringen
Vastenactieproject

Meten is weten:





SCOL leerkracht vragenlijst groep 2-8 (75% norm)
SCOL leerlingenvragenlijst (groep 6 t/m 8)
Pravoo vragenlijst groep 1-2
Registratie, schooloverzicht, analyse, 2 maal per jaar voortgangsgesprekken leerkracht-IB-er

Het curatieve beleid:








De leerkracht voert gesprekken met het kind
De leerkracht voert gesprekken met de ouder
Gedragspatronengrafiek (GPG)
Opstellen Groepsplan/HGA
Werken met remediale middelen/methoden: Portfolio Sociale Competenties, Jonge kinderen
en sociaal onhandig gedrag, Binnenstebuiten met gevoelens, Soemo-kaarten
Consultatie Gedragsspecialist
Opvoedingsondersteuning via BJZ, CMWW, Xonar

4.8. Protocol Pesten
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien
en op onze school serieus aanpakken.
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de sfeer in de klas, zal
pesten minder kans krijgen.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om
met veel plezier naar school te gaan!
Zorg sociaal-emotioneel

Definitie:
Pesten is het langdurig/herhaaldelijk uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een
persoon/groep tegen één of meer medeleerlingen, die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te
verdedigen.
Bij plagen is er sprake van een incident(je), zijn er gelijke machtsverhoudingen, kan de geplaagde zich
verdedigen en loopt geen blijvende psychische of fysieke schade op.
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Iedereen op onze school dient ervan doordrongen te zijn dat pestproblemen een negatieve invloed
hebben op de intellectuele en emotionele ontwikkeling van de leerling. Het pestgedrag binnen een
groep heeft zowel een negatieve invloed op het welbevinden van het individuele kind als op het
pedagogisch klimaat binnen de groep.
Pesten wordt als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen
(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers.
De school tracht pestproblemen te voorkomen. Of pesten wel of niet aan de orde is, het onderwerp
pesten wordt met de kinderen bespreekbaar gemaakt; schoolregels en groepsregels worden
besproken/vastgesteld.
Als pesten optreedt, kunnen leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat signaleren, duidelijk
stelling nemen in dezen en beschikken over een directe aanpak.
Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste
resultaat oplevert, dan is de inschakeling van de vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon
kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.

We zijn attent op verschillende vormen van pesten, zoals:









Stukmaken, afpakken en/of verstoppen van eigendommen
Naroepen, uitlachen en/of belachelijk maken
Schelden of scheldnamen geven, dreigen
Nadoen, imiteren, bij voorkeur sterk overdreven
Uitsluiten van groepsspel of sportactiviteit, doodzwijgen
Fysiek geweld
Afpersing: dwingen om geld of spullen af te geven of iets voor de pester te doen
Digitaal pesten, via e-mail, chats, sms, telefoontjes. Hiervan zijn aparte protocollen gemaakt.

Aanpak van pesten
Preventief:
Verbetering schoolcultuur/groepsklimaat.
Hieronder vallen alle maatregelen die door directie en leerkrachten genomen worden, waardoor de
sfeer op school en het pedagogisch klimaat in de groep verbeteren. Er zal minder gepest worden in
een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard
en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken.
De sociale interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling bepalen in grote
mate de sociale sfeer in de groep. Het is van groot belang voor ons onderwijs dat er een hechte
cohesie is tussen de groepsleden en dat iedereen een constructieve bijdrage kan leveren aan het
bereiken van ieders en gezamenlijke doelen.

Groepsdynamiek begin schooljaar
Aan het begin van het schooljaar wordt er door iedere leerkracht gewerkt aan de groepsdynamiek
binnen zijn of haar groep. Dit gebeurt aan de hand van de theorie over de “gouden weken” en “grip
op de groep”. Tijdens deze weken staat het welbevinden van ieder individu en van de groep als
geheel centraal. Hierbij wordt gewerkt met de fasen forming, storming, norming. Tijdens de zes
eerste weken worden er veel spellen gedaan en / of geobserveerd. Alle spellen hebben als doel om
kinderen bewust te maken van wat men in een groep nodig heeft om zich veilig te voelen. Om te
kunnen vertrouwen op elkaar. Om zichzelf te kunnen zijn. Na deze zes weken breekt de tijd aan van
performing. Kinderen kunnen zich dan ontplooien en komen tot leren op sociaal emotioneel en op
cognitief gebied.
In deze periode worden alle regels binnen school zichtbaar en kenbaar gemaakt voor alle leerlingen
en leerkrachten. Dit zijn andere zaken dan de afspraken die in de klas gemaakt worden. We maken
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als school duidelijk onderscheid tussen regels, die wij opleggen voor de veiligheid van alle kinderen
en anderzijds de afspraken die we samen maken om van een schooljaar een “fijn “jaar te maken. Het
is belangrijk dat de regels voor alle betrokkenen duidelijk zijn.

Stimuleren van voorbeeldgedrag leerkrachten.
Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang.
Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten
horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Leerkrachten en ouders moeten alert
zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde
gedragingen hun norm overschrijden.

Positive Behaviour Support (PBS)
Positive Behaniour Support (Golly en Spargue, 2013) is een preventieve en effectief gebleken
schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Net als
‘gewone’ vakken als taal, rekenen en biologie, leren wij leerlingen gewenst gedrag door duidelijk en
consequent te zijn in het uitspreken van onze verwachtingen.
Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die
het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het
niveau van de school, de klas en de individuele leerling.
De kernprincipes van PBS :
 Vastleggen duidelijke gedragsverwachtingen gebasseerd op de kernwaarden: veiligheid,
respect en verantwoordelijkheid per ruimte
 Communiceren en systematisch onderwijzen van verwachtingen middels “lessen in goed
gedrag”, goed voordoen en goed nadoen. (leerkracht doet ook verkeerd gedrag voor)
 Herkennen en bekrachtigen gewenst gedrag middels door leerlingen te verdienen fiches
verzamelen in “leerlingpotje” en “groepspotje’) en de door de groep opgestelde “beloon-menu-kaart”
 Minimaliseren van aandacht voor (kleine) ongewenste gedragingen, maar gewenst gedrag
benoemen (4:1 regel)
 Duidelijke en consequente omgang met de gevolgen van onaanvaardbaar gedrag volgens
afgesproken reactieprocedure.
Reactieprocedure:
 Op rustige toon gedragsverwchting verwoorden in orrecte taal
 Leerling onopvallend blijven observeren
 Als de leerling binnen tien seconden de opdracht alsnog uitvoert becomplimenteren (géén
fiche).
 Als de leerling niet gehoorzaamt, keuze bieden tot tonen gedragsverwachting of maatregel
accepteren (afgestemd op de leerling).
 Als de leerling de gedragsverwachting uitvoert tonen tonen dat gewenst gedrag
waargenomen is (géén fiche)
 Gehoorzaamt de leerling niet, uitvoeren maatregel (consequentie)
(De consequentie is, mogelijk na overleg met de groepsleerkracht afgestemd op de leerling en kent
de volgende aspecten: vervelend, mild, passend bij het kind/leeftijd en duurt ongeveer 15 minuten
(bij jongere kinderen minder) en volgt indien mogelijk direct op het gedrag. Maatregelen die op onze
school worden toegepast zijn consequenties op het gebied van taak (iets doen binnen, buiten de
school), schrijftaak (regels schrijven), tijd (nablijven) en ouders bellen)
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Check in/check out
Leerlingen die op basis van registraties opvallen door mild probleemgedrag, dat wil zeggen 2 tot 5
incidenten per maand, kunnen worden versterkt in gewenste gedrag. Dit doen we door specifieke
werkpunten voor de leerling te formuleren en het gedrag met de leerling te evalueren door middel
van een Check in/Check out systeem. Betreffene ouders worden hiervan tevoren op de hoogte
gebracht.
Unit 1 (groep 3-4): twee contactmomenten per week met CICO coördinator.
Unit 2 (groep6-8): drie contactmomenten per week met CICO coördinator.
De leerling heeft korte contactmomenten (ongeveer 5 minuten) met de CICO-coördinator en
ontvangt tijdens de check-in dagkaarten waarop de doelen (gedragsverwachtingen) benoemt
worden; ze bespreken samen hoe de leerling zich aan de doelen kan houden.
De dagkaart wordt op een aantal vaste momenten op de dag in gevuld door de leerkracht.
Deze geeft gedurende de dag (opbouwende) feedback op vastgestelde gedragsdoelen
Bij de check-out bespreken CICO-coördinator en leerling in hoeverre het gelukt is om de
gedragsdoelen te behalen. Op deze wijze worden de successen van de leerling positief bekrachtigd,
kansen besproken en de interventie op positieve wijze afgesloten.
De CICO-coördinator verzamelt de informatie en koppelt deze terug naar de ouders en de leerkracht.

Training van sociale en communicatieve vaardigheden.
Hiervoor hebben we o.a. de SEO- methode “Kinderen en hun Sociale Talenten” in gebruik.
Daarnaast maken we, indien noodzakelijk, gebruik van de RT mogelijkheden behorende bij onze SEOmethode. Bovendien komen onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep,
aanpak van ruzies etc. aan de orde in kringgesprekken, spreekbeurten, rollenspelen, enz.

Een goed leerlingvolgsysteem en leerlingbegeleiding.
In groep 1 en 2 wordt minimaal twee keer per jaar de Pravoo ingevuld. Vanaf groep 2 wordt twee
keer per jaar het Scol- leerlingvolgsysteem ingevuld. Tijdens de VCB en bij de oudergesprekken
komen de resultaten ter sprake en wordt samen gezocht naar oplossingen en ontwikkelpunten. (deze
worden vastgelegd in Eduscope) Leerlingen die herhaaldelijk betrokken zijn bij pesterijen kunnen
door ouders bij het CMWW aangemeld worden voor een weerbaarheidstraining “Kiezels en
Druppels” (5-8 jarigen) of “Rots en Water”. (10-12 jarigen)

Het hanteren van duidelijk gedragsregels.
Een effectieve methode om het op school voor onze kinderen zo veilig mogelijk te maken, is het
afspreken van regels voor alle leerlingen :



Regels die gelden in alle groepen:
1. Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden.
2. Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil. Niet slaan, schoppen, bijten, krabben, etc
3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
4. Uitlachen, roddelen en kinderen buitensluiten vinden we niet goed.
5. Niet aan spullen van een ander zitten.
6. Iemand niet op het uiterlijk beoordelen.
7. Niet opzettelijk iemand pijn doen, niet met woorden, niet met daden.
8. Opwachten buiten school, achterna zitten is beslist niet toegestaan.
9. Probeer zelf een ruzie met praten op te lossen. Ga anders naar de meneer of de juf.

Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels in
overleg met de leerkracht. Die aanvulling wordt opgesteld door en met de groep, dit zijn de
zogenaamde groepsregels. School tolereert geen fysiek geweld; ouders worden hiervan ten alle
tijden op de hoogte gebracht en verslaglegging in Eduscope vindt plaats onder “Oudergesprek” en
“Kindgesprek”
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Curatief:
Signaleren van pestgedrag.
Het signaleren van pestgedrag is niet altijd even gemakkelijk. Het gebeurt vaak achter de rug van de
leerkracht om en soms onderhuids. In dit opzicht is het belangrijk dat de kinderen weten dat zij ook
een verantwoordelijkheid hebben om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. De regel
van “klikken”is hier niet van toepassing. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede
sfeer in de groep.
De inbreng van de ouders blijft in deze fase beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven
van suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak van de school. Ouders lossen niet eigenhandig
op school een probleem voor hun kind op. Bij pestgedrag zullen in eerste instantie de leerkrachten
hun verantwoordelijkheid nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders.

Aanpak van ruzies en pestgedrag:
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

Stap 1:
Er eerst zelf ( en samen) uit te komen. (observatie leerkracht!)

Stap 2:
Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt heeft deze het recht en de plicht het
probleem aan de meester of juf voor te leggen. (dit is niet klikken!)

Stap 3:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met
hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.

Stap 4:
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een (bestraffend )
gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De leerkracht praat met de ouders van de gepeste
leerling en de ouders van de pester(s). Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te
werken aan een bevredigende oplossing. Afhankelijk van hoe lang de pester door blijft gaan met
zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn/haar gedrag worden de ouders weer
geïnformeerd en kan hem/haar straffen worden opgelegd.

Stap 5:
Bij verdere herhaling voert de leerkracht en de leerling een gesprek met de directeur en/of IB-er over
passende maatregelen. De leerkracht en/of directeur/IB-er voeren deze maatregelen uit en de
naleving wordt regelmatig geëvalueerd. Dit kan bijv. een eventuele vaardigheidstraining tot gevolg
hebben, of gericht zijn op het doen van een onderzoek en/of begeleiding door derden.

Stap 6:
Een gesprek met de ouders volgt, als alle voorgaande acties op niets uitlopen. Dit gesprek vindt
plaats met de betreffende leerkracht en de directeur en/of de Intern Begeleider. De medewerking
van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken.
Extreem grensoverschrijdend gedrag kan uitsluiting van activiteiten inhouden en zelfs schorsing
(door de schooldirectie) of verwijdering van de school (door het bestuur). Ook kan besloten worden
dat een kind extra voorzieningen vanuit het speciaal onderwijs benodigd of verwezen dient te
worden naar een andere school.

Begeleiding van de gepeste leerling:





Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest.
Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten.
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling
in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.
Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld :je niet afzonderen.
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Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.
Nagaan welke oplossing het kind zelf wil.
Sterke kanten van de leerling benadrukken.
Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt.

Begeleiding van de pester:







Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten. (baas willen zijn, jaloezie,
verveling, buitengesloten voelen)
Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste.
Excuses aan laten bieden.
In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft.
Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind
wel pest, belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt.
Kind leren om niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerstnadenkenhouding’ of een andere manier van gedrag aanleren.

Adviezen aan de ouders van onze school
Ouders van gepeste kinderen:







Houdt de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de
ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.
Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan zelfrespect vergroot worden of weer
terug komen.
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.

Ouders van pesters:










Neem het probleem van uw kind serieus.
Raak niet in paniek: elk kind loopt kans om pester te worden.
Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen, oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:
- Een problematische thuissituatie
- Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)
- Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt.
- Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan.
- Een voortdurende strijd om de macht in de klas of in de buurt.
Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
Besteed extra aandacht aan uw kind.
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat

Alle andere ouders:







Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
Geef zelf het goede voorbeeld.
Leer uw kind voor anderen op te komen.
Leer uw kind voor zichzelf op te komen.
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Internetpesten
Adviezen aan de leerlingen van onze school









Geef nooit je wachtwoord en inlognaam aan anderen. Zorg dat ze niet makkelijk te raden
zijn.
Dingen die je voor de webcam doet, kunnen later op internet gezet worden. Let daarom op
met wat je doet voor de cam, ook als je denkt dat je vriend of vriendin deze beelden nooit zal
gebruiken. Als je later ruzie krijgt, dan kan je vriend of vriendin de foto’s en/of opnames op
internet zetten en kan de hele school het zien.
Praat erover met je ouders en/of de leerkracht als je gepest wordt via je mobieltje of
internet. Neem de dreigementen van de ander niet altijd serieus: ”Ik weet waar je woont,
want ik ken je IP-adres, ik kan je altijd achterhalen als je niet meewerkt.“. Dat kan vaak
helemaal niet, alleen de politie kan je echte adres via je IP-adres achterhalen bij de provider.
Reageer niet op hatemails of andere cyberpesterijen. Verwijder de e-mail zonder hem te
openen.
Bewaar herhaalde pestmail of sla de berichtjes op. Het zijn bewijzen die tegen de pester
gebruikt kunnen worden.
Blokkeer de afzender bij pest-emails of -smsjes. In sommige gevallen kan je aangifte doen bij
de politie. Pesten kan zo hardnekkig zijn dat het ‘stalken’ wordt genoemd. Dit is strafbaar.

4.9. Protocol Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en
het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
Onze school stelt zich tot taak leerlingen bij het lees-, spellingonderwijs op maat te ondersteunen en
te begeleiden. Hierbij zijn een goede implementatie van de methoden “Kleuterplein”, “Veilig leren
Lezen”, “Estafette” en “Taallleesland” een eerste vereiste.
Vanaf groep 1 hanteren de leerkrachten een systematische manier van observeren m.b.t.
vroegtijdige onderkenning dyslexie. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar kinderen met een V(-) of
IV score voor CITO TVK en waarbij zichtbaar is dat zinsbouw en gebruik van werkwoorden niet
leeftijdsadequaat verloopt, waarbij woordverminkingen zichtbaar zijn, die moeite hebben met het
onthouden van versjes, namen en begrippen en waarbij auditieve vaardigheden zich vertraagd
ontwikkelen. Leerkrachten vullen voor deze leerlingen, in overleg met de Intern Begeleider, het
digitale dyslexieprotol in en nemen de bijbehorende toetsen af. (zie pagina 59 t/m 62 uit het
“Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1 en 2.” en bijlagen 3A t/m 3 D) Ook het “Toetspakket
Beginnende geletterdheid” wordt afgenomen. (zie “Toetsprotocol”, 4.4.) Mogelijk wordt een HGA
opgesteld.
Verloopt vervolgens het lees/spellingsproces bij een leerling niet vloeiend (CITO Leestempo en DMT
V(-) of IV score) dan volgt verlengde instructie en oefenen de kinderen in de “rode”groep de………
De instructie- en oefentijd m.b.t. de vakgebieden technisch lezen en spelling wordt uitgebreid met
minimaal 1 uur per week; een gestructureerd programma wordt geboden in kleine groepjes (3 à 4
leerlingen). Hierbij gaat de aandacht uit naar accuratesse èn tempo, het oefenen op (letter-), woord-,
zins- en tekstniveau en de taakgericht van het kind. Ook voor deze leerlingen wordt, in overleg met
de Intern Begeleider het digitale dyslexieprotocol ingevuld; leerkrachten stellen, in overleg met de
Intern Begeleider, een HGA op of verwerken de probleemomschrjving, aanpak en logboek uitgebreid
in het Groepsplan. Hierin worden ook uitbreiding instructie- en oefentijd opgenomen.
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Protocol leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 (Masterplan Dyslexie)
Stap

Moment in leerjaar

Actie door de leerkracht (en IB-er)

Stap 1

aanvang groep

- Stimuleren van geletterdheid middels
uitgangspunten van beginnende geletterdheid.

Stap 2

januari

Meetmoment 1:
- CITO TVK
- Verlegde instructie vastgelegd in groepsplan in
overleg met IB-er.
- V(-) of IV leerlingen → invullen dyslexieprotocol.

Stap 3

januari/juni

Interventieperiode 1:
- Aanbod verrijken voor leerlingen die onvoldoende
opsteken van het aanbod van geletterde activiteiten.

Stap 4

juni

Meetmoment 2:
- CITO TVK
- CPS: Rijmtoets (V(-) of IV leerlingen TVK E1 in overleg
met IB-er)
- Verlengde instructie vastgelegd in groepsplan of HGA
in overleg met IB-er.
- V(-) of IV leerlingen → invullen dyslexieprotocol.
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Protocol leesproblemen en Dyslexie voor groep 2 (Masterplan Dyslexie)
Stap

Moment in leerjaar

Actie door de leerkracht (en IB-er)

Stap 1

aanvang groep

Interventieperiode 1:
- V(-) of IV leerlingen → verlengde instructie vastgelegd
in groepsplan of HGA in overleg met IB-er .
- Stimuleren van geletterdheid middels de
uitgangspunten van beginnende geletterdheid.
- Gericht aanbod verrijken voor leerlingen met een
onvoldoende Klankbewustzijn (fonemisch bewustzijn)
en letterkennis.

Stap 2

oktober

Meetmoment 1:
- CPS: Analysetoets 1, Synthesetoets 1 (V(-) of IV TVK
E1 in overleg met IB-er)
- CITO TVK
- Dyslexieprotocol aanvullende toetsen: Kleurentoets,
Auditieve analyse, Auditieve synthese, Letters
benoemen, Invented spelling ( alle leerlingen)
- Verlengde instructie vastgelegd in groepsplan of
toevoegen nieuwe aanpak HGA in overleg met IB-er
- leerlingen V(-) of IV → invullen dyslexieprotocol

januari

Stap 3

Stap 4

januari/juni

april / mei

juni
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Interventieperiode 2:
Aanbod verrijken voor leerlingen met een onvoldoende
klankbewustzijn en letterkennis
Extra
begeleiding
bieden
middels
de
voorschotsbenadering (voorschot op de leesinstructie
in groep 3)
Meetmoment 2:
- CPS: Benoemsnelheid cijfers en letters,
Letterkennistoets 2, Analysetoets 2, Synthesetoets 2
(leerlingen met in januari V(-) of IV score TVK M2 en
onvoldoende score Dyslexieprotocol aanvullende
toetsen)
- CITO TVK
- Dyslexieprotocol aanvullende toetsen: Kleurentoets,
Auditieve analyse, Auditieve synthese, Letters
benoemen, Invented spelling (leerlingen met in januari
V(-) of IV score CITO TVK E2 en onvoldoende score
Dyslexieprotocol aanvullende toetsen)
- Verlengde instructie vastgelegd in groepsplan of HGA
in overleg met IB-er.
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
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Protocol leesproblemen en Dyslexie voor groep 3 (Masterplan Dyslexie)
Stap

Moment in leerjaar

Actie door de leerkracht (en IB-er)

Stap 1

aanvang groep

- Beginsituatie vastleggen.
- CITO Begrippentoets 1 en 2 (V(-) of IV score CITO TVK
E2 en onvoldoende score Dyslexieprotocol aanvullende
toetsen

Stap 2

oktober/november

Meetmoment 1: Herfstsignalering: Fonemene dictee,
Lettertoets,
Synthesewoorden,
Wisselwoorden,
Zinnen lezen, Veilig en Vlot kern 3

Stap 3

oktober/november
januari/februari

Interventieperiode 1:
- Elementaire lees- en spelhandeling.
- V(-) of IV score → verlengde instructie vastgelegd in
groepsplan of HGA in overleg met IB-er.

Stap 4

januari/februari

Meetmoment 2: Wintersignalering:
Fonenemendictee 1 en 2, Leestekst
- CITO DMT Leeskaart 1, B-versie M3
- CITO Spelling M3
- CITO Leestecchniek M3

Stap 5

januari/februari - april

Interventieperiode 2:
Optimaliseren
letterkennis
en
vergroten
(de)codeervaardigheid.
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Bijstellen groepsplan of toevoegen nieuwe aanpak
HGA in overleg met IB-er.

Stap 6

april

Meetmoment 3: Lentesignalering: Spellingtoets 1 en 2
- CITO DMT leeskaart 1 en 2, A-versie

Stap 7

april – mei/juni

Interventieperiode 3:
- Automatisering van het leesproces en uitbouwen
spellingvaardigheid.
- V(-) of IV score → bijstellen groepsplan of toevoegen
nieuwe aanpak HGA in overleg met IB-er.

Stap 8

juni

Meetmoment 4: Zomersigmalering: Eindsignalering
“Veilig en Vlot, kern 11, Spellingtoets 1 en 2
- CITO Tecnisch lezen E3
- CITO Begrijpend lezen E3
- CITO DMT kaart 1, 2 en 3 E3
- CITO Spelling E3
- AVI (V(-) of IV score CITO Technisch lezen en CITO
DMT E3)
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Verlengde instructie vastgelegd in groepsplan of HGA
in overleg met IB-er.
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Protocol leesproblemen en Dyslexie voor groep 4 (volgens Masterplan Dyslexie)
Stap

Moment in leerjaar

Actie door de leerkracht (en IB-er)

Stap 1

aanvang groep

Interventieperiode 1:
- V(-) of IV score → verlengde instructie is vastgelegd in
groepsplan of HGA in overleg met IB-er .

Stap 2

oktober/november

Meetmoment 1: AVI 2009 (V(-) of IV score CITO
Technisch lezen en CITO DMT E3)

Stap 3

oktober/november
januari/februari

Stap 4

januari/februari

Meetmoment 2
- CITO Leestempo M4
- CITO DMT 2009 M4
- CITO Begrijpend lezen 2012 M4 start +1 of 2
- CITO Spelling 2012 M4 start + 1 of 2

Stap 5

januari/februari - juni

Interventieperiode 3:
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Bijstellen groepsplan of toevoegen nieuwe aanpak
HGA in overleg met IB-er.

Stap 6

april

Meetmoment 3: AVI 2009 (V(-) of IV score CITO
Technisch lezen en CITO DMT E3, leerlingen die in
groep 3 AVI E3 niet behaalden)

Stap 7

mei/juni

Meetmoment 4:
- CITO Leestempo E4
- CITO DMT 2009 E4
- CITO Begrijpend lezen 2012 E4 start +1 of 2
- CITO Spelling 2012 E4 start + 1 of 2
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Verlengde instructie vastleggen in groepsplan of HGA
in overleg met IB-er.
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Interventieperiode 2:
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Bijstellen groepsplan of toevoegen nieuwe aanpak
HGA in overleg met IB-er.
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Protocol leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8 (volgens Masterplan Dyslexie)
Stap

Moment in leerjaar

Actie door de leerkracht (en IB-er)

Stap 1

aanvang groep

Interventieperiode 1:
- V(-) of IV score → verlengde instructie vastleggen in
groepsplan of HGA in overleg met IB-er .

Stap 2

oktober/november

Meetmoment 1: AVI 2009

Stap 3

oktober/november
januari/februari

Stap 4

januari/februari

Meetmoment 2
- CITO Leestempo M
- CITO DMT 2009 M
- CITO Begrijpend lezen 2012 M start +1 of 2
- CITO Spelling 2012 M start + 1 of 2
- Brus, Klepel, PI-dictee (V(-) of IV score CITO
Technisch lezen, CITO DMT en CITO Spelling)

Stap 5

januari/februari - juni

Interventieperiode 3:
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Bijstellen groepsplan of toevoegen nieuwe aanpak
HGA in overleg met IB-er.

Stap 6

april

Meetmoment 3: AVI

Stap 7

mei/juni

Meetmoment 4:
- CITO Leestempo E
- CITO DMT 2009 E
- CITO Spelling 2012 E start + 1 of 2
- Brus, Klepel, PI-dictee (V(-) of IV score CITO
Technisch lezen, CITO DMT en CITO Spelling)
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Verlengde instructie vastleggen in groepsplan of HGA
in overleg met IB-er.

-

Interventieperiode 2:
- V(-) of IV score → invullen dyslexieprotocol.
- Bijstellen groepsplan of toevoegen nieuwe aanpak
HGA in overleg met IB-er.

Ontstaat een vermoeden van dyslexie (hardnekkige lees- en spellingproblemen, ondanks extra
oefening automatiseert het lezen en spelen moeizaam, decodeerproblemen, spellend lezen)
dan wordt het dyslexieprotocol gevolgd (mogelijke secundaire gevolgen, zoals moeite met
tekstbegrip, aandacht en concentratie en eventuele psychische problematiek worden hierbij
meegenomen), waarna de leerling verwezen wordt voor extern onderzoek.
De leerkracht onderbouwt vermoedens van (ernstige) dyslexie volgens het protocol Masterplan
Dyslexie; ouders en Intern Begeleider zijn steeds bij alle stappen betrokken. Ouders melden hun kind
aan voor verder onderzoek via “Toegang Jeugd”(Gemeente Brunssum), de Jeugdarts of de Huisarts
nadat zij onderzocht hebben of vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige,
enkelvoudige dyslexie in het basispakket van hun zorgverzekering opgenomen is of bij meervoudige
problematiek via GGZ vergoed wordt.
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Leerlingen met een dyslexieverklaring oefenen zo lang mogelijk het technisch lezen en spelling, zoals
hierboven beschreven. Voor alle leerlingen met een dyslexieverklaring wordt door de leerkracht een
dyslexiepas opgesteld. Deze wordt altijd bij het onderdeel “overige maatregelen” aangevuld met
kindspecifieke aanpak. De op de dyslexiepas vermelde maatregelen worden tenminste twee maal per
jaar geëvalueerd en bijgesteld.
De ingevulde en door ouders ondertekende Dyslexiepas wordt in de zorgklapper in het zorglokaal
bewaard.

4.10. Protocol Dyscalculie
Wanneer de achterstand met rekenen te groot wordt en extra hulp niet het gewenste resultaat
heeft, zou er sprake kunnen zijn van dyscalculie. Het woord dyscalculie betekent letterlijk 'niet
kunnen (be)rekenen'. In Nederland wordt de volgende definitie gehanteerd: ‘dyscalculie is een
stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en/ of
accuraat oproepen en/ of toepassen van reken- wiskundekennis (feiten/ afspraken)’.
Volgens het protocol Dyscalculie dient de classificatie van dyscalculie plaats te vinden aan de hand
van de volgende criteria:
 Er is sprake van een significante rekenachterstand ten opzichte van leeftijdgenootjes,
waardoor de persoon in het dagelijks leven gehinderd wordt.
 Er is sprake van een significante rekenachterstand ten opzichte van datgene wat op basis van
individuele cognitieve ontwikkeling van die persoon verwacht mag worden.
 Er is sprake van een hardnekkig rekenprobleem, dat resistent is tegen gespecialiseerde hulp.
Wordt er niet voldaan aan één of meer criteria dan is er geen sprake van dyscalculie, maar wellicht
van een ernstig rekenprobleem. In het protocol ERWD staat een uitgebreid stappenplan, dat gevolgd
moet worden voordat de diagnose gesteld kan worden. In het protocol ERWD spreekt men van 4
gradaties in de onderwijsbehoeften.

Wanneer uit het intern onderzoek een advies komt voor extern onderzoek, dan is het voor school
belangrijk om te weten aan welke criteria de ernst van de rekenproblemen en de didactische
resistentie worden getoetst:
 Het criterium van ernst: leerrendement < 67 procent. Ofwel de leerling behaalt aan het eind
van groep 8 een score lager dan een III- score op de E6 toets. Ofwel de vaardigheid van een
M7 leerling ligt op een niveau dat lager is dan een III- score op de E5 toets.
 Het criterium van achterstand: Er is sprake van een rekenachterstand ten opzichte van
datgene wat op basis van de ontwikkeling van de leerling verwacht mag worden.
 Het criterium van didactische resistentie: naast een goed basisaanbod moet er minimaal een
halfjaar intensieve begeleiding zijn geweest. De vorderingen van de leerling zijn gedurende
deze 6 maanden minder dan 4 maanden.
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Signalen groep 1-2:
Hoewel er in groep 1/2 nog niet formeel wordt gerekend, kun je bij kleuters wel al signalen opvangen
die kunnen wijzen op dyscalculie.
 Moeite hebben met het vlot benoemen van vormen en kleuren.
 Geen zin hebben in dingen tellen.
 Moeite hebben met puzzelen.
 Moeite hebben met vergelijken, groeperen, ordenen of benoemen.
 Problemen hebben met het onthouden van volgordes, richtingen en stappenplannen.
 Moeilijkheden hebben met het onthouden van namen van klasgenootjes.
 Het vaker en langdurig maken van telfouten.
 Het vermogen tot subitizing (het snel overzien van kleine hoeveelheden) is minder
ontwikkeld en daarmee ook het begrip ‘meer en minder’.
 Het moeilijk kunnen onthouden en toepassen van ‘rekentaal’.
 Afkeer van strategiespelletjes en speelgoed.
 Weinig opmerkzaam voor details
 Moeite hebben met constructiemateriaal.
Signaleringsinstrumenten:
 Analyse rekenproblemen/ dyscalculie (Eduscope).
 Checklist tellen en getalbegrip M2 (boek effectief omgaan met zwakke rekenaars).
 Utrechtse getalbegrip toets.
 Op weg naar rekenen.
 Klapper diagnosticeren en plannen in de onderbouw.
Signalen groep 3-4:
In groep 3/ 4 zijn de signalen meer gericht op het moeite hebben met leren rekenen. Bij een echt
leerprobleem zie je de problemen zelfs met extra hulp niet verbeteren. Naast de onderstaande
signalen is het belangrijk extra aandacht te hebben voor leerlingen met een kleuterverlenging.
 De cijfers nog niet kennen.
 Weinig letters kennen
 Ondanks een goed aanbod niet tot 20 kunnen tellen.
 Als veel extra ondersteuning gehad hebben tijdens kleuterperiode.
 Geen interesse hebben in tellen en telspelletjes
 Moeite hebben met splitsingen tot 10.
 Het omdraaien van de getallen boven de 20 is hardnekkig (24 wordt 42).
 Meer tijd nodig hebben om de tafels te automatiseren en het geleerde de volgende dag weer
vergeten zijn.
 Het langzaam werken en niet klaar zijn met het opgegeven werk.
Signaleringsinstrumenten:
 Analyse rekenproblemen/ dyscalculie (Eduscope).
 Methode gebonden toetsen.
 Utrechtse getalbegrip toets.
 Op weg naar rekenen.
 Cito rekenen
 Klapper diagnosticeren en plannen in de onderbouw.
 Maatwerk
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Signalen groep 5-8:
In groep 5-8 worden de getallen waarmee gewerkt wordt steeds groter en moeten de kinderen ook
met maten en tijd leren werken. Onze aandacht gaat vooral uit naar kinderen met een D en E score
voor CITO R en W, die met meerdere onderdelen moeite hebben én als intensieve extra instructie en
oefening van het specifieke rekenprobleem niet leidt tot (voldoende) vooruitgang en er dus sprake is
van een hardnekkig probleem.
 Steeds verder achter raken bij rekentoetsen.
 Veel moeite met het inzicht in getalopbouw (wat is de waarde van 3 in het getal 235?)
 Moeite hebben met schattend rekenen.
 Moeite hebben met het verdelen van maten in kleinere eenheden.
 Niet vanzelfsprekend de functie van de kleine/ grote wijzer en de draairichting van de klok
weten.
 Moeite hebben met het aflezen van een schaal.
 Geen inzicht hebben in rekenproblemen.
 Het niet kunnen onthouden van rekenregels, symbolen (zoals % en <) en formules en moeite
blijven houden met de rekentaalbegrippen
 Problemen hebben met het onthouden van de gehele opgave.
 Tijdrovende oplossingsstrategieën kiezen.
 Problemen hebben met teamsport op een groot veld door problemen met ruimtelijke
oriëntatie en inzicht.
 De rekenresultaten zijn vaak onvoorspelbaar en leiden tot onzekerheid waardoor het kind
faalangstig kan worden, rekenangst kan ontwikkelen en een hekel aan rekenen krijgt.
Signaleringsinstrumenten:
 Analyse rekenproblemen/ dyscalculie (Eduscope).
 Methode gebonden toetsen.
 Klein rekenonderzoek.
 Cito rekenen
 Klapper diagnosticeren en plannen in de bovenbouw.
 Maatwerk
Algemene signalen:
 Rekenkundige handelingen niet kunnen afleiden uit een tekst.
 Zich niet kunnen oriënteren op een rekenopgave.
 Zichzelf niet controleren na het maken van de opgave (ze weten ook niet waar ze op moeten
letten).
 Niet tussen opgaven associëren.
 Zichzelf ongewenste wetmatigheden aanleren.
 Stress ervaren bij taken waarbij rekenen vereist is; dit uit zich in vermijding, verzet of apathie.
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Protocol rekenproblemen en Dyscalculie
Stap

Moment in leerjaar

Actie door de leerkracht (en leesspecialist)

Stap 1

aanvang groep

Interventieperiode 1:
- IV en V(-) leerlingen → verlengde instructie
vastgelegd in groepsplan of HGA in overleg met IB-er.

Stap 2

januari/februari

Meetmoment 1: CITO Rekenen M

Stap 3

januari-juni

Interventieperiode 2:
- V(-) of IV score →Leerkracht maakt CITO Rekenen
categorieënanalyse en voert een diagnostisch
onderzoek / diagnostisch gesprek (Maatwerk, klapper
diagnosticeren in onderbouw/ bovenbouw).
- D en E leerlingen invullen analyse rekenprobleem /
dyscalculie (in Eduscope).
- V(-) of IV score → Bijstellen groepsplan of toevoegen
nieuwe aanpak HGA in overleg met IB-er.
- V(-) of IV score Groep 1 t/m 4 wordt UGT afgenomen
in overleg met IB-er.
- V(-) of IV score Groep 5 t/m 8 wordt klein
rekenonderzoek afgenomen in overleg met IB-er.

Stap 4

juni

Meetmoment 2: CITO Rekenen E

Stap 5

juni

- V(-) of IV score →Leerkracht maakt CITO Rekenen
categorieënanalyse en voert een diagnostisch
onderzoek / diagnostisch gesprek (Maatwerk, klapper
diagnosticeren in onderbouw/ bovenbouw).
- V(-) of IV score invullen analyse rekenprobleem /
dyscalculie (in Eduscope).
- V(-) of IV score → Bijstellen groepsplan of toevoegen
nieuwe aanpak HGA in overleg met IB-er.
- V(-) of IV score Groep 1 t/m 4 wordt UGT afgenomen
in overleg met IB-er.
- V(-) of IV score Groep 5 t/m 8 wordt klein
rekenonderzoek afgenomen in overleg met IB-er.
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6. Bijlagen
Bijlage 1: Streefdoelen Schoolniveau BS St Franciscus (minimaal op of > landelijk gemiddelde)
Normen gecorrigeerde standaardscore CITO Eindtoets LG / GLG
CITO Eindtoets
CITO Eindtoets Taal
CITO Eindtoets Rekenen

Ondergrens
533,8
74,1
40,2

Landelijk gemiddelde
535,2
75,9
41,7

Bovengrens
536,6
77,7
43,2

CITO Rekenen en Wiskunde 2012
Afnamemoment Inspectienorm < 15 % gewogen leerlingen

Streefdoel

M3
E3
M4
E4
M5
E5
M6
E6
M7
E7
M8

28
36
52
62
73
79
86
90
100
107
109

Geen norm C, D, E < 50%, C < 25%
Geen norm C, D, E < 50%, C < 25%
50
61
71
78
84
89
98
102
110

CITO Begrijpend Lezen 2012
Afnamemoment Inspectienorm < 15 % gewogen leerlingen

Streefdoel

E3
M4
E4
M5
M6
M7
M8

+0.3
8
12
27
35
46
55

Geen norm C, D, E < 50%, C < 25%
Geen norm C, D, E < 50%, C < 25%
Geen norm C, D, E < 50%, C < 25%
25
32
45
55

CITO Spelling 2012
Afnamemoment Inspectienorm < 15 % gewogen leerlingen

Streefdoel

M3
E3
M4
E4
M5
E5
M6
E6
M7
E7
M8

108
113
118
120
127
133
135
137
141
142
144

Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm

C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
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CITO Leestempo 2004 / Technisch Lezen Leestechniek / Leestempo 2012
Afnamemoment Inspectienorm < 15 % gewogen leerlingen Streefdoel
M3 leestechniek
E3 Leestechniek
E3 Leestempo
M4
E4
M5
E5
M6
E6
M7
E7
M8

158
183
35
57
65
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm

CITO DMT 2009
Afnamemoment

Inspectienorm < 15 % gewogen leerlingen

Streefdoel

M3
E3
M4
E4
M5
E5
M6
E6
M7
E7
M8

21
33
48
56
66
71
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm

24
35
50
58
72
77
83
87
94
96
98

CITO TVK 2011
Afnamemoment

Inspectienorm < 15 % gewogen leerlingen

Streefdoel

M1
E1
M2
E2

Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm

44
51
58
62

CITO RVK 2012
Afnamemoment

Inspectienorm < 15 % gewogen leerlingen

Streefdoel

M1
E1
M2
E2

Geen norm
Geen norm
Geen norm
Geen norm

62
66
78
83

C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%

C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%

C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%

C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
C, D, E < 50%, C < 25%
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184
36
58
68
68
72
69
73
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Bijlage 2: Onderzoeksmiddelen/verdere analyse
Lezen:







CITO LOVS AVI (alle D en E leerlingen. lage C leerlingen)
EMT van Brus (een minuuttest)
Klepel
Diagnostiek van het technisch lezen en aanvankelijk spellen, Struiksma,
van der Leij
DST
Invullen Dyslexie-protocol

Taal:







Instapproeven uit het curriculum uit schoolrijpheid
Diagnostiek van het technisch lezen en aanvankelijk spellen, Struiksma - van der Leij
TAK (taaltest voor alle kinderen)
TVK (taaltest voor kinderen)
PI-dictee
Diagnostisch gesprek

Rekenen:
 Utrechtse getalbegrippen toets
 Op weg naar rekenen.
 Maatwerk
 Diagnosticeren in de bovenbouw.
 Diagnosticeren in de onderbouw.
 Aandacht voor rekenen groep 3 t/m 8.
 Klein rekenonderzoek
 Dyscalculiemap

Sociaal-emotioneel:






Leerlingen SCOL
SVL (schoolvragenlijst)
CBCL/TRF (incidenteel door extern ondezoeksbureau)
VISK (incidenteel door extern ondezoeksbureau)
CITO Kleuterobservatielijst
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Bijlage 3: Registratie Criteria VIP
De registratiecriteria van INNOVO en MOVARE zijn grotendeels afgeleid van de landelijke
meldcriteria Verwijsindex. Zij geven echter wel de voorkeur aan het woord registreren t.o.v. het
woord melden. Daarnaast hebben zij aan elk criterium een indicator toegevoegd.

1. De jeugdige is op school betrokken bij een ernstig incident.
(Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel (schorsing) van beperkte tijdsduur,
in samenspraak met de ouders. In uitzonderlijke gevallen kan overgegaan worden tot verwijdering
van een leerling van de school).
o De school waar de jeugdige staat ingeschreven, registreert zowel bij het nemen van een
pedagogische maatregel dan wel bij verwijdering in de Verwijsindex.

2. De jeugdige wisselt veelvuldig van school.
o

Indien een school zich zorgen maakt over de jeugdige en er is sprake van minimaal 3x
wisseling van school, registreert de school in de Verwijsindex.

3. De jeugdige is leerplichtig maar gaat niet naar school.
(Veelvuldig spijbelen en/of er is sprake van gedekt verzuim).
o Indien een school zich zorgen maakt op voornoemde gebieden en, ondanks diverse
gesprekken met de ouders, het voor de school niet volledig duidelijk is waar het verzuim
vandaan komt, registreert de school in de Verwijsindex.
o School meldt het verzuim bij Bureau VSV.
4. De jeugdige heeft problemen in het cognitief functioneren, leren en schoolprestaties.
(Vermoeden
of
gediagnosticeerde
leerstoornis/leerproblemen,
taal-/spraakachterstand,
ontwikkelingsvertraging/ achterstand of lage intelligentie. Onvoldoende of wisselende
werkhouding/motivatie, concentratieproblemen, onvoldoende taakgerichtheid).
o Indien een school zich zorgen maakt op voornoemde gebieden en ouders, ondanks
diverse gesprekken, de gemaakte afspraken niet nakomen cq. hulpverlening blokkeren,
registreert de school in de Verwijsindex.
5. De jeugdige heeft op school emotionele problemen.
(De jeugdige maakt zich snel zorgen, is snel overstuur. Klampt zich vast in nieuwe situaties, heeft veel
tijd nodig om te wennen. Onzeker, faalangst, twijfelt veel, voelt zich nutteloos/waardeloos, angstig
gespannen. Klaagt over hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid. Schaamt zich, heeft schuldgevoelens.
Neerslachtig, piekert, somber, heeft weinig plezier, voelt zich ongelukkig. Teruggetrokken, eenzaam,
gesloten, stil verlegen, passief, lusteloos. Vermijdt oogcontact en lichamelijk contact.
Suïcidegedachten).
o Indien een school zich zorgen maakt op voornoemde gebieden en ouders, ondanks
diverse gesprekken, de gemaakte afspraken niet nakomen cq. hulpverlening blokkeren,
registreert de school in de Verwijsindex.

6. De jeugdige heeft problemen in het contact met anderen op school.
(De jeugdige is eenkennig, gesloten, vaak alleen. Heeft geen goede vriend of vriendin, kan niet
makkelijk vrienden maken, wordt over het algemeen niet aardig gevonden door anderen. Geen goed
contact met klasgenoten/leraren, heeft geen vertrouwensband met leraar/mentor. Wordt
gediscrimineerd op basis van etniciteit, ras, geloof, seksualiteit, handicap, anders).
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o

Indien een school zich zorgen maakt op voornoemde gebieden en ouders, ondanks
diverse gesprekken, de gemaakte afspraken niet nakomen cq. hulpverlening blokkeren,
registreert de school in de Verwijsindex.

7. De jeugdige heeft op school gedragsproblemen.
(De jeugdige houdt zich niet aan regels, heeft driftbuien en woede uitbarstingen., is koppig en
onhandelbaar. Vecht met/pest anderen, gebruikt lichamelijk of verbaal geweld. Vernielt/steelt
dingen, liegt of bedriegt. Overactief, druk, impulsief, onrustig, snel opgewonden. Luidruchtig, brutaal,
schreeuwt, vloekt, is uitdagend, agressief, doet stoer, schept op, discrimineert. Prikkelbaar,
achterdochtig, wreed, gemeen, overheersend. Ervaart zelf geen probleem (terwijl er wel een
probleem is). Pest, tiranniseert, gebruikt relaties, antisociaal gedrag, heeft delinquent vriendengroep.
Ongewenste intimiteiten).
o Indien een school zich zorgen maakt op voornoemde gebieden en ouders, ondanks
diverse gesprekken, de gemaakte afspraken niet nakomen cq. hulpverlening blokkeren,
registreert de school in de Verwijsindex.

8. Ouder(s) die moeite hebben met het nakomen van schoolregels.
(Bijv. onvoorspelbaar breng- en haalgedrag van de ouders).
o Indien een school zich zorgen maakt en ouders, ondanks diverse gesprekken, de
gemaakte afspraken niet nakomen, registreert de school in de Verwijsindex.
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Bijlage 4: Items in checklist bij vermoeden van hoogbegaafdheid


























zijn aanzienlijk sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof dan gemiddelde
leerlingen,
hebben gemakkelijker inzicht in complexe leerstof,
zijn intellectueel nieuwsgierig, ze stellen veel vragen,
hebben een zeer goed geheugen,
hebben een grote en rijke woordenschat,
zijn taakgericht en geconcentreerd, als de motivatie er is of gewekt is,
kunnen perfectionistisch zijn, stellen hoge eisen aan zichzelf en vaak ook aan anderen,
kunnen zeer creatief denken,
zijn in staat om al heel jong verbanden te leggen,
hebben een zeer groot, bijna overdreven, rechtvaardigheidsgevoel,
bekijken de wereld door een heel andere bril dan hun leeftijdsgenoten,
experimenteren graag,
zijn kritisch ten opzichte van alles, dus ook van regels, gewoonten en tradities,
hebben belangstelling voor veel dingen; hebben een brede waaier van interesses,
kunnen moeilijk keuzen maken, veel is er interessant en/of belangrijk,
zijn gevoelig voor gevoelens en behoeften van anderen, en houden daar meestal rekening
mee, ook ten koste van zichzelf,
doorzien sociale patronen en herkennen emoties bij anderen,
zijn jonger dan anderen gericht op allerlei vragen, ook levensvragen, (Wat gebeurt er als je
dood bent? Waarom maken mensen oorlog?),
zijn goed in staat/geneigd zichzelf te vermaken en kunnen dat lang volhouden, dit alles bij
voldoende interesse en motivatie,
nemen initiatief en geven leiding, al dan niet geaccepteerd door leeftijdsgenoten,
vooral voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw van de basisschool geldt, dat zij
tekenen op hoger niveau dan leeftijdsgenoten , meer details, eerder perspectief, maar een
hekel hebben aan inkleuren,
vroeg gericht zijn op letters en woorden, kind vraagt naar letters en leert zichzelf lezen,
vroeg gericht op cijfers en getallen,
interesse hebben in onderwerpen die op deze leeftijd niet gebruikelijk zijn, zoals zaken die
in het Jeugdjournaal en Klokhuis aan de orde komen.
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Bijlage 5: (Leer)middelen meer/hoogbegaafden
Rekenen
Kien

Rekentijgers
Stenvert Rekenblok

Uitdagers voor kids
Somplex

WIG
Taal
Woordenschat

Cryptologisch

Taaltoppers
De nieuwe leeshoek

Braam kaarten
Taaltoppers
Cursus Spaans
Taalleesland
Lezen
Stenvert Leesblok

Onderdeel
Tipboek
Antwoordenboek
Kopieerklapper
Deel A & antwoordenboek
Deel B
Rekenen realistisch 2
Rekenen realistisch 4
Rekenen realistisch 5
Rekenen realistisch 6
Deel 1 - rekenpuzzels
Kopieerklapper (1 Strategieën;
Figuren; 3 maten; 4 Getallen;
Bewerkingen”)
Compacten methode (SLO)

Groep
4-8
4-8
4-8
3-8
3-8

2 6
5

Onderdeel
Om je heen – fase 4
Om je heen – fase 5
Om je heen – fase 6
Oefenboek
voor
cryptische
vaardigheden 1
Oefenboek
voor
cryptische
vaardigheden 2
60 taalkaarten (klapper)
Spelwoordjes 1
Spelwoordjes 2
Spelwoordjes 3
Spelling - werkwoordspelling
Woordenschat, puzzels, uitdrukkingen,
creatief schrijven enz
Compacten methode (SLO)

3-8
Groep

7-8

5-8
3-4
3-4
3-4
4-8
4-8
7-8
4-8
Groep

Veilig leren lezen

Onderdeel
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Leesboek 2
Leesboek 3
Leesboek 4
Wisselrijtjes 2
Wisselrijtjes 3
Leesboek – deel 1 t/m 12

Algemene ontwikkeling

Onderdeel

Groep

De nieuwe leeshoek

De nieuwe leeshoek
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3-4
3-4
3-4
3-4
2-3
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Het Dierenrijk
Reis om de wereld
Amsterdam
Denkwerk

Super Denkwerk
Logische Breinbrekers

Slimmeriken 1
Slimmeriken 2
Dag in Dag uit

Koppie Koppie Boek
Vooruit
“Hoogbegaafd, nou en?”
Werkboek “Hoogbegaafd, nou en?”
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Project - werkgids
Project - werkgids
Een reisgids maken - werkgids
Deel A
Deel B
Deel 1
Deel 2
Deel 1
Deel 3
Small
Large
XXL
Zo goed Zo verder (kopieerklapper)
Ontdek zo verder (kopieerklapper)
Informatie verhalen werkjes puzzels
kleurplaten – deel 1
Informatie verhalen werkjes puzzels
kleurplaten – deel 2
Taptoe 2003 puzzels etc.
Taptoe 2004 puzzels etc.
Leerstof voor begaafde kinderen 20072009
Hoogbegaafd, nou en?”
Werkboek “Hoogbegaafd, nou en?”

3-5
5-8
7-8
4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
5-6

1-3
1-3
6-8
6-8
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Bijlage 6: Indicatie-criteria VO
Praktijkonderwijs:
 TIQ: 60 tot en met 80
 Leerachterstand: 0,5 of meer
 Sociaal-emotionele problematiek: hoeft niet aangetoond te worden
Praktijkonderwijs of Leerwegondersteuning:
 TIQ: 75 tot en met 80
 Leerachterstand: 0,25 of meer
 Sociaal-emotionele problematiek: hoeft niet aangetoond te worden
Leerwegondersteuning:
 TIQ:75 tot en met 90
 Leerachterstand: 0,25 tot 0,5
 Sociaal-emotionele problematiek: hoeft niet aangetoond te worden
Leerwegondersteuning:
 TIQ: 91 tot en met 120
 Leerachterstand: 0,25 tot 0,5
 Sociaal-emotionele problematiek: moet aangetoond worden

Criteria Centrale eindtoets VO
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Bijlage 7:
Executieve functie

Responsinhibitie

Definitie
Het vermogen om na te denken
voor je iets doet - erin slagen
een oordeel te vormen over een
situatie en de invloed daarvan op
zijn of haar gedrag.

Werkgeheugen

De vaardigheid om informatie in
het geheugen te houden bij het
uitvoeren van complexe taken,
eerder geleerde vaardigheden of
ervaringen toe te passen in een
actuele of toekomstige situatie.

Emotie regulatie

Het vermogen om emoties te
reguleren om doelen te
realiseren, taken te voltooien of
gedrag te controleren.

Volgehouden aandacht

De vaardigheid om aandacht te
blijven schenken aan een nieuwe
situatie of taak, ondanks
afleiding, vermoeidheid of
verveling.

Taakinitiatie

Het vermogen om zonder dralen
aan een taak te beginnen, op tijd
en op een efficiënte wijze.

Planning / prioritisering

De vaardigheid om een plan te
maken om een doel te bereiken
of een taak te voltooien, in staat
zijn beslissingen te nemen.

Organisatie

Het vermogen om systemen te
ontwikkelen en te onderhouden,
om op de hoogte te blijven van
informatie of benodigde
materialen.

Time management

De vaardigheid om in te schatten
hoeveel tijd je hebt, hoe je deze
het beste kunt verdelen en hoe
je een deadline moet halen.
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Doelgericht gedrag /
doorzettingsvermogen

Het vermogen om een doel te
formuleren, dat te realiseren en
daarbij niet afgeleid of
afgeschrikt te worden door
tegengestelde belangen.

Flexibiliteit

De vaardigheid om plannen te
herzien als zich belemmeringen
of tegenslagen voordoen, zich
nieuwe informatie aandient of er
fouten gemaakt worden;
aanpassen aan veranderende
omstandigheden.

Metacognitie

Het vermogen hebben om een
stapje terug te doen om jezelf en
de situatie te overzien, om te
bekijken hoe je een probleem
aanpakt. Het gaat daarbij om
zelfmonitoring en zelfevaluatie.

Plan ter bevordering van leesplezier

Activiteit
0. Prentenboek cadeau geven

1. Kinderboekenweek
2. Voorleeswedstrijd

3. Voorlezen door leerkrachten

4. Nationale voorleesdagen met

Marianne Evers, Intern Begeleider, augustus 2016

Inhoud
Tijdens het kennismakingsgesprek
het prentenboek “En nu naar de
basisschool” van Dolf Verroen en
Dagmar Stam aan ouders en
toekomstige leerling overhandigen.
Uitleg reden cadeau; belang van
(voor)lezen.
Gezamenlijke opening; activiteiten in
alle groepen, voorleeswedstrijd. Zie
draaiboek.
Voorleeswedstrijd in de groep (unit
2), beste 2 lezers per groep lezen
voor de school. Voorleeskampioen
neemt deel aan regionale
vervolgrondes.
Vaste afspraak over voorlezen?
Tijdens Kinderboekenweek lezen
leerkrachten in een andere groep
voor.
Wie/wat/hoe?

Tijdpad
Voor start op school

Oktober
(5t/m16-10-2016)
Oktober

gedurende het
schooljaar?
Oktober
Januari/februari
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voorleesontbijt
5. Bezoek bibliotheek (groep
1/2/3/4)
6. Schrijver op school (groep
5/6/7/8)
7. Boekpromotie

8. Stillezen
9. Uitbreiding schoolbibliotheek

10. Bevorderen thuis lezen

Marianne Evers, Intern Begeleider, augustus 2016

In samenwerking met bibliotheek
Brunssum

(25-1-16/4-2-16)
(onder voorbehoud)?

In samenwerking met bibliotheek
Brunssum

(onder voorbehoud)?

Door leerkracht en leerling  hoe?
Tijdens reguliere leeslessen.
Groep 1-3 logeerkoffer
(prentenboek “voorlezen” aan de
groep, groep 3 na kerst uit VLL).
Leerkrachten lezen zelf ook tijdens
de stilleesmomenten van Estafette
Door taal-leescoördinator i.s.m. het
team, schoolbieb aanvullen met
actuele boeken en zorgen dat alle
genres aan bod komen

gedurende het
schooljaar

Middels vakantiebiepapp om lezen
in de zomervakantie te bevorderen.
Promotie middels flyers/kaarten en
praatje leerkracht in de groep.
Opnemen in de nieuwsbrief.
Leeskaart groep 3?

Gedurende schooljaar
Budget opnemen in de
begroting, aanschaffen
boeken voor einde
schooljaar.
Juni t/m augustus
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Protocol Fysiek geweld






















Actie
Agressie wegnemen en
veilige situatie creëren
Verzorgen van eventuele
(ge)wonden
Contact opnemen met en
informeren ouders:
dader(s)/slachtoffer(s)
Kinderen uit plaats van
gebeuren halen en op
andere plaats leerlingen
hun emoties laten
ventileren
Trachten objectief
overzicht te krijgen van
gebeuren
Rest van ouders
informeren, middels brief
Maatregelen nemen t.o.v.
“dader”
(zie procedure
schorsing/verwijdering)
Houden individuele
gesprekken met kinderen
die daar behoefte aan
hebben
Richtlijnen reïntegratie
“slachtoffer” en “dader”
Informeren naar
welbevinden “slachtoffer”
en “dader”
Inschakelen hulpinstanties
Informeren bevoegd gezag
/ CvB
Documenteren in
Eduscope






Wie
Degene die agressie
constateert, eventueel met
hulp van collega’s
BHV-er
Leerkracht/conciërge
Groepsleerkracht
directie



groepsleerkracht



z.s.m.




Groepsleerkracht
directie



z.s.m.





groepsleerkracht
directie
directie



liefst dezelfde dag indien
mogelijk dan wel z.s.m.
z.s.m.
werk voor tijd van
schorsing mee naar huis






naar behoefte



groepsleerkracht
andere hulpverleners
(GGD, Slachtofferhulp,
e.d.)
directie






directie
groepsleerkracht



z.s.m. (binnen tijd van
schorsing)
ten minste 2x per week





Directie
groepsleerkracht
directie



z.s.m.



z.s.m.



groepsleerkracht



z.s.m.
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Wanneer


direct



direct



z.s.m.
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Bijlage
Toelichting Toetsen en Waardering
Groepen 3-8: CITO afname 2x per jaar:
- Rekenen en Wiskunde
- Spelling
- Begrijpend Lezen
- Leestempo
- Woordenschat
- Drie Minuten toets (Woordlezen)
- Taalverzorging (6-8)
Scol gedragsobservatie:
A
hoogst scorend
B
ruim boven tot net boven landelijk gemiddeld
C
net tot ruim onder landelijk gemiddeld
D
ruim onder landelijk gemiddeld
E
laagst scorend
CITO waardering:
I
hoogst scorend
II
boven landelijk gemiddeld
III
landelijk gemiddeld
IV
onder landelijk gemiddeld
V
laagst scorend
Puntenwaardering methode gebonden toetsen – expressie - Gymnastiek:
4
onvoldoende
5
twijfelachtig
6
voldoende
7
ruim voldoende
8
goed
9
zeer goed
10
uitmuntend
Woordwaardering algemeen:
Onvoldoende
Twijfelachtig
Voldoende
Ruim voldoende
Goed
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