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Voorwoord
In het schoolondersteuningsplan wordt beschreven hoe wij als school de
ondersteuning op school vormgeven. Het gaat hierbij om het realiseren van
passend onderwijs voor alle kinderen. We vinden de visie die wij als
jenaplanschool hebben uitgangspunt. In dit schoolondersteuningsplan kunt u
alles lezen dat te maken heeft met de zorg en ondersteuning op school. Wij
beschouwen dit schoolondersteuningsplan als een groeidocument, waarin ten alle
tijden aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Wij hopen dat het een document is geworden dat voor jullie als ouder, kind en
stamgroepleider duidelijk leesbaar is, waardoor duidelijk wordt waarom wij doen
wat wij doen. In de bijlage hebben we alle documenten geplaatst die aan het
schoolondersteuningsplan hangen. Hier wordt in het plan naar verwezen.
Een * betekent dat dit onderdeel in ontwikkeling is.
Boxtel, jan 2019.

Leeswijzer
Het schoolondersteuningsplan bestaat uit 8 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat in op
visie in combinatie met zorg en de structuur van de organisatie op bovenschools
gebied. Het uitgangspunt en de grotere kaders worden uiteen gezet.
Vervolgens wordt er in hoofdstuk 2 verder ingegaan op het handelingsgericht
werken in de stamgroep op onze jenaplanschool. Uitgangpunt is dat alle kinderen
meegenomen worden in de te doorlopen stappen omschreven in dit hoofdstuk.
Binnen de zorgstructuur heeft de Intern Begeleider een rol als spil tussen ouders,
kind, stamgroepleider en externen. Deze rol staat omschreven in hoofdstuk 3.
Daarnaast komen in hoofdstuk 3.3 de 5 zorgniveaus aan bod. Deze zorgniveaus
geven de mate van zorg aan, wat het inhoudt en welke rollen er zijn voor de
stamgroepleerkracht en IBer. De IBer houdt een helikopterview over de
zorgniveaus van alle kinderen op school.
In hoofdstuk 4 wordt omschreven op welke manier wij als school de kinderen
volgen, toetsen / meten en hoe we dit administreren. Je kunt daar lezen welke
vormen van toetsen er zijn en welke functie ze hebben. Belangrijk hierbij is:
Vorm volgt functie. Wij toetsen functioneel.
Hoofdstuk 5 gaat over Passend Onderwijs in brede zin en gaat vervolgens door
op passend onderwijs binnen onze school. Wat bieden wij aan passend onderwijs
aan op onze jenaplanschool voor kinderen met specifieke
ondersteuningsbehoeften? Welke samenwerking met externen hebben we
daarbij?
De overige procedures staan in hoofdstuk 6 omschreven, zoals welke stappen er
worden doorlopen als een kind een overstap maakt vanuit een andere
basisschool of overdracht naar VO.
Hoofdstuk 7 is een belangrijk hoofdstuk met de ontwikkeling naar de toekomst.
Waar staan we in onze basisondersteuning (= de ondersteuning / kwaliteit die
we kunnen bieden vanuit onze eigen expertise en middelen)? Welke expertise en
scholing binnen de school is? En tot slot: Welke ontwikkeldoelen stellen we op
korte en lange termijn.
In de bijlagen zijn alle documenten en protocollen opgenomen die hangen aan dit
schoolondersteuningsplan. De bijlagen zijn uitgebreid, zodat eenieder in 1
document terug kan vinden hoe de ondersteuning binnen onze school geregeld
is.
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1. Inleiding
1.1. Visie
Wij geven onderwijs aan ongeveer 200 verschillende kinderen. Al deze kinderen
hebben hun unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen en te
leren. De meeste kinderen leren op een regelmatige, gemiddelde manier.
Sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn
ook kinderen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen te
kunnen maken. Deze verschillen in leren ontstaan door verschillen in
intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities,
motorische ontwikkeling, werkhouding en door de thuisomgeving.
Wij als Jenaplanschool Molenwijk hebben als taak om ons onderwijs zo in te
richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de
verschillende (leer)mogelijkheden van onze kinderen.
In de eerste plaats zullen wij proberen om zorg te voorkomen. Dit kunnen wij
doen door de sfeer in onze groep zo goed mogelijk te maken, zodat elk kind zich
veilig en gewaardeerd voelt. Groepsvorming is daarbij een belangrijk vertrek- en
uitgangspunt. En natuurlijk zullen wij ons onderwijs optimaal inrichten en kijken
naar individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen.
Dit schoolondersteuningsplan van Jenaplanschool Molenwijk maakt integraal deel
uit van het schoolplan. De zorg en ondersteuning voor de kinderen van onze
school is een essentieel aspect van ons hele onderwijs. Daarom is er gekozen
voor een weergave in dit aparte plan.

1.2. Pijlers van onze zorg
Een jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap, waarin we zorg dragen
voor elkaar en voor elkaars ontwikkeling. De stamgroep speelt daarbij een hele
belangrijke rol. Kinderen leren niet individueel, maar leren in een stamgroep
waarin we uitgaan van verschillen.
Hieronder enkele opmerkingen die een rol spelen bij het vormgeven van de
ondersteuning op onze jenaplanschool:
 Een veilige sfeer; het pedagogisch klimaat streeft naar veel aandacht voor de
psychologische basisbehoeften van (zorg)kinderen: competentie, autonomie
en relatie.
 We gaan uit van verschillen: Elk mens is uniek (basisprincipe 1) en heeft
recht een eigen identiteit te ontwikkelen (basisprincipe 2).
 De basis van het jenaplanonderwijs zijn de vijf pedagogische situaties: samen
spreken, samen spelen, samen werken, samen vieren en stilte.
 Pedagogische situaties worden steeds georganiseerd met een bepaalde
bedoeling (we werken doelgericht).
 De school is een GEMEENSCHAP: kinderen, ouders, stamgroepleiders. Ouders
en kinderen worden nauw betrokken bij het realiseren van de ondersteuning.
 We houden rekening met de basisbehoeften van kinderen: alleen werken,
samen werken, consequente leiding en bewegen (Else Petersen).
 De stamgroepleider is de spin in het web van zijn stamgroep.
 De stamgroepleider biedt ontwikkelkansen / pedagogische situaties voor alle
kinderen: Elkaar helpen bij het leren!
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De interne begeleider is een collega die “spiegelt” en ondersteunt met extra
deskundigheid.
Verandering en verbetering worden gezien als een nooit eindigend proces
(basisprincipe 20): Het kan altijd beter!
We zorgen er niet voor dat alle kinderen hetzelfde leren, maar dat alle
kinderen zoveel mogelijk leren (minimum eindniveau groep 6).
We streven naar een efficiënte samenwerking in de regio (SWV De Meijerij,
SO, Zorgteam, CJG, BJG en andere jeugdhulpverleners).

1.3. Grenzen aan zorg
Om de kwaliteit van de zorg in de school te waarborgen beschrijven we de
mogelijkheden en onmogelijkheden.
De belangrijkste grenzen aan onze zorg zijn:
 Kinderen moeten eind groep 8 minimaal de lesstof op van niveau eind groep 6
kunnen beheersen;
 Kinderen van een andere basisschool waarvoor een
toelaatbaarheidsverklaring voor het SO (speciaal onderwijs) is afgegeven,
worden niet op onze school toegelaten;
 Grensoverschrijdend gedrag, waarbij andere kinderen regelmatig gedupeerd
worden (zie pestprotocol).
 Een groepsplan en handelingsplan moet in principe grotendeels binnen de
school en in de stamgroep uitvoerbaar zijn.

1.4. Organisatie en middelen
In de schoolorganisatie wordt de zorg ondersteund door:
 Personele ondersteuning
o Een Intern begeleider
o Een ondersteunende onderwijsassisstent voor begeleiding van kinderen
met een arrangement
 Middelen
o Budget kindgelden gereserveerd voor de ondersteuning
o Arrangement toegewezen van OE Zuid (ondersteuningseenheid Zuid)
o VVE
o Gelden SWV De Meijerij

1.5. Passend Onderwijs: SWV De Meijerij
Wat is Passend Onderwijs?
Kinderen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Passend onderwijs is
er dan ook op gericht om alle kinderen in het basisonderwijs zoveel mogelijk
thuisnabij te ondersteunen.
Voor sommige kinderen is op school meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed
te concentreren, of om de rekenles te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid
van de stamgroepleider om de kinderen die dat nodig hebben in de klas extra
aandacht te geven. Voor sommige kinderen is deze basisondersteuning niet
genoeg. Zij hebben bijvoorbeeld speciale onderwijsbehoeften op het gebied van
leren of gedrag. Voor hen moeten meer maatregelen worden getroffen om
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passende ondersteuning te realiseren. In overleg met ouders wordt dan bekeken
welk (tijdelijk) arrangement het beste is. Soms zijn kleine maatregelen al
voldoende, soms is iets meer nodig. In eerste instantie ligt de focus op extra
ondersteuning in de groep en op de basisschool. Wanneer dat niet voldoende
blijkt, kan in overleg tussen school en ouders worden besloten dat een school
voor speciaal onderwijs een meer passende plek is.
SWV De Meijerij
Missie van het samenwerkingsverband:
Het samenwerkingsverband biedt thuisnabij Passend Onderwijs en ondersteuning
aan alle kinderen van 2-14 jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken
kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er actief gestreefd naar een ontwikkelingslijn
2-14 jaar.
Dit wordt gerealiseerd door:
 Een diversiteit van arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en
talenten van kinderen.
 Echte professionals die handelingsgericht werken en zich continue
ontwikkelen.
 Resultaatgerichte samenwerking en afstemming met ouders, relevante
maatschappelijke instellingen en gemeenten.
 Een organisatie en bestuur die efficiënt werken en besluiten nemen, helder
communiceert en zich transparant verantwoordt.
 Beschikbare middelen in te zetten op basis van ondersteuningsbehoeften.
Niet op basis van wat een kind heeft, maar op basis van wat een kind nodig
heeft.
Visie van het samenwerkingsverband:
Het samenwerkingsverband heeft een aantal kernwaarden geformuleerd. Het
gaat om:
 Authenticiteit
 Op relatie gericht
 Lerend vermogen
Een passende plek voor ieder kind
We vinden het belangrijk om kinderen goed voor te bereiden op een zo
zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Om Passend Onderwijs te kunnen
realiseren is het noodzakelijk, dat scholen binnen samenwerkingsverband PO de
Meijerij kansen en mogelijkheden zien om een passend aanbod voor alle
kinderen te realiseren.
De leerkracht doet er toe
Bij het realiseren van Passend Onderwijs voor ieder kind heeft de
stamgroepleider een belangrijke spilfunctie. Hij of zij voert het proces van
Handelingsgericht Werken in de praktijk planmatig uit en werkt hierbij op een
constructieve, positieve wijze samen met ouders, interne begeleider en andere
direct betrokkenen. PO de Meijerij speelt in op wat de leerkracht nodig heeft aan
ondersteuning en professionalisering.
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Werken vanuit een handelingsgericht kader
Om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor ieder kind, wordt binnen
de ondersteuningseenheid vanuit een handelingsgericht kader gewerkt.
Bij het Handelingsgericht werken draait het vooral om de onderwijsbehoeften
van de kinderen. ‘Wat heeft dit kind, met zijn mogelijkheden en beperkingen, uit
dit gezin, bij deze stamgroepleider, in deze groep nodig om tegemoet te komen
aan zijn pedagogische en didactische behoeften?’ We richten ons dus niet op wat
er “mis” is met een kind, maar op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen
te bereiken en welke aanpak hierbij een positief effect heeft.
Ondersteuningseenheid Zuid
PO de Meijerij bestaat uit 3 ondersteuningseenheden. Noord, midden en zuid.
Jenaplanschool Molenwijk valt onder ondersteuningseenheid Zuid.
Binnen OE Zuid wordt met een team van specialisten gewerkt. Zij zijn degene die
advies geven, contact zoeken met de scholen als er een ondersteuningsvraag is
en begeleiden arrangementen.
Gedrag, leerontwikkeling, hoogbegaafdheid en Mytyl zijn een aantal voorbeelden
van specialismen. Verschillende mensen zijn eerder aan SO scholen verbonden
geweest.
Werkwijze Ondersteuningseenheid Zuid
OE Zuid werkt op de onderstaande wijze.
Wanneer er behoefte is aan extra expertise en/of ondersteuning vanuit OE Zuid,
vult de school een formulier in voor de aanvraag van:
1. Een consultatief gesprek:
Doel is het sparren over de ondersteuningsbehoeften van een kind. Zijn
we op de goede weg? Of in welke richting moeten we denken bij een
aanpak van een kind?
2. Een ondersteuningsaanvraag:
Er is meer gerichte expertise nodig om een passend aanbod te kunnen
bieden voor een kind. Het ondersteuningsformulier wordt ingevuld waarin
duidelijk de ondersteuningsbehoeftes worden genoemd.
Soms is na een enkel gesprek met de medewerker van OE Zuid
voldoende op de rit om als school zelfstandig verder te gaan. Het kan ook
leiden naar een langdurige begeleiding of een
ondersteuningsarrangement.
Ouders moeten toestemming geven voor een ondersteuningsaanvraag.
3. Aanvraag van een arrangement:
Indien er sprake is van een arrangement moet er door de Intern
begeleider en leerkracht een OPP ingevuld worden. Vervolgens wordt er
een gesprek gearrangeerd met ouders, leerkracht, IB, directeur
medewerker Zuid en de ondersteuningsmanager. In het gesprek wordt
het arrangement gemaakt.
Daarna maakt de Intern begeleider het OPP volledig. Het arrangement
kan uitgevoerd worden.
De medewerker van OE Zuid blijft het proces volgen.
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Organogram samenwerkingsverband PO de Meijerij

Stroomschema ondersteuningseenheid Zuid
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2. Jenaplan groepsondersteuning
We noemen de route voor de ondersteuning op onze school ‘Jenaplan
Groepsondersteuning’ omdat wij vinden dat alle kinderen in de groep
ondersteuning verdienen. In de jenaplanschool staat het kind centraal, maar
kijken we vooral wat het kind nodig heeft in zijn stamgroep op zijn
jenaplanschool, met zijn stamgroepleider en zijn groepsgenoten. Kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben geven wij systematische ondersteuning door
de Jenaplan ondersteuningsroute hiervoor aan te houden, zoals hieronder in de
figuur afgebeeld. Met systematisch bedoelen wij dat we stap voor stap kijken
hoe wij de beste ondersteuning voor het kind vorm kunnen geven. Dit alles
doen wij vanuit de methodiek van Handelingsgericht werken (Pameijer & van
Beukeringen, -2007) waarop ook de jenaplan ondersteuningsroute is gebaseerd.

PO de Meijerij
OE Zuid

Jenaplan Zorgroute (JAS, 2011)

De jenaplan ondersteuningsroute bestaat uit 5 stappen, die in de cyclus in
bovenstaand figuur te zien zijn en op de volgende pagina’s zullen worden
toegelicht. Binnen deze hele cyclus staat het woord SAMEN centraal. Wij werken
constructief samen met KIND, ouders en school. Wij zien ouders en kind dus
ook als educatief en pedagogisch partner.
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Stap 1: Interesseren
Wat weet ik van de kinderen en mijn groep?
De cyclus van Handelingsgericht werken (Pameijer & van Beukering, 2007) start
met de fase van ‘Waarnemen’. Kijken wat er allemaal speelt en wat kinderen
nodig hebben. Binnen de Jenaplan zorgroute trekken we dat graag nog iets
verder. We kijken naar de stamgroep, we maken kennis met alle kinderen en
ouders en we interesseren ons in hen allemaal. Daarbij doen we meer dan
kijken. Wij willen begrijpen hoe het kind zich in de groep beweegt en wat maakt
dat sommige kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Kunnen we dit als
groep oplossen? Hoe houden wij rekening met elkaar?
De stamgroepleider stelt deze vragen, observeert en begeleidt dit proces. Daarbij
is het bewust insteken op de groepsvorming op alle momenten in een schooljaar
een belangrijk uitgangspunt (zie bijlage over groepsvorming).
Al deze vragen stelt de stamgroepleider zich gedurende het jaar meerdere
malen, om zo alert te blijven op dat wat de kinderen en ouders binnen onze
stamgroep nodig hebben.
Hierbij wordt gekeken naar een aantal groepskenmerken:
✓ Groepsdynamiek
✓ Samenwerking
✓ Relaties
En een aantal persoonskenmerken:
✓ Vriendschappen
✓ Hobby’s
✓ Interesses
✓ Talent
✓ Uitdaging
✓ Hulpvraag
✓ Thuissituatie
✓ Leerontwikkeling
✓ Ontwikkelingsperspectief
✓ Planningsvaardigheden
✓ Organisatievermogen
Wij doen dit alles met een “open blik”, positieve kijk op ontwikkelingskracht van
elk kind, en gebruiken ouders hierbij als educatief- en pedagogisch partner.
Samen maken wij onderwijs.
Groepsoverzicht
Pas aan het einde van stap 1 van de Jenaplan Zorgroute maken onze
stamgroepleiders een groepsoverzicht (zorg op een rij en indien nodig
uitgebreid) (zie bijlage) van hun groep. Hierin worden alle kinderen benoemd
met hun stimulerende en belemmerende factoren, hun onderwijsbehoeften en de
relevante resultaten van de toetsen. Dit groepsoverzicht is de uitkomst van het
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gericht kijken naar alle kinderen en geeft ons houvast voor verdere begeleiding
van individuele kinderen en onze gehele stamgroepen. De afkorting van ons
groepsoverzicht is PDGO en staat voor Pedagogisch Didactisch Groepsoverzicht.
Eerder noemden we dit groepsoverzicht “zorg op een rij”.
Ook wordt aan het einde van stap 1 een stamgroepbespreking gepland met de
stamgroepleider en Intern Begeleider.

Stap 2: Interpreteren
Wat is de onderwijs en begeleidingsbehoeften van mijn stamgroep en
de individuele kinderen?
Met interpreteren bedoelen wij dat we gaan kijken en begrijpen. Het is ons doel
om alle kinderen in onze stamgroep te zien en te begrijpen door met elkaar in
gesprek te gaan. Dit kunnen individuele kindgesprekken zijn of
groepsgesprekken in de kring.
Stamgroepbesprekingen
Stap 2 van de Jenaplan Zorgroute is het interpreteren. Dat doet de
stamgroepleider als een doorlopende cyclus, maar dat doet hij ook samen met
de Intern Begeleider in een stamgroepbespreking. Het doel van deze
stamgroepbespreking is het helder krijgen van vragen als:
✓ Wat zijn de hulpvragen van de groep?
✓ Wat zijn de hulpvragen van het kind?
✓ Wat zijn de hulpvragen van de ouders?
✓ Zijn er kinderen met dezelfde hulpvragen?
✓ Zijn er ouders met dezelfde hulpvragen?
✓ Zijn dit hulpvragen van hen of van het kind?
✓ Wat willen we bereiken?
Als er een vorig groepsplan is geschreven speelt deze een grote rol in de
bespreking. Maar voorop blijft staan dat de Intern begeleider het proces van de
groep vooral wil bespreken met de stamgroepleider en dat hij samen met de
stamgroepleider wil kijken of het nog haalbaar is om alle kinderen de juiste
ondersteuning te bieden. Samen baseren ze de basis voor het nieuwe
groepsplan en spreken ze af welke kinderen in nauwe samenwerking met de
Intern Begeleider (zorgniveau 3, 4, 5) worden afgestemd. Dit gebeurt in een
kindbespreking.
Wij streven ernaar om zo veel mogelijk gesprekken, juist over de extra
ondersteuning en zorg voor het kind, met ouders en kind samen te voeren
(bovenbouw). Daarbij begrijpen we dat er soms onderwerpen besproken
moeten worden die meer voor de volwassenen zijn en die zullen ouders met
stamgroepleider en eventueel de intern begeleider bespreken.
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In de rapportwerkgroep zijn we ons aan het oriënteren om ouderkindgesprekken structureel in te gaan zetten binnen onze school*.
Kindbesprekingen
De stamgroepleider meldt in de stamgroepbespreking of daarvoor kinderen aan
voor een kindbespreking. Deze kinderen hebben niet voldoende aan de reguliere
ondersteuning die binnen de groepsplannen zijn op te vangen of dit zijn
kinderen waarvan de stamgroepleider graag meer wil weten. Samen met de
intern begeleider gaan wij dan op onderzoek uit welke belemmeringen er voor
dit kind aanwezig zijn en wat wij hieraan kunnen doen.
De intern begeleider gebruikt hiervoor o.a. de methodiek: Effectieve
Kindbespreking in het Basisonderwijs (ELB) (Meijer & Scholvinck, 2010) en
oplossingsgericht coachen (o.a. Oplossingsgerichte vragen (Frederike Bannink,
2006).
Het doel van de kindbespreking is vooral: “Weet ik nu meer over het kind? En
weet ik genoeg om mijn begeleiding af te stemmen?”
In de kindbespreking wordt ook gekeken of deze begeleiding door de
stamgroepleider in de groep vormgegeven kan worden of dat er ondersteuning
vanuit het samenwerkingsverband of van een externe betrokkene nodig is.

Stap 3: Organiseren
Organiseren, doelen stellen, duur, middelen en aanpak bepalen
In stap 3 draait het om alles waar we al in stap 1 en 2 veel over hebben zitten
denken, filosoferen en praten om te zetten in acties. Tijdens deze stap leggen
we vast welke aanpak we voor het kind hanteren. Wij gebruiken voor het
plannen van ons onderwijs de volgende dossiervorming:
✓
✓
✓
✓
✓

Groepsplannen
IHP ( Individueel Handelingsplan )
OPP ( Ontwikkelingsperspectief )
Digitale kinddossiers (Eduscope, Docentenmap en Cito LOVS)
Mijnrapportfolio

De groepsplannen
Wij schrijven om ons gedifferentieerde onderwijs te plannen groepsplannen voor
verschillende vakgebieden. Dit doen wij 2 keer per jaar. We verdiepen ons in de
kerndoelen en leerlijnen voor het betreffende vakgebied en stellen duidelijke
doelstellingen en resultaten aan ons onderwijs.
In het groepsplan worden voor een langere periode doelen gesteld voor het
betreffende vakgebied. Deze doelen halen wij uit de methode waar wij mee
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werken, vanuit de kerndoelen die SLO heeft opgesteld of de leerlijnen bij het
betreffende vakgebied. In ons groepsplan stellen wij ook de resultaten die wij
willen begeleiden door het doelgericht werken. Deze resultaten baseren wij op
onze genormeerde onafhankelijke metingen, onze methodetoetsen of het
portfolio van het kind.
Verder wordt er in het groepsplan beschreven hoe wij ons onderwijsaanbod
vormgeven in de groep. Wat is de aanpak die wij hanteren en wanneer doen wij
wat in de week betreffende een specifiek vakgebied. Deze aanpak is verdeeld in
drie instructieniveaus. De verkorte instructie, basisinstructie extra instructie.
Waarin verkorte instructie staat voor de kinderen die meer uitdaging nodig
hebben, basisinstructie voor de kinderen die vooral de basisstof maken en extra
instructie voor de kinderen die extra hulp nodig hebben bij een bepaald
vakgebied. Het onderwijsaanbod is bij ons in de stamgroep dus niet voor alle
kinderen gelijk, maar wordt aangeboden op de geclusterde onderwijsbehoeften
van de kinderen.
Het is voor ons belangrijk dat het groepsplan een kort, bondig en werkbaar
document is.
Er wordt bij ons op school gewerkt met groepsplannen voor:
Groep 1/2: Beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en woordenschat
Groep 3 t/m 8: Technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen
Voor groep 1/2 wordt een ander format gebruikt dan in groep 3 t/m 8.
In de onderbouw wordt dit per thema ingevuld, voor de midden- en bovenbouw
hanteren we per schooljaar 2 groepsplanperiodes:
Periode 1: augustus-januari
Periode 2: februari-juni
In oktober/november en maart/april vinden stamgroepbesprekingen plaats
tussen stamgroepleider en Intern begeleider.
Het individuele handelingsplan (IHP)
Soms zijn de onderwijsbehoeften van kinderen niet of moeilijk te clusteren en is
het voor het kind wenselijk als er toch een eigen plan van werken komt. Dat
noemen we dan een individueel handelingsplan. Hierin staat net als in een
groepsplan de doelen voor een periode, met de beoogde resultaten en de
aanpak die wij hiervoor hanteren. Omdat dit vaak om een gerichte interventie
gaat houden wij hiervoor een periode tussen de 8 en 10 weken aan. Daarna
evalueren we of wat we doen effectief is.
Wij streven het zoveel mogelijk na om het individueel handelingsplan samen
met ouders en kinderen te maken. Soms is hier de tijd niet voor en dan maken
wij dit plan zelf, maar altijd in overleg met ouders en kind.
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Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
“Binnen de wet passend onderwijs heeft elk samenwerkingsverband een
basisondersteuning geformuleerd en dus ook een extra ondersteuning. Voor
kinderen die vanuit de basisondersteuning ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld
extra instructie of een verlengde instructie, hoeft geen ontwikkelingsperspectief
geschreven te worden. Het gaat om kinderen die buiten de basisondersteuning
extra ondersteuning nodig hebben. Wat onder extra ondersteuning valt is terug
te vinden in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.” (Benjamins,
Rasenberg, & van Hintum, 2012).

Als een kind buiten de basisondersteuning van de school valt, vragen wij extra
ondersteuning bij het SWV aan, door het schrijven van een arrangement voor
deze kind. Dit kind heeft vervolgens ook een OPP nodig.
Kortom: Een OPP is verplicht voor kinderen die buiten de basisondersteuning
van een school vallen en dus extra ondersteuning nodig hebben.
Voor kinderen die ondersteuning binnen de basisondersteuning ontvangen kan
wel een OPP geschreven worden. Dat kan soms zelfs wenselijk zijn, maar dit is
niet verplicht. Denk bijvoorbeeld aan een kind op 1 vakgebied niet meekomt en
een ander uitstroomprofiel voor dit vakgebied zal hebben. Dispenseren is
gewenst. Hiervoor is geen extra ondersteuning van het samenwerkingsverband
nodig, maar een OPP is wel verstandig om de ontwikkeling van het kind goed in
beeld te brengen. En daarnaast de verwachtingen van school en ouders goed af
te stemmen. Wat nog goed is om te vermelden is dat er in het OPP een
uitstroomprofiel wordt gekozen om het onderwijs naartoe te plannen.
Bijvoorbeeld VMBO Basis-kader of HAVO. Deze uitstroombestemming is nooit
een vaststaand feit, maar kan aangepast worden naarmate de ontwikkeling
anders verloopt dan gepland.

Hoe werken wij met een ontwikkelingsperspectief?
Een aantal belangrijke punten bij het werken met een OPP zijn:
 -Doelgericht het aanbod plannen;
 -Uitgaan van hoge, maar realistische, verwachtingen;
 -Aanpakken van belemmerende factoren;
 -Insteken op groepsgericht onderwijs;
 -Samenwerken met het kind en ouders;
 -Systematisch monitoren en evalueren;
 -Duidelijkheid over wie, wanneer en welke stappen er worden gezet;
 -Benutten van het OPP bij de informatieoverdracht tussen scholen
Wij gebruiken het format OPP van samenwerkingsverband PO de Meijerij. Als
een kind een eigen leerlijn heeft, gebruiken wij er een bijlage bij waarin we de
leerlijn kunnen plannen en volgen naar aanleiding van
leerrendementsverwachting en werkelijk leerrendement d.m.v.
vaardigheidsscores van Cito LOVS-toetsen (zie bijlage).
Verder is het belangrijk te vermelden dat het OPP altijd in samenwerking met
ouders (en evt kind), stamgroepleider en intern begeleider wordt gemaakt. In
dit gesprek wordt het hele OPP ook nader toegelicht aan ouders. Ouders zetten
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ook een handtekening onder het document, net als directie van de school,
aangezien dit een officieel document is.
Digitale kinddossiers
Wij maken gebruik van het volgende digitale kinddossier:

Eduscope met daarin de administratiegegevens, journalen en
kleutervolgsysteem.

Docentenmap voor het opslaan van groepsoverzichten, groepsplannen,
Individuele handelingsplannen, OPP’s.

Cito LOVS waarin de resultaten van de Cito LOVS toetsen staan.

Stap 4: Realiseren
Uitvoeren van de plannen met elkaar
Als we ons onderwijs zorgvuldig hebben voorbereid en georganiseerd is het tijd
om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Wij vinden het belangrijk dat we niet
alleen een mooi plan schrijven voor ons onderwijs, maar dat wij het onderwijs
dat wij plannen ook uitvoeren. Wij gaan hiervoor voor passend onderwijs en dus
voor kwaliteit voor ieder kind op onze school.
Wij geven ons onderwijs
jenaplanonderwijs:
1. De relatie van het
2. De relatie van het
3. De relatie van het

vorm vanuit de kernkwaliteiten van het
kind met zichzelf
kind met de ander
kind met de wereld

Dit doen wij met onze vier basisactiviteiten: werk, spel, gesprek en viering.
Ons onderwijs geven wij vorm in verschillende cursussen (dit noemen we ook
wel de instructies). In blokperiode werken de kinderen aan hun werk. Dit doen
ze zowel zelfstandig, met de stamgroepleider of met een ander kind. Het is
voor ons belangrijk dat kinderen veel samenwerken om doelstellingen te
behalen.
Als er in de fasen van interpreteren en organiseren is bedacht dat een kind
externe begeleiding krijgt binnen school (dit kan dyslexiezorg of andere zorg
zijn) dan zorgen we dat we dit samen met het kind en ouders bespreken en
plannen. Het kind staat bij ons centraal en het is onze doelstelling het onderwijs
zo vorm te geven dat het kind optimaal tot leren en ontwikkelen kan komen.
Zorgplanning
Wij gebruiken een zogeheten ‘zorgplanning’ (zie bijlage). In deze zorgplanning
staat per maand beschreven welke handelingen wij moeten uitvoeren binnen
onze ondersteuningsstructuur.
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Stap 5: Reflecteren
Terugblikken met elkaar op de vraag of de doelen zijn bereikt en de
acties het gewenste effect hadden
Na het plannen, organiseren en het uitvoeren van ons passend onderwijs vinden
wij het belangrijk om te reflecteren op ons handelen. Dit doen wij in de
stamgroepbesprekingen die wij na de begeleidingsperiode hebben met de intern
begeleider en daarnaast evalueren en analyseren we onze groepsplannen,
ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen. We kijken of we de
doelstellingen die we hebben gesteld voor de groepen kinderen hebben behaald
en bekijken of we ons onderwijs nog bij moeten stellen voor de komende
periode.
Wij gebruiken meetinstrumenten om te meten of we aan bepaalde
doelstellingen en resultaten voldoen. Wij vinden het heel belangrijk dat deze
metingen (toetsingen) niet zijn bedoeld om het kind af te rekenen op wat hij
kan, maar om in beeld te krijgen waar we trots op kunnen zijn en waar we aan
kunnen werken met elkaar. We delen de ontdekkingen vanuit onze metingen
daarom ook graag met het kind en zijn ouders.
In hoofdstuk 4 is meer te lezen over de wijze waarop wij meten en toetsen op
school en in de bijlagen is de toetskalender (zie bijlage) van de school te
vinden.
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3. De intern begeleider
Op onze jenaplanschool hebben wij de functie ‘intern Begeleider’. Deze functie is
hevig aan ontwikkelingen onderworpen. Binnen de wet Passend Onderwijs is de
functie van de Intern Begeleider als spil tussen ouders, kind, stamgroepleider
en externen erg belangrijk geworden. Vandaar een speciaal hoofdstuk voor de
functie van intern begeleider. Dit hoofdstuk zullen we starten met een
organogram van de ondersteuningsstructuur binnen onze school. Deze zal
hopelijk een duidelijk beeld geven van de rol die de intern begeleider speelt
binnen de ondersteuning van stamgroepleider, stamgroepen, kinderen en
ouders.
Kind
Ouder

Stamgroepleider

Intern begeleider

Ouder
Directeur

OE Zuid

Externe
ondersteuning
Organogram ondersteuningsstructuur Jenaplanschool Molenwijk

3.1 Organogram ten aanzien van de ondersteuning op
Jenaplanschool Molenwijk
Er is gekozen om geen top-down organogram vorm te geven, maar een
horizontale versie te maken. Hieruit blijkt dat er in de ondersteuning geen
sprake is van hiërarchie, maar van directe samenwerking. Samenwerking met
direct betrokkenen tijdens het hele traject is binnen de ondersteuning erg
belangrijk.
De stamgroepleider is samen met kind en ouder verantwoordelijk voor de
organisatie van de ondersteuning en de uitvoering hiervan. Waarbij het kind
centraal staat en ouders als educatief- en pedagogisch partner worden gezien.
Ook duidelijk is te zien dat de stamgroepleider in het grootste vak staat. Hij is
de spil tussen kind, ouders en ondersteuning. De stamgroepleider doet ertoe
(Pameijer & van Beukering, 2007). De intern begeleider staat in direct contact
met stamgroepleiders om deze ondersteuning samen te bespreken en eventueel
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vorm te geven. Als het wenselijk is dan staat de intern begeleider ook in direct
contact met kind en ouders, maar dit gaat altijd in overleg en gezamenlijk met
de stamgroepleider.
De intern begeleider heeft daarnaast nauw contact met de directeur. Beide
partijen zijn op de hoogte van de ondersteuning die in de school wordt
vormgegeven.
Als er sprake is van handelingsverlegenheid zal de intern begeleider gericht
moeten zijn op de professionele ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van
de stamgroepleider, gekoppeld aan de onderwijsbehoeften van het kind.
Daarnaast is er tussen het OE Zuid en de intern begeleider direct contact (zie
hoofdstuk 1). Vanuit het OE Zuid is er een schoolondersteuningsteam die
ingeschakeld kunnen worden wanneer er extra ondersteuning of expertise nodig
is binnen de school. De schoolondersteuner heeft direct contact met de intern
begeleider van onze school. Deze schoolondersteuner heeft ook contact met
stamgroepleider, kind en ouders. Dit kan in vele vormen worden ingezet,
waaronder observaties, direct contact met kind, gesprekken met
stamgroepleider en ouders. De coördinatie van de samenwerking met OE Zuid
ligt bij de intern begeleider.
Ditzelfde geldt met andere externe ondersteuning die wordt ingeschakeld voor
extra ondersteuning.

3.2 De drie rollen van de intern begeleider
De intern begeleider als zorgcoördinator:
 Schoolondersteuningsplan opstellen
 School vertegenwoordigen extern en intern overleg over zorg
 Continueren of opzetten van zorgbeleid
 Analyse en evaluatie zorgbeleid
 Analyse school opbrengsten
 Dossiervorming kinderen met extra begeleiding
 Coördinatie doorverwijzingen
 Coördinatie externe begeleiding of onderzoek
 Coördinator van passend onderwijs
 Uitvoeren van het zorgbeleid
De intern begeleider als coach:
 Ondersteunen van stamgroepleiders bij moeilijke situaties
 Ondersteunen bij zoeken naar ondersteunend lesmateriaal
 Ondersteunen van stamgroepleiders bij kinderen met extra
onderwijsbehoeften
 Observeren van klassensituatie of kinderen met extra onderwijsbehoeften
 Ondersteunen van stamgroepleiders bij gesprekken met ouders of externe
belanghebbenden
 Voeren van stamgroepbesprekingen en kindbesprekingen
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De intern begeleider als kenniscoördinator:
 Organiseren van collegiale consultatie
 Deelname aan scholingsactiviteiten van stichting, SWV, etc.
 Intervisie opzetten met de stamgroepleiders
 Bestuderen van relevante vakliteratuur
 Professionalisering van de Intern begeleider
 Juiste literatuur uitkiezen voor de orthotheek
 Bijdragen aan studiedagen of vergaderingen
 Zorgen dat de stamgroepleiders toegang hebben tot kennis die ze willen
vergaren

3.3 Vijf zorgniveaus
Al onze kinderen zijn op school ingedeeld in een zorgniveau. Kinderen die vallen
in zorgniveau 2 t/m 5 omvatten zorg in de breedste zin van het woord (zorg aan
de onderkant, onvoldoende groei en zorg aan de bovenkant). We onderscheiden
5 zorgniveaus:
Vijf zorgniveaus:
Binnen dit beeld worden een vijftal zorgniveaus onderscheiden, te weten:
Zorgniveau 1
Algemene en preventieve zorg in de groep
Zorgniveau 2
Extra zorg in de groep
Zorgniveau 3
Speciale extra zorg in de groep in samenwerking met de
Intern begeleider
Zorgniveau 4
Speciale extra zorg in de groep waarbij externen betrokken
zijn
Zorgniveau 5
Passend onderwijs met specialistische hulp
Zorgniveau 1
Het betreft de algemene reguliere en preventieve zorg in de groep.
Dit geldt voor alle kinderen die de leerdoelen kunnen behalen, zowel op
cognitief- als op sociaal emotioneel gebied. De stamgroepleider is in staat om
voor zijn/haar groep een passend onderwijsleerprogramma in te richten. Een
programma dat is afgestemd op de pedagogisch-didactische behoeften van de
kinderen met o.a. verlengde instructie, begeleiding tijdens het vrije- en
zelfstandig werken. Het onderwijs is zo ingericht dat de uitgangspunten van het
zelfstandig en ontwikkelingsgericht werken in de groep te herkennen zijn. De
stamgroepleider schept een positief leerklimaat, waarin realistische
verwachtingen van de kinderen worden beschreven. Daarbij voert de
stamgroepleider een goed klassenmanagement waarbinnen de kinderen
voldoende tijd en gelegenheid hebben tot leren.
Mogelijk vervolg:
Indien de geboden algemene reguliere en preventieve zorg (op didactisch- en/of
sociaal emotioneel gebied) in de groep niet toereikend blijkt te zijn, gaat het kind
naar zorgniveau 2. Dit wordt standaard besproken in de stamgroepbespreking en
tussentijds indien noodzakelijk. Het gaat hier bijvoorbeeld om kinderen die een
IV en V-score behalen of een I+score. Daarnaast gaat het ook om kinderen die
minder dan gemiddeld gegroeid zijn in vaardigheidsscore.

- 18 -

Zorgniveau 2
Het betreft de extra zorg in de groep.
Kinderen voor wie de begeleiding in niveau 1 onvoldoende is, krijgen extra
ondersteuning in de groep. Het zijn kinderen die een onvoldoende score op hun
toetsen laten zien dat niet past bij hun capaciteiten, en/of kinderen waarbij de
sociaal emotionele ontwikkeling ons zorgen baart.
In zorgniveau 2 gaat het om een tijdelijke uitval op een bepaald gebied. Dat kan
zijn in de vorm van extra uitleg en herhaling in een kleinere subgroep, extra
ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, of in de vorm van het aanbieden
van meer uitdaging en extra werk. Het begeleidingsdoel, de werkwijze en aanpak
worden opgenomen in het groepsplan.
De extra begeleiding wordt in ieder geval een periode geboden (aug/jan of
feb/jun) en daarna door de stamgroepleider geëvalueerd, hetgeen wordt
besproken met de ouders. Vervolgens komt het kind weer in niveau 1, tenzij de
geboden hulp onvoldoende heeft opgeleverd.
Mogelijk vervolg:
Een kind gaat terug naar zorgniveau 1 als uit de evaluatie van het groepsplan
blijkt dat het gestelde doel bereikt is. Een kind gaat naar zorgniveau 3 als uit de
evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde doel niet bereikt is. Dit gebeurt na
overleg van de stamgroepleider met de Intern begeleider tijdens de
stamgroepbespreking of tussentijds indien noodzakelijk.

Zorgniveau 3
Het betreft de extra specifieke ondersteuning in samenwerking met de Intern
begeleider.
In zorgniveau 3 zitten alle kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het
zijn de kinderen, bij wie het werken met een groepsplan en de specifieke
begeleiding niet het beoogde resultaat heeft gehad. Er wordt door de
stamgroepleider extra hulp gezocht bij de Intern begeleider. De stamgroepleider
heeft na uitvoering en evaluatie van het groepsplan een concrete hulpvraag. Het
kind wordt aangemeld voor het kindbespreking.
De stamgroepleider bespreekt het kind met de Intern begeleider. Dit is de fase
van de diagnostische analyse. Er vindt een gesprek met ouders plaats, waarbij
de stamgroepleider en eventueel Intern begeleider aanwezig zijn. Samen wordt
gekeken wat verder nodig is.
Uitgangspunt is het kind, waarbij de kernvraag is: Wat heeft deze kind, met deze
ouders op deze school in deze groep bij deze stamgroepleider nodig? Van daaruit
wordt gekeken wat de stamgroepleider aan mogelijkheden heeft / nodig heeft
om de begeleiding uit te voeren.
Er kan besloten worden extra onderzoek te doen, zoals een observatie of
diagnostische toetsing door Intern begeleider of stamgroepleider (in overleg met
Intern begeleider). Er wordt een doel voor de begeleiding gesteld, met als
uitgangspunt dat de begeleiding door de stamgroepleider in de groep kan worden
uitgevoerd.
De extra zorg wordt vastgelegd in een individueel handelingsplan of een
groepshandelingsplan (clustering van soortgelijke zorg).
Indien er aanvullende expertise noodzakelijk is en externe deskundigheid vereist
is, kan de Intern begeleider de directeur adviseren om het kind nader te laten
onderzoeken of om het samenwerkingsverband in te schakelen. Het staat ouders
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vrij om op eigen kosten onderzoek te financieren (soms vergoed door de
zorgverzekeraar of gemeente).
Mogelijk vervolg:
Een kind gaat terug naar zorgniveau 1 of 2 als uit de evaluatie van het plan blijkt
dat het gestelde doel bereikt is. Een kind gaat naar zorgniveau 4 als uit de
evaluatie van het plan blijkt dat het gestelde doel niet bereikt is en de zorg die
op niveau 3 geboden wordt voor deze kind op een bepaald gebied niet toereikend
is. Dit gebeurt na overleg tussen de stamgroepleider en de Intern begeleider en
ouders. De stamgroepleider neemt initiatief voor deze bespreking.
Een kind met een eigen leerlijn blijft in niveau 3, wanneer de tussendoelen zijn
behaald.

Zorgniveau 4
Het betreft speciale extra zorg waarbij externen betrokken zijn.
In zorgniveau 4 zitten alle kinderen, die zorgniveau 2 en 3 doorlopen hebben en
waarbij de school tegen haar grenzen aanloopt qua aanpak en begeleiding. De
geboden hulp is niet voldoende gebleken en de school is in
handelingsverlegenheid.
De school gaat extern op zoek naar een nieuw perspectief om het
onderwijsarrangement van een kind te verzorgen.
Afhankelijk van de zorgvraag wordt met toestemming van de ouders een
observatie/onderzoek uitgevoerd door externen (bijv. OE ZUID, Leerkracht&co,
de Maremak (SBO), onderwijsbegeleidingsdienst, GGD, Zorgteam, CJG/BJG,
Logopedie, RT-er extern, etc). Naar aanleiding van de uitkomsten van de
observatie of het onderzoek wordt het handelingsplan bijgesteld.
Er kan ook een verantwoording voor een eigen leerlijn worden opgesteld, waarbij
einddoelen en tussendoelen opgesteld worden.
Mogelijk vervolg:
Een kind gaat terug naar zorgniveau 2 of 3 met een handelingsplan dat is
aangepast op basis van de gegevens uit het onderzoek en wordt verder begeleid
in de klas.
Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld waarin de extra
begeleiding van het kind beschreven staan en doelen van deze begeleiding
geformuleerd staan.
Er kan ook een advies uit voortvloeien voor een arrangement of verwijzing.
Een kind gaat naar zorgniveau 5 als blijkt dat de school de begeleiding die het
kind nodig heeft niet kan uitvoeren.

Zorgniveau 5
Passend onderwijs met specialistische hulp.
Indien de school ondanks hulp van de Speciaal Basisonderwijs-expertise (SBO)
en / of andere externen nog niet het juiste onderwijsarrangement aan het kind
kan bieden, wordt:
Of extra ondersteuning aangevraagd d.m.v. een arrangement bij het OE Zuid;
Of gekeken naar een andere school, die het meest tegemoet kan komen aan de
specifieke onderwijsbehoeften van het kind.
Het OE Zuid heeft hierin een belangrijke rol. Zie hiervoor het Zorgplan van SWV
De Meijerij.
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4. Meten en toetsen
4.1 Onze visie op toetsen en meten
Toetsen is voor ons een middel en niet een doel. Wij toetsen niet om te kijken
hoe goed kinderen zijn, maar wij toetsen om te meten of de kinderen zich op de
juiste wijze ontwikkelen en of het onderwijsaanbod wat wij bieden goed aansluit
op de kinderen. Wij analyseren onze toetsen en metingen twee keer per jaar om
te kijken of het onderwijs dat wij bieden voldoende kwaliteit biedt om zo ook
gerichte interventies te kunnen inzetten om het onderwijs met elkaar nog beter
te maken. Binnen onze jenaplanvisie staat het kind altijd centraal en zullen wij
dus bij alle keuzes die wij maken, ook die bij het toetsen van kinderen, kijken
wat het kind nodig heeft en houden wij rekening met het welbevinden van het
kind.

4.2 Formatief en summatief toetsen
Wij maken hierbij verschil tussen formatief toetsen en summatief toetsen. Met
formatief toetsen hebben wij het over de toetsen uit de methode en de
diagnostische wijze van toetsen die wij zelf gebruiken om te achterhalen waar
de moeilijkheden van een kind vandaan komt. Met summatief toetsen bedoelen
wij toetsen die het kind vergelijkt met het gemiddelde van zijn jaargroep. Het is
voor ons dus ook erg belangrijk hoe wij deze toetsen interpreteren. Een kind
kun je immers het beste vergelijken met zichzelf en meten langs de
doelstellingen die zijn opgesteld voor een bepaalde jaargroep. Toch vinden wij
het een meerwaarde om op geplande meetmomenten te kijken hoe het kind
zich ontwikkelt in vergelijking met jaargroepgenoten, om een beeld te krijgen
van zijn ontwikkeling. Dit doen wij met de toetsen van het kindvolgsysteem van
CITO. Wij nemen hierbij de volgende toetsen af:
● Cito Rekenen voor kleuters (M2 en bij IV of V-score E2)
● Cito Taal voor kleuters (M2 en bij IV of V-score E2)
● Cito Rekenen en Wiskunde
● Cito Basisbewerkingen
● Cito Begrijpend lezen
● Cito Spelling
● Cito DMT
● Cito AVI
● Cito Werkwoordspelling ( alleen in de bovenbouw )
● SCOL sociale competentie vragenlijst
● IEP-advieswijzer en IEP-eindtoets in groep 8
Welke toetsen wij in welke jaargroep afnemen is te vinden in de toetskalender
(zie bijlage) van onze school.
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4.3 Onderzoekend en diagnosticerend meten
Naast de toetsen van het kindvolgsysteem gebruiken wij een aantal testen,
toetsen en onderzoeksmaterialen als we meer informatie over kinderen willen,
die wij niet uit de cito toetsen kunnen halen. Dit zijn de volgende materialen:
● DLE test rekenen
● TTR (Tempo Test Rekenen)
● NDS (Nederlandse dyscalculie screener)*
● PI dictee
● Klein rekenonderzoek (zie hoofdstuk 5)

5. Passend onderwijs
5.1 Passend onderwijs bij ons op school
Het is ons doel dat er voor elk kind een passende plek is op onze school. Daarom
is het belangrijk dat wij goed kijken wat wij als school op het gebied van
ondersteuning kunnen bieden. Wij hanteren voor het vormgeven van ons
passend jenaplan onderwijs het model dat door de Sectororganisaties Primair
Onderwijs in 2010 is opgesteld en te vinden is in onderstaande figuur.
Ons doel is dat alle kinderen succesvol (en gelukkig) op school zijn. Dat ze het
gevoel hebben alles aan te kunnen, goed in hun vel zitten en
zelfverantwoordelijk leren leren, gebaseerd op de drie basisbehoeften van het
kind; relatie, competentie en autonomie van Luc Stevens. Gelukkige kinderen in
een gelukkige school, zoals Charlotte Visch (2013) dit prachtig beschrijft.
Kinderen volgen bij ons op school onderwijs dat bij hen past. Wij passen ons
onderwijs dermate in overleg met het kind (en zijn ouders) aan, dat het aansluit
op zijn onderwijsbehoeften en zijn talenten. We werken hard aan de
zelfverantwoordelijkheid van het kind, waarin het kind eigenaar is van zijn eigen
leerproces.
Om dit passend onderwijs vorm te geven, werken wij aan drie speerpunten:
1. Het onderwijs bij ons op school is van goede kwaliteit;
2. Er is specialistische en toegankelijke onderwijszorg voor kinderen die dat
nodig hebben;
3. Er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit.

Model ‘Passend onderwijs’ (De sectororganisaties PO, 2010)
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Dit doen wij door het voeren van kwaliteitszorg binnen onze school. Wij
beschrijven de professionalisering van ons team in het professionaliseringsplan*
en schoolplan voor de komende jaren. Samen met ons Samenwerkingsverband
PO de Meijerij werken wij aan specialistische toegankelijke zorg. Daarnaast
werken wij hard om onze basisondersteuning te verbreden om zo meer kinderen
passend onderwijs te kunnen bieden.

5.1.1 Basisondersteuning “Een sterke basis”
Elke school beschrijft binnen de kaders van het passend onderwijs welke
basisondersteuning zij kunnen bieden aan kinderen. Met basisondersteuning
wordt bedoeld wat er binnen de stamgroep of binnen de school zonder externe
expertise kan worden geboden aan de kinderen. Wij gaan uit van een sterke
basis met een stevig fundament. Wij geven ons onderwijs op een adaptieve
wijze vorm, waarin wij de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal stellen.

5.1.2 Extra ondersteuning “Steun waar nodig” ( Binnen de
basisondersteuning )
Als de stamgroepleider merkt dat de ondersteuning die de stamgroepleider
biedt in de groep, door bijvoorbeeld extra instructies of individuele aandacht,
niet meer voldoende is voor het kind, dan meldt de stamgroepleider een kind
aan voor een kindbespreking (zie hoofdstuk 2). Er wordt dan samen met de
intern begeleider gekeken naar de mogelijkheden binnen de stamgroep en er
wordt geïnventariseerd wat er nodig is om dit kind optimaal tot leren of tot
ontwikkeling te laten komen.

5.1.3 Extra (specialistische) ondersteuning “Speciaal als het moet”
Mochten wij binnen onze stamgroep of binnen de school de ondersteuning die
een kind nodig heeft niet kunnen bieden, dan schakelen wij in eerste instantie
het OE Zuid in (zie hoofdstuk 1).
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5.2 Passende ondersteuning bij rekenen

Op het gebied van dyscalculie is in samenwerking met het ministerie van
onderwijs, het Protocol Rekenproblemen en Dyscalculie uitgebracht (ERWD). Het
protocol is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en biedt een
stappenplan voor passend rekenonderwijs wanneer de rekenwiskundige
ontwikkeling van een kind niet naar behoren verloopt. De visie is met name
gericht op het aanscherpen van de rekendidactiek alvorens men over dyscalculie
spreekt bij een kind. Zie hieronder voor het stappenplan vanuit het Protocol
Rekenproblemen en dyscalculie.
Als school beschrijven we de extra zorg voor deze kinderen in een groepsplan
en/of handelingsplan voor rekenen, net zoals bij dyslexie of andere
leerstoornissen. Daarnaast wordt voor sommige kinderen met dyscalculie die
echt afhaken in de leerlijn een OPP opgesteld voor rekenen.
Stappenplan Rekenproblemen en dyscalculie*
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Vanuit de methodetoetsen en de Cito toetsen komt naar voren dat het
kind onvoldoende scores behaald op de toetsen voor het rekenen.
Het kind wordt aangemeld bij de intern begeleider voor een
kindgesprek. Er wordt bekeken in welke fase het kind zit. Zie voor
deze fase ons protocol dyscalculie.
Bij een vermoeden van dyscalculie wordt het kindrapport aangemaakt
voor het kind en de gegevens die reeds in te vullen zijn, worden
ingevuld door de stamgroepleider. Ouders worden hiervan op de
hoogte gesteld.
Er wordt een Individueel handelingsplan voor het kind geschreven of
het kind gaat mee met de intensief groep van het groepsplan voor het
rekenonderwijs in de groep. Er wordt een gerichte interventie ingezet.
De hoofd- en tussenmetingen, zoals beschreven in het protocol,
worden nauwgezet gevolgd en de uitkomsten van de metingen worden
in het kindrapport vastgelegd.
Naar aanleiding van de metingen worden de interventies elke keer
bijgesteld. Dat wil zeggen dat het plan wordt aangepast met nieuwe
doelen en een nieuw beoogd resultaat. Als er een groot vermoeden
van dyscalculie is, dan nemen wij de NDS ( Nederlandse Dyscalculie
Screening ) af. Deze geeft het risico op dyscalculie weer. Als er
vermoeden van dyscalculie is moet er 30 minuten per week RT
gegeven worden buiten de groep. Hoe dit kan worden vormgegeven
wordt met ouders besproken.
Na 4 metingen met een ( lage ) V score kan de informatie uit het
kindrapport gebruikt worden voor het aanmeldingsformulier voor de
aanvraag van een dyscalculieonderzoek. Dit onderzoek wordt nog niet
vergoed. Ook kan besloten worden om eerst een intern
rekenonderzoek te laten uitvoeren door de Intern begeleider of
rekenspecialist.
Kinderen met een dyscalculieverklaring kunnen compenserende
middelen krijgen. Hiervoor wordt met ouders, intern begeleider,
stamgroepleider en kind een afspraak gemaakt.
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5.2.1 Voorbeelden van gerichte rekeninterventies
Elke week

Interventie 1

1 uur per week extra
automatiseringsoefeningen
voor kinderen met
automatiseringsproblemen

4x 15 min ……. met een
rekentutor

40 minuten per week extra
instructie voor kinderen met
algemene rekenproblemen

Verlengde- of extra instructie
van
10 minuten 4x in de week
2x in de week 10 tot 15
minuten extra instructie op
een strategie die toegepast
kan worden op de sommen
passend bij de leerlijn van het
kind

Kinderen met problematiek
bij het toepassen van
strategieën bij het rekenen

Deze 2x heeft dit kind geen
verlengde instructie
Deze strategieën worden in de
vorm van spiekkaarten in een
map voor het kind bewaard
om terug te kunnen zoeken.
Interventie 2

Kinderen met problematiek
rondom het aanleren van de
tafelsommen

4x in de week 15 minuten
extra oefeningen van
tafelsommen 2x flitsen met
een tutor
2x op tablet, ipad of computer
tafelsommen oefenen met een
app of via internet

Interventie 3

Kinderen met problematiek
bij het oplossen van sommen
in een rijke context
( verhaalsommen )

Gebruik maken van een
stappenplan voor het oplossen
van een verhaalsom.
Stappenplan komt ook op een
spiekkaart.
Daarnaast 1x in de week een
instructie op verhaalsommen
uit de methode met het
inzetten van de ‘vertaalcirkel’
van Cecile Borghouts*.
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5.2.2 Intern rekenonderzoek
Als een stamgroepleider weinig handvatten heeft voor de fouten die worden
gemaakt bij rekenen en de rekenontwikkeling van het kind meer in beeld wil
krijgen, omdat de resultaten achterblijven en niet passen bij het beeld dat de
stamgroepleider van het kind heeft, kan een kind worden aangemeld voor een
intern rekenonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de intern
begeleider. Dit interne onderzoek bestaat uit de volgende fasen die zijn
gebaseerd op de handelingsgerichte procesdiagnostiek van Pameijer en van
Beukeringen (2006):
● Intakefase
Hierin wordt de reden van aanmelding en het praktijkprobleem beschreven
en wordt een hulpvraag geformuleerd.
● Strategiefase
In de strategiefase wordt naar aanleiding van relevante toets- en/of
testgegevens een eerste probleemformulering genoteerd en worden hypothesen
voor het verdere interne onderzoek opgesteld. Deze zijn uitgangspunt voor de
onderzoeksvragen voor het verdere diagnostische rekenonderzoek. De
gegevens bestaan uit reeds afgenomen toetsen en/of testen, aangevuld met
gekozen onderzoeksinstrumenten.
● Onderzoeksfase
In de onderzoeksfase worden onderzoeksvragen opgesteld die door middel
van relevante testen of diagnostische gesprekken verder onderzocht en waar
antwoorden op gezocht worden door middel van juiste
onderzoeksmaterialen.
● Indiceringsfase
In de indiceringsfase wordt er kort een indicatie van het probleem gegeven en
worden er onderwijsbehoeften geformuleerd.
● Adviseringsfase
In de adviseringsfase wordt er een kort advies gegeven naar aanleiding van de
gegevens uit het onderzoek. Met dit advies kan de basis van een handelingsplan
worden geschreven.
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5.3 Passende ondersteuning op lezen en spellen

Op onze school werken wij volgens de richtlijnen van het Protocol Leesproblemen
en Dyslexie. Daarin staan aanwijzingen voor signaleren en handelen. Dit protocol
hebben wij samengevat in een handelingswijzer voor stamgroepleiders (zie
bijlage). Ook is in de bijlage te vinden welke route er gevolgd wordt bij het
aanvragen van een onderzoek naar dyslexie. .
Door tussen alle metingen gerichte interventies in te zetten kunnen wij
achterhalen of wat wij doen werkt en of er een achterliggend probleem in de
lees- en/of spellingontwikkeling van het kind zit. Wij hanteren het stappenplan
hieronder dat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie ook beschreven staat.
Stappenplan risicolezers en –spellers
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Vanuit de methodetoetsen en de Cito toetsen komt naar voren
dat het kind onvoldoende scores behaald op de toetsen voor
het lezen ( DMT en/of AVI ) en/of de toetsen van spelling (
Cito en PI-dictee ) Het kind wordt aangemeld bij de intern
begeleider voor een kindgesprek.
Het kindrapport wordt aangemaakt voor het kind en de
gegevens die reeds in te vullen zijn, worden ingevuld door de
stamgroepleider. Ouders worden hiervan op de hoogte
gesteld.
Er wordt een individueel handelingsplan voor het kind
geschreven of het kind gaat mee met de extra instructie van
het groepsplan voor het leesonderwijs dat wordt gegeven of
voor het spellingsonderwijs in de groep.
De hoofd- en tussenmetingen, zoals beschreven in dit
protocol, worden nauwgezet gevolgd en de uitkomsten van de
metingen worden in het kindrapport vastgelegd.
Naar aanleiding van de metingen worden de interventies elke
keer bijgesteld. Dat wil zeggen dat het plan wordt aangepast
met nieuwe doelen en een nieuw beoogd resultaat.
Na 3 metingen met een ( lage ) V score kan de informatie uit
het kindrapport gebruikt worden voor het
aanmeldingsformulier voor de aanvraag van een
dyslexieonderzoek.
Kinderen met een dyslexieverklaring krijgen compenserende
middelen. Samen met het kind en de ouders wordt
afgesproken welke hij/zij graag gebruikt en wat hem kan
helpen bij het lezen of spellen.
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5.4 Passende ondersteuning op gedrag en werkhouding

Binnen het jenaplanonderwijs staat het kind centraal, Peter Petersen beschreef
zelfs dat het kind boven de leerstof staat. Wij vinden het daarom erg belangrijk
dat wij ons onderwijs niet alleen aanpassen op cognitieve ontwikkelingen van
kinderen, maar ook op sociaal emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van
de werkhouding en het leren leren. Om goed te kunnen leren is het van groot
belang om goed in je vel te zitten en tools te kunnen krijgen om tot leren te
komen. Wij gebruiken hiervoor inspiraties en methodieken, waar wij elke dag
nog over bijleren.

5.4.1 Charlotte Visch
Charlotte Visch is een integratief kindertherapeut en heeft
jarenlang voor de klas gestaan. In 2013 schreef zij het
boek “Gelukkige kinderen in een gelukkige klas”. De
werkwijze van Charlotte Visch is geen methode te
noemen, daarom noemen wij dit liever een inspiratie.
Haar manier van werken met kinderen aan groepsvorming
en sociaal emotionele ontwikkeling inspireert ons in het
werken met de kinderen bij ons op school. Daarnaast zegt
Charlotte: “concentreren is te leren!” en is dit voor ons
een uitgangspunt bij kinderen die moeite hebben met hun
werkhouding en concentratie. Het uitgangspunt van het werken met kinderen is
het gesprek en de eigenaarschap van kinderen. Kinderen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun gedrag en die verantwoordelijkheid willen wij graag
samen met de kinderen ontwikkelen. Hierbij gebruiken we de kracht van de
stamgroep en zullen we samen met alle kinderen kijken hoe wij allemaal
gelukkig kunnen zijn op school. In deze Ted-talk van Charlotte Visch wordt al
snel duidelijk hoe Charlotte ons inspireert in het werken met kinderen.
Binnen onze school zijn 2 opgeleide Emoe-coaches. Zij zijn opgeleid door
Charlotte Visch. Periodiek plannen zij (in nauwe samenwerking met de IB-er)
consultatiemomenten in, waarbij leerkrachten met hulpvragen voor kinderen op
sociaal emotioneel gebied kunnen aansluiten.

5.4.2 Oplossingsgericht coachen van kinderen
Het oplossingsgericht coachen is het uitgangspunt van al het contact dat wij
met kinderen hebben. Elke dag werken wij verder om ons onderwijs en de
begeleiding van kinderen meer oplossingsgericht vorm te gaan geven. Bij het
oplossingsgericht werken wordt de focus verlegd van het probleem naar de
oplossing, waarbij we uitgaan van drie simpele uitgangspunten:
1. Als iets werkt, doe er meer van
2. Als iets niet werkt, probeer iets anders
3. Als iets blijkt te werken, leer het van of aan iemand anders
Het gaat hierbij vooral om de gedragsverandering van kinderen. Dit kan gaan om
gedrag dat zich uit in boosheid, ruzies of onzekerheid bij kinderen, maar ook
gedrag dat van belang is om goed te kunnen leren, als concentratie,
werkhouding en taakaanpak. Het veranderen van gedrag is een proces en daar
nemen wij dan ook de tijd voor. Het gesprek met kinderen het eigenaarschap dat
kinderen in dit proces hebben is hierbij de basis. Het is voor ons belangrijk dat
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het kind zelf betrokken is bij het veranderingsproces en dat hij hierin zelf leidend
is. Door middel van vragen proberen wij te achterhalen welke ondersteuning het
kind nodig heeft van ons en zijn omgeving. Wij gaan er vanuit dat elk gedrag een
goede reden heeft. Elk kind wil gezien, gehoord en erkend worden. Vaak komt
het gedrag dat het kind vertoond voort uit één van deze basisbehoeften. Door
goed te kijken naar de reden van het gedrag, kan de oplossing vaak
gemakkelijker worden gevonden.

5.4.3 Executieve functies
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om
activiteiten te plannen en te sturen.
Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Ze
kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden.
Executieve functies helpen je bij alle soorten taken. Executieve functies
vertellen niet hoe intelligent, charmant of verbaal vaardig iemand is. De
executieve functies bevinden zich in de prefrontale cortex van de hersenen.
Executieve functies zijn een verzameling van processen die te maken hebben
met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te
bereiken.
Ze bestaan uit:
1.
Reactie (of respons)-inhibitie: het vermogen om na te denken voor je
iets doet.
2.
Werkgeheugen: het vermogen om informatie in het geheugen vast te
houden tijdens de uitvoering van complexe taken.
3.
Zelfregulatie van affect / emotie-regulatie: het vermogen om
emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag
te controleren.
4.
Volgehouden aandacht: het vermogen om de aandacht erbij te houden,
ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.
5.
Taakinitiatie: het vermogen om zonder dralen met projecten te
beginnen, op tijd, op efficiënte wijze.
6.
Planning / prioritering: de vaardigheid om een plan te bedenken om
een doel te bereiken of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook in staat
zijn beslissingen te nemen over wat belangrijk en wat niet belangrijk is.
7.
Organisatie: het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te
arrangeren of te ordenen.
8.
Doelgericht doorzettingsvermogen: het vermogen om een doel te
formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te
worden door andere behoeften of tegengestelde belangen.
9.
Flexibiliteit: de vaardigheid om plannen te herzien als zich
belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient
of er fouten gemaakt worden; het gaat daarbij om aanpassing aan
veranderende omstandigheden.
10.
Metacognitie: het vermogen 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.
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Soms komt een kind moeilijk tot werken en is de oorzaak hiervoor lastig
te beargumenteren of blijven de resultaten van een kind achter, terwijl
er veel meer in zit.

5.5 Passende ondersteuning op talentontwikkeling en
meer- en hoogbegaafdheid

Het is voor ons belangrijk dat we voor ieder kind het onderwijs realiseren dat bij
hen past. Dat wil dus zeggen dat wij ook kinderen die juist wat extra’s nodig
hebben om optimaal tot leren en ontwikkelen te komen tegemoet komen in hun
onderwijsbehoeften. Het kan hierbij gaan om kinderen die meer uitdaging nodig
hebben om optimaal tot ontwikkeling te komen of om kinderen die hoogbegaafd
zijn.
Met betrekking tot (hoog)begaafdheid hebben we een protocol opgesteld. Het
doel van dit protocol is dat er een manier van werken en handelen gehanteerd
wordt, waardoor het voor het team, ouders en het (hoog)begaafde kind duidelijk
is hoe men met (hoog)begaafdheid dient om te gaan. Hoe kan hun ontwikkeling
het best gestimuleerd worden? Daarbij erkennen wij dat van lang niet alle
hoogbegaafde kinderen direct zichtbaar is dat zij een aparte, structurele
benadering gericht op hun begaafdheid, nodig hebben. Denk daarbij maar eens
aan onderpresteerders, aan kinderen die “normaal” lijken te presteren, aan
kinderen die als gevolg van extreme precisie heel langzaam werken, aan
kinderen met een zichtbaar chaotische leerstrategie, of aan kinderen met een
ronduit slechte werkhouding en een motivatieprobleem. Al deze kinderen wekken
nu eenmaal niet direct de indruk behoefte te hebben aan een eigen beleid dat
voortkomt uit een visie op hoogbegaafdheid. Toch zouden wij dat wel moeten
bieden. De Molenwijk ziet het als haar taak om kinderen die (hoog)begaafd zijn
net als alle kinderen op hun eigen kennen/kunnen/menszijn te begeleiden in hun
ontwikkeling, waarbij ze worden aangesproken op hun motivatie en creativiteit.
Daarnaast ziet de Molenwijk het tot haar taak (hoog)begaafdheid te (h)erkennen
en de signalen van ouders serieus te nemen.
In het protocol staat op welke manier we met (hoog)begaafdheid omgaan (zie
bijlage 14).

5.5.1 DHH
Om te achterhalen of een kind hoogbegaafd is hebben wij een meetinstrument
aangeschaft die wij kunnen inzetten om een beter beeld te krijgen van de
ontwikkelingsvragen rondom een kind dat (mogelijk) hoogbegaafd is. Dit
instrument heet het DHH ( Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid ).
Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid is een geïntegreerd
instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde
kinderen. Het instrument is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van
basisscholen.
Er zijn een aantal redenen waarom wij gekozen hebben om met het DHH te
werken op onze school:
● Speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs
● Compleet en altijd actueel
● Unieke combinatie van signalering, diagnose, begeleiding en evaluatie
● Uitgebreide signalering en diagnostiek met kant-en-klare verslaglegging

- 30 -

●
●
●
●

Richtlijnen voor compacten en verrijken
Aandacht voor didactische aanpassingen én voor het pedagogisch
handelen
Speciale aandacht voor kleuters
Online overal beschikbaar

5.6 Doublure en versnelling

Het uitgangspunt bij ons op school is dat doublure of versnelling niet nodig is,
omdat het onderwijs wordt aangepast en kinderen een eigen leerlijn kunnen
volgen. In een aantal gevallen kan het echter wel wenselijk zijn om een kind te
laten doubleren of versnellen. Zie bijlage 12 en 13 voor protocollen “De overgang
van groep 2 naar 3” en “Doubleren en versnellen van groep 3 t/m 8”.
Van doublure wordt gesproken vanaf groep 3 ; als een kind tweemaal groep 1 of
2 doorloopt wordt dat verlenging van de kleuterperiode genoemd. De inspectie
van onderwijs spreekt van kleutergroepverlenging indien een kind op de
teldatum van 1 oktober in groep 3 zeven jaar of ouder is en groep 3 voor de
eerste keer doet. De inspectie verwacht van scholen dat zij goede
argumenten hebben wanneer zij kinderen een verlengde kleuterperiode geven.
(brochure inspectie: beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs 2012).
Onze school werkt met stamgroepen (groep 0/1/2, 3 groep 3/4/5 en groep
6/7/8). We streven naar een ononderbroken leerontwikkeling, waarbij we
doubleren zoveel mogelijk willen voorkomen. Toch bestaat de mogelijkheid voor
een individuele kind om nog een jaar de lesstof (deels) herhaald te krijgen, in
het belang van het kind.
Versnellen kan in beeld komen voor (hoog)begaafde kinderen. Dit is het
bekorten van de basisschoolperiode. Dit uit zich in het overslaan van een groep.
De school vindt dat er maximaal 1 keer mag worden versneld. Wanneer een kind
versneld naar een volgende groep doorgaat, heeft het kind reeds eerder
compact- en verrijkingsstof aangeboden gekregen. Voor specifiekere informatie
over het aanbod voor (hoog)begaafde kinderen verwijzen wij u naar het Protocol
(hoog)begaafdheid (zie de bijlage).
Elke verlenging van de kleuterperiode, doublure of versnelling wordt in goed
overleg besproken (ouders, stamgroepleiders, IB, en directie). De school beslist
uiteindelijk over plaatsing in de groepen. Een kind kan slechts éénmaal
doubleren of versnellen.

5.7 Doorgaande lijn groep 2-3

Zoals hierboven beschreven streven we naar een ononderbroken ontwikkeling.
Dit geldt uiteraard ook voor de doorstroom van groep 2 naar groep 3. De
ontwikkeling van kleuters wordt regelmatig gevolgd en met ouders besproken.
Om de ontwikkeling te volgen wordt er, naast de CITO LOVS toetsen, ook
gebruik gemaakt van observaties. In groep drie zijn naast voldoende resultaat op
de LOVS toetsen en voldoende letterkennis ook de werkhouding, taakgerichtheid,
concentratie en sociaal emotionele ontwikkeling van groot belang voor een
succesvolle start in groep 3.
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We hebben voor groep 1/2 een passend kleutervolgsysteem ontwikkeld, waarbij
de kerndoelen en tussendoelen systematisch worden gevolgd. We kijken of
kleuters in groep twee, gezien hun ontwikkeling toe zijn aan groep 3.
Aan het einde van groep twee wordt er samen met de ouders aan de hand van
vooraf opgestelde criteria besloten of het kind doorstroomt naar groep 3 of dat
een kleuterverlenging gewenst is. (Zie bijlage 12 voor protocol van “De overgang
van groep 2 naar groep 3”)

5.8 Samenwerking met interne en externe partners

Door de komst van het passend onderwijs is de samenwerking met interne en
externe partners erg belangrijk en in een sneltreinvaart toegenomen. In dit
hoofdstuk worden een aantal samenwerkingen en overleg omschreven die
bijdragen aan onze zorgstructuur.
Naast onderstaande samenwerkingen hebben we ook veel te maken met RT-ers,
kinderpsychologen, kindercoaches, etc. Deze zijn terug te vinden in een sociale
kaart die telkens aangevuld wordt vanuit het IB-netwerk.
Zorgteam
Op onze school werken we samen in een zorgteam. Dit team bestaat uit:
 De intern begeleider van de school;
 De schoolmaatschappelijk werker van Contour de Twern;
 De sociaal verpleegkundige van de GGD (vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin
Boxtel).
De drie vaste leden van het zorgteam hebben altijd de mogelijkheid om een
andere professional uit te nodigen voor de bespreking, zoals de
leerplichtambtenaar, orthopedagoog OE Zuid, MEE, etc.
De teamleden komen 1x per 6 weken bij elkaar om te praten over de kinderen
die extra zorg nodig hebben op het gebied van de sociaal emotionele
ontwikkeling, op fysiek gebied, op psychisch gebied, in de thuissituatie, etc.. Ze
overleggen eventueel ook samen met de betrokken stamgroepleider en de
ouders en ze geven ze een persoonlijk advies om de ontwikkeling van het kind te
stimuleren.
Natuurlijk is het allereerst de stamgroepleider die de ontwikkeling van een kind
volgt en signaleert wanneer iets minder goed loopt. Als het nodig is, stelt de
stamgroepleider een handelingsplan op, waarbij de Intern begeleider kan
ondersteunen. Als het kind hier nog niet voldoende mee is geholpen kan de
school het Zorgteam inschakelen. Dit gebeurt altijd met de toetstemming van de
ouder(s).
Het Zorgteam zoekt naar oplossingen in een open contact met school en ouders
Als een specifiek probleem de deskundigheid van het Zorgteam te boven gaat,
dan kan de orthopedagoog van het OE Zuid of een andere expert worden
ingeschakeld.
Zorgadviesteam
Wanneer sprake is van complexe problematiek op meerdere gebieden kan er
door het zorgteam een aanmelding worden gedaan bij het bovenschoolse
zorgadviesteam. De samenstelling van het zorgadviesteam: maatschappelijk
werk, jeugdarts, bureau jeugdzorg, OE Zuid, Mee, jeugd GGZ, en anderen op
afroep of eigen verzoek bijv. orthopedagoog OE Zuid, Intern begeleider, ouder,
leerplicht, politie, e.a..
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IB-netwerk.
Het netwerk voor Intern begeleiders is belangrijk binnen OE ZUID
(ondersteuningseenheid Boxtel). Als netwerk van (praktijk)deskundigen, is deze
groep op de hoogte van de zorgbehoefte(n), zoals deze, vanuit kinderen én
leerkrachten, binnen de school, het OE ZUID en het SWV leven.
Vanuit gezamenlijk overleg en momenten van collegiale consultatie worden
activiteiten en procedures ontwikkeld die ertoe bijdragen dat:
 Een kind die zorg ontvangt die het beste bij hem past;
 De leerkracht die ondersteuning ervaart waar deze het beste aansluit bij de gestelde hulpvraag.
Overleg directies en coördinator OE Zuid (ondersteuningseenheid Zuid)
Op twee manieren vindt dit overleg plaats:
 Eén keer per jaar bezoekt de zorgcoördinator de directeur van de school
 Minimaal twee keer per jaar komen de schooldirecties en de coördinator plenair
samen. Hierbij wordt het lopende zorgplan besproken en wordt er al gekeken
naar het nieuw op te stellen zorgplan???
De agenda van zowel de schoolbezoeken als de plenaire ontmoetingen staan in
het teken van het , voor dat jaar geldende, zorgplan en de ambities en doelen
zoals beschreven in het koersplan.
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6. Overige procedures
Procedures en intake nieuwe kinderen
Procedure nieuwe kinderen die voor het eerst naar een basisschool gaan:
Onderstaande procedure beschrijft de gang van zaken bij een inschrijving van
een kind die voor het eerst op een basisschool komt.
Procedure
1.

Ouders hebben een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur.

2.

Ouders besluiten om het kind aan te melden. Ze vullen het aanmeldingsformulier in
en leveren deze bij de directeur in.

3.

De administratie verwerkt de informatie van het kind en geeft deze door aan de
Intern begeleider.

4.

De Intern begeleider maakt ongeveer 1,5 tot 2 maanden voordat het kind 4 jaar
wordt een afspraak voor een intakegesprek met de ouders en het kind.

5.

De Intern begeleider heeft een intakegesprek met de ouders en het kind. Tijdens
het intakegesprek wordt het kind uitvoerig besproken (zie bijlage 19 voor het
formulier en de inhoud van het intakegesprek). Tijdens het intakegesprek vraagt de
Intern begeleider ook toestemming om informatie op te vragen bij derden, zoals de
peuterspeelzaal.

6.

De Intern begeleider vraagt mogelijk informatie op bij derden.

7.

Er wordt met alle informatie bekeken of en hoe we een passend aanbod kunnen
bieden binnen onze school.

8.

Er wordt overgegaan tot inschrijving als er een passende plaats is voor het kind.
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Procedure overstap van een andere basisschool naar onze school:
Onderstaande procedure beschrijft de gang van zaken bij een overstap van een
kind van de ene basisschool naar een onze basis.
Procedure
1.

Ouders melden het kind aan op school. De directeur informeert naar reden, wens
en verwachting van ouders en kind.

2.

De directeur geeft aan dat de ouders de school van herkomst op de hoogte moeten
stellen van de eventuele overplaatsing

3.

De directeur overlegt met de directeur van de school van herkomst als het een
school binnen Boxtel betreft.

4.

De Intern begeleider voert een intakegesprek met de ouders en het kind om een
beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften van het kind
kind. Naar aanleiding daarvan wordt bekeken of op onze school voldaan kan worden
aan de behoeften. Als dit niet zo is, stelt de Intern begeleider/directeur de ouders
en de school van herkomst op de hoogte.

4a.

Wanneer er geen bezwaren zijn wordt 4b.
contact gelegd door de Intern
begeleider met de Intern begeleider
van de school van herkomst.
Ter sprake komt;
 reden van schoolwisseling
 kindinformatie
 inzage in dossier
 Van dit gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

5.

Bevindingen worden besproken met de directeur.

6a.

Bij een positief besluit neemt de direc- 6b.
teur contact op met de directeur van
de school van herkomst en de ouders.
Een onderwijskundig rapport wordt
overgedragen aan de nieuwe school.

7.

De Intern begeleider overlegt met de stamgroepleider waar het kind in de klas komt.
Indien er sprake is van een zorgkind wordt het kind opgenomen in de extra instructie
in het groepsplan en/of stellen zij samen een handelingsplan op.

8.

Er wordt een afspraak gemaakt met de ouders ten aanzien van de plaatsingsdatum.
Indien er sprake is van een zorgkind bespreken de stamgroepleider en de Intern
begeleider het handelingsplan met de ouders.

Wanneer er sprake is van een (zorg)
kind met specifieke hulpvragen volgt
een nadere analyse van de problemen.
Aanvullende acties.
 observatie van het kind in de groep
 gesprek met de leerkracht
 gesprek met het kind (indien mogelijk)

Bij een negatief besluit neemt de directeur contact op met de directeur van
de school van herkomst en de ouders
en meldt de redenen van het besluit.
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Toelatingsbeleid kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte:
Ouders van kinderen met een handicap of stoornis willen graag een bewuste
keuze maken voor een school die het beste bij hun kind past. Dat kan een
reguliere basisschool zijn of een speciale basisschool. Kiezen ouders een
reguliere basisschool, dan moet de school wel de juiste zorg en aandacht kunnen
besteden aan het kind. Het gaat hier met name om de toelating van kinderen
met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap of voor kinderen met
een psychiatrisch probleem of met ernstige leer- en/of gedragsproblemen,
kinderen met een meervoudige handicap of langdurig zieke kinderen. Hierbij
wordt altijd contact opgenomen met het OE Zuid. Het betreft hier kinderen die
buiten de basisondersteuning vallen.
Om de juiste afweging te maken hanteert Jenaplanschool Molenwijk voor het
toelaten van de hierboven omschreven groep kinderen een stappenplan.
Omschrijving stappenplan

Verantwoordelijke
personen

1. Kennismakingsgesprek, waarin de ouders de reden
vertellen, waarom zij voor hun kind een reguliere
basisschool uitgekozen hebben.

Directeur

2. Intakegesprek, waarin de exacte probleemstelling van het
kind helder wordt gemaakt. Alle ter zake doende schriftelijke
informatie (medische gegevens, psychologische
onderzoeken, psychiatrische rapporten, eventuele
handelingsplannen en voortgangsreportages) wordt
overhandigd aan de school.

Directeur
Intern begeleider
Ouders
Externe deskundige

3. Bespreken kind met het OE Zuid. Is deze kind bekend bij het
OE Zuid? Welke stappen moeten er doorlopen worden? Is er
al een arrangement of moet deze aangevraagd worden?
Bij een positief besluit:

Directeur
Intern begeleider
Coördinator OE Zuid
(en evt
ondersteuner(s)

4. Schoolbezoek, door de Intern begeleider en een externe
Intern begeleider
deskundige, aan de school of instelling, waar het kind op het Externe deskundige
moment van aanmelding ingeschreven staat.
5. Bespreking van de probleemstelling in een speciale
Directeur
kinderenbespreking, waarbij alle teamleden aanwezig zijn en Intern begeleider
waarin alleen het aangemelde kind centraal staat. Centraal Stamgroepleiders
in deze bespreking staan de volgende vragen:
- Is er binnen het team voldoende expertise in huis voor
een optimale begeleiding?
- Zijn er binnen de school voldoende middelen om een
optimale begeleiding mogelijk te maken?
- Krijgt het kind een arrangement? Hoe kan deze in eerste
instantie ingezet worden?
- Kan de school het kind voldoende veiligheid bieden en
biedt het kind de andere kinderen op de school
voldoende veiligheid?
- Is de groepsgrootte van dien aard, dat voldoende
aandacht en zorg aan de betreffende kind en aan de
andere kinderen kan worden besteed?
5. Op grond van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Directeur
school en het schoolteam wordt een wel of niet positief
Intern begeleider
plaatsingsadvies gegeven aan de ouders.
Ouders
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Het plaatsingsadvies (positief of negatief) wordt vergezeld
van een schriftelijk verslag van de procedure en de
kinderenbespreking.
6. Bij een positief plaatsingsadvies meldt de school het kind
mogelijk aan bij de OE Zuid.

Ouders
Directeur

Overdracht kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Van voorschoolse voorziening naar groep 1
Een pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf of de leidster van de
peuterspeelzaal vult ongeveer 2/3 maanden vóórdat een kind vier jaar wordt en
naar de basisschool gaat een overdrachtsformulier in. Tijdens een afrondend
gesprek met de ouder bespreekt de leidster of medewerker het formulier. De
ouder ondertekent het voor gezien en geeft hiermee ook toestemming voor de
overdracht van de informatie.
Via het overdrachtsformulier krijgt de basisschool goede informatie over het
kind. Ook kan de school en de stamgroepleider van groep 1 de ontwikkeling van
het kind zo nauwlettend volgen. Dit is van belang voor de doorgaande
ontwikkelingslijn van het kind.
Als het nodig is kunnen de pedagogisch medewerkers/leidsters het formulier nog
mondeling toelichten aan de stamgroepleider van groep 1. Zij nemen daarvoor
contact op met de intern begeleider van de basisschool.
Adviesprocedure VO
De kinderen in groep 8 krijgen een advies voor het voortgezet onderwijs*.
Procedure
1.

• Start met de IEP Advieswijzer in groep 7
Op basis van taal en rekenen wordt er een pré-advies gevormd.
• Vervolg van de IEP Advieswijzer in groep 8
Op basis van taal en rekenen wordt er een schooladvies gevormd.
Ook komt er inzicht in de zachte vaardigheden en talenten op het gebied van
sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak én creatief vermogen.

2.

In oktober stellen de stamgroepleiders van de bovenbouw met de directeur en Intern
begeleider een voorlopig advies op. Deze komt voort uit:
- De dagelijkse praktijk op school (observaties)
- Methodegebonden toetsen
- Toetsen uit het kindvolgsysteem van Cito
- De IEP advieswijzer

3.

In november/december vinden de pré-adviesgesprekken plaats. Tijdens deze
gesprekken wordt het pré-advies van de school besproken en onderbouwd en
daarbij de wens van de ouders/kind.

4.

Het pré-advies wordt een definitief advies in een oudergesprek voor de eerste week
van maart (aanmelding VO)

5.

Afname IEP-eindtoets in april
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Overdracht VO
Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
De basisschool draagt alle kinderen uit groep 8 over naar het voortgezet
onderwijs. Dit gebeurt via LDOS, een digitaal overdrachtssysteem. Tijdens de
definitieve adviezen krijgen ouders hier inzage en wordt het dossier ondertekend.
Vervolgens wordt LDOS doorgezet naar de betreffende VO-scholen. Daarnaast is
er ook een mondelinge overdracht tussen de stamgroepleider van groep 8 en de
brugklascoördinator van de nieuwe school. De school kan dan ook aangeven of
het gewenst is dat de stamgroepleider en de Intern begeleider een gesprek over
het kind hebben.
In december vinden er gesprekken plaats waarbij de aanvang op het voortgezet
onderwijs met de mentor van het kind wordt besproken.
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7. Ontwikkeldoelen
INDICATOREN BASISONDERSTEUNING
Ja

1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
1. De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen
en in de incidenten die zich voordoen. (OK SK1 Veiligheid)
2. De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school (OK SK1
Veiligheid).

Nee

In
ontwikkeling

X

X

3. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het
voorkomen en afhandelen van incidenten (OK SK1 Veiligheid).

X

4. School heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat (OK SK2
Pedagogisch klimaat).

X

5. De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen.

X

6. Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over
leerlingen.

X

2. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van
leerlingen
1. De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij
met de leerlingen nastreeft.

X

2. De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en
rekenen.

X

3. Ten minste tweemaal per jaar worden de resultaten van de
leerlingen middels de cyclus handelingsgericht werken
geanalyseerd.

X

4. De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een
leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over
de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met
betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van
de bereikte referentieniveaus. (OK OP2 Zicht op ontwikkeling).

X
(MB-BB)

5. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert
de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke
verklaringen hiervoor zijn (OK OP2 Zicht op ontwikkeling).

X

X
(OB)
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3. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de
ontwikkeling van leerlingen
1. De school realiseert op grond van verzamelde toets gegevens,
observatiegegevens en gesprekken tweemaal per jaar de cyclus
planmatig handelen (Handelingsgericht werken).

X

2. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt
de school de aard van de ondersteuning voor de leerlingen (OK
OP2 Zicht op ontwikkeling).

X

3. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht
op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling (OK OP4 Extra
ondersteuning).

X

4. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste
effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij (OK OP4 Extra
ondersteuning).

X

4. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken
1. De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie
mogelijk maken.

X

2. De school heeft extra methoden en materialen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften.

X

3. Het personeel stemt het onderwijsaanbod af op de
onderwijsbehoefte van de leerlingen en hun verschillende
leerstijlen.

X

4. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding,
opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en
individuele leerlingen (OK OP3 Didactisch handelen).

X

5. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging
gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen (OK OP3
Didactisch handelen).

X

HB>
Doorga
ande
lijn

5. Het personeel werkt continu aan hun
handelingsbekwaamheid en competenties.
1. Het personeel beschikt over didactische, pedagogische,
organisatorische en communicatieve competenties voor de
begeleiding van leerlingen met hun onderwijsbehoeften.

X (Grote
verschill
en
individu
ele
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teamled
en)
2. Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning
bij hun handelen.

X

3. Het personeel werkt continu aan handelingsgerichte
vaardigheden.

X

4. Het personeel neemt de verantwoordelijkheid en werkt
systematisch aan het in teamverband en individueel leren en
werken.

X

5. Het personeel wordt gestimuleerd voor deelname aan lerende
netwerken.

X

6. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben ** is
een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld.
1. Het OPP is handelingsgericht opgesteld.

X

2. Het OPP heeft een vaste structuur volgens een vast format van
het SWV.

X

3. Het OPP bevat in elk geval tussen- en einddoelen.

X

4. Het OPP bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de
referentieniveaus van taal en rekenen en zo nodig voor sociaalemotionele ontwikkeling en taakwerkhouding.

X
(bij OPP
leerlijn)

5. Het OPP bevat evaluatiemomenten.

X

6. Het OPP maakt deel uit van het leerling dossier.

X

7. Het OPP is een leidraad voor het personeel en eventuele
externe begeleiders.

X

8. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste
effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij (OK OP4 Extra
ondersteuning).

X

7. De school draagt leerlingen zorgvuldig over.
1. Alle leerlingen worden binnen de school overgedragen bij de
overgang naar een volgende leraar, een volgende groep of een
andere school.

X
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2. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt een
warme overdracht plaats.

X

3. Er wordt aangesloten bij de ontwikkelingsdoelen van de
voorschoolse voorzieningen of de vorige school van de leerling.

X

4. De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften terug naar de
voorschoolse voorzieningen of de vorige school.

X

8. Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de
school.
1. De school stemt de begeleiding af op grond van de wensen en
verwachtingen bij de begeleiding van hun kinderen. (driehoek)

X

2. Het personeel bevraagt ouders over hun ervaringen met hun
kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind op
school en thuis.

X

3. De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding.

X

4. De school en de ouders informeren elkaar over hun ervaringen
en de ontwikkeling van het kind op school en thuis.

X

5. De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken
over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is.

X

6. Als een leerling de school verlaat, stelt de school het
(onderwijskundig) rapport op en bespreekt het met ouders en
kind.

X

7. De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang
naar een andere school.

X

9. De school voert beleid op het terrein van de
leerlingenondersteuning.
1. De school heeft een visie op leerlingenondersteuning die wordt
gedragen door het team en beschreven is in het schoolplan.

X

2. De procedures en afspraken over leerlingenondersteuning zijn
duidelijk.

X

3. De school weet wat de onderwijsbehoeften van haar leerlingen
zijn (OK OP2 Zicht op ontwikkeling).

X
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10. De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld.
1. Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team
vastgelegd.
2. De MR heeft adviesrecht op het SOP.

X

X

3. Het SOP is onderdeel van het schoolplan en zichtbaar in de
schoolgids en op de website.
4. Het ondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit
van de basisondersteuning.
5. Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het
aanbod van de school aan onderwijs, begeleiding, expertise en
voorzieningen.

X (nu)

X

6. Het ondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor
verdere ontwikkeling van de leerlingenondersteuning.
11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de
leerlingenondersteuning /onderwijsresultaten.
1. De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning.

X

2. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de ingezette
zorgmiddelen.

X

3. De school behaalt leerresultaten die ten minste in
overeenstemming zijn met de gestelde norm (OK OR1 Resultaten).

X

4. De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces (OK KA1
Kwaliteitszorg).

X

5. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (OK KA1
Kwaliteitszorg).

X

6. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (OK
KA2 Kwaliteitscultuur).

X

7. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de
gerealiseerde onderwijskwaliteit (OK KA3 Verantwoording en
dialoog).

X

12. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur.
1. De school heeft interne begeleiding met een duidelijke
taakomschrijving.

X
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2. Coaching en begeleiding van leraren maken onderdeel uit van
de taak van de interne begeleiding.

X

3. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het
terrein van de leerlingenondersteuning zijn duidelijk en
transparant.

X

4. Leraren worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van X
het OPP.
5. De interne begeleiding is voldoende gefaciliteerd.

X

6. De interne begeleiding is gekwalificeerd.

X

7. De school kan deskundigheid inschakelen voor hulp.

X

8. De school weet waar zij in de regio terecht kan voor leerlingen
met extra onderwijsbehoeften.

X

9. De interne ondersteuning is afgestemd op de zorgstructuur van
SWV.

X

10. De intern begeleider maakt structureel deel uit van een IBnetwerk.

X

13. De school heeft een effectief multidisciplinair overleg gericht
op de leerlingenondersteuning
1. Taken, werkwijze en verantwoordelijkheden van het
multidisciplinair overleg zijn vastgelegd.

X

2. Het multidisciplinair overleg draagt zorg voor het organiseren
van de externe hulp.
3. Het multidisciplinair overleg ondersteunt ouders/verzorgers,
leerlingen, leerkrachten, IB-er en directeur.

X

4. De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners
waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen
kerntaak overschrijden (OK OP6 Samenwerking).

X

X

We zijn heel flexibel in onderwijs en kunnen veel bieden. Veel kennis van diverse problematieken.
Het moet alleen altijd de afweging zijn of het binnen de bestaande groep nog bij kan. Wat is er nodig
om het wel te kunnen? Belang van kwaliteit bieden aan de groep, veiligheid en klimaat staat voorop.
Bij prikkelgevoelige kinderen: Waar komt dat vandaan? Welke behoeften zijn er? Kansen en
bedreigingen op onze school.
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Expertise en scholing:
Aantal medewerkers:

Specifieke
Opleiding:
Werkervaring:
deskundigheid:
2
RT-opleiding
Ja
Ja
1
IB-opleiding
Ja
Ja
1
Leescoördinator
Ja
Ja
1
Taalcoördinator
Ja
Ja
2
Happy coach
Ja
Ja
5
Opleiding Jenaplan
Ja
Ja
1
Kindercoach
Ja
Ja
3
Hoogbegaafdheid
Nee
Ja
2
Groepsvorming
Nee
Ja
1
Executieve functies
Nee
Ja
1
Sensorische integratie Nee
Ja
Door het schooljaar heen worden diverse cursussen aangeboden en gevolgd. Dit schooljaar (20182019) is dat bijvoorbeeld: sensorische integratie, rekenproblemen en dyscalculie, motoriek, Emoetraining en executieve functies.
De organisatie in de extra ondersteuning vindt u terug in ons zorgplan.
Wat zijn de ambities voor het komende jaar en de lange termijn (max. 4 jaar) op het gebied van:
De basisondersteuning
Specifieke kennis en kunde
Extra ondersteuning
Korte termijn
(1 Jaar)

-

-

-

De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en
onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en
vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en
rekenen/wiskunde gebeurt dit met betrouwbare en valide toetsen die
tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. (OK OP2
Zicht op ontwikkeling)> OB (Op korte termijn met bestaande
kleutervolgsysteem, totdat overgang naar Mijnrapportfolio mogelijk is.)
Verder vormgeven van volgsysteem Mijnrapportfolio in alle bouwen.
De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht,
afhankelijk van de behoeften van leerlingen (OK OP3 Didactisch
handelen)> Doorgaande lijn (hoog/meer) begaafdheid.
Het SOP (incl. zorgplan) is na overleg met het team vastgelegd.
Het SOP is onderdeel van het schoolplan en zichtbaar in de schoolgids en
op de website.
Specialismen binnen het team optimaal inzetten en borgen
Verdieping van Snappet i.c.m. differentiatie in ontwikkeling en
ondersteuningsbehoeften.
Jenaplanscholing voor alle nieuwe leerkrachten.
Consultatiemomenten Emoe-coaches verder implementeren en
evalueren.
Brainstorm en aanpassingen blokuur middenbouw i.c.m. de diverse
ondersteuningsbehoeften / extra ondersteuning in de groep.
Implementeren Taal in blokjes binnen spelling- en leesonderwijs.
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Lange termijn
(max. 4 jaar)

-

-

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en
afhandelen van incidenten (OK SK1 Veiligheid).
Het personeel beschikt over didactische, pedagogische, organisatorische
en communicatieve competenties voor de begeleiding van leerlingen met
hun onderwijsbehoeften. (Grote verschillen individuele teamleden)
Verdieping van Snappet i.c.m. differentiatie in ontwikkeling en
ondersteuningsbehoeften.
Verder vormgeven van volgsysteem Mijnrapportfolio in alle bouwen.
Opbrengsten audits Regio Jenaplanscholen leiden tot
kwaliteitsverbetering van visie op en herkenbaarheid van
kernkwaliteiten.
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8. Bijlagen
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Pestprotocol
Pesten op school

Hoe ga je er mee om?

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat
wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
VOORWAARDEN
Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende
groep), stamgroepleiders en de ouders/ verzorgers (hierna genoemd: ouders)
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of
pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen
bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.
Als pesten optreedt, moeten stamgroepleiders (in samenwerking met de ouders)
dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen
Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de
school 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 een
vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem
onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.
Op onze school zijn contactpersonen aangesteld. Deze kunnen contact opnemen
met de vertrouwensarts, en andere instanties.
HET PROBLEEM DAT PESTEN HEET:
De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en
hogere groepen wordt er gepest.


Een pestproject alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het
pest- probleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te
laten komen, zodat het ook preventief kan werken.




HOE WILLEN WIJ DAAR MEE OMGAAN?
Op onze school willen we herhaaldelijk een onderwerp in de kring aan de
orde stellen.


Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep,
aanpak van ruzies etc. kunnen aan de orde komen.


Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals; kringbeurten, rollenspelen,
regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten.
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Het voorbeeld van de stamgroepleiders (en thuis de ouders) is van groot
belang. 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. Agressief gedrag
van stamgroepleiders, ouders en de leerlingen wordt niet
geaccepteerd. Stamgroepleiders horen duidelijk stelling te nemen tegen
dergelijke gedragingen.


Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te
houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen.


Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen

zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot

een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven

briefjes doorgeven

beledigen

opmerkingen maken over kleding

isoleren

buiten school opwachten, slaan of schoppen

op weg naar huis achterna rijden

naar het huis van het slachtoffer gaan

bezittingen afpakken

schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer
Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid: je kunt het zo gek niet bedenken of
volwassenen en dus ook leerlingen hebben het bedacht. Stamgroepleiders en
ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar
omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm
overschrijden.
REGEL 1:
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de stamgroepleider niet
wordt opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij:
 je mag niet klikken, maar……als je wordt gepest of als je ruzie met een ander
hebt en je komt je er zelf niet uit dan mag je hulp aan
de stamgroepleider vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.
REGEL 2:
Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft
om het pestprobleem bij de stamgroepleider aan te kaarten. Alle leerlingen zijn
immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
REGEL 3:
Samenwerken zonder bemoeienissen:
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit
neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is
bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een
probleem voor hun kind op te komen lossen. Bij problemen van pesten zullen de
directie en de stamgroepleiders hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen en
indien nodig overleg voeren met de ouders.
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De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van
informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak
van de school.
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.
3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden
4. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan de
ander). Probeer eerst samen te praten. Ga anders naar de meester of de juf.
5. Niet: zomaar klikken. Wel: aan de juf of meester vertellen als er iets gebeurt
wat je niet prettig of gevaarlijk vindt.
6. Vertel de meester of de juf wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.
7. Blijft de pester doorgaan dan aan de meester of juf vertellen.
Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten !
8. Word je gepest praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden.
9. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we
niet goed.
10. Niet aan spullen van een ander zitten
11. Luisteren naar elkaar
12. Iemand niet op het uiterlijk beoordelen of beoordeeld worden
13. Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn ook
welkom op onze school.
14. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om
te pesten is beslist niet toegestaan.
15. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen
we ook weer vergeven en vergeten.
Deze regels gelden op school en daarbuiten
Toevoeging:
Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze
vastgestelde schoolregels, in overleg met de stamgroepleider.
Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn
de zgn groepsregels
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AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIER STAPPEN:
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en
wij:
STAP 1:
Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.
STAP 2:
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit
delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het
probleem aan de meester of juf voor te leggen.
STAP 3:
De stamgroepleider brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek
en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe)
afspraken te maken.
Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties
(zie bij consequenties).
STAP 4:
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de stamgroepleider duidelijk stelling
en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases
van bestraffen treden in werking (zie bij consequenties).
Ook worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruziepestgedrag. Stamgroepleider(en) en ouders proberen in goed overleg samen te
werken aan een bevredigende oplossing.
De stamgroepleider biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester,
indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen.

- 51 -

CONSEQUENTIES
De stamgroepleider heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten:
In zo’n geval stelt de stamgroepleider een algemeen probleem aan de orde om
langs die weg bij het probleem in de klas te komen.
De stamgroepleider ziet dat een leerling wordt gepest
(of de gepeste of medeleerlingen komen het bij hem melden)
En vervolgens leveren stap 1 tm 4 geen positief resultaat op voor de gepeste.
De stamgroepleider neemt duidelijk een stelling in.
De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan
met zijn/ haar pestgedrag en geen verbetering vertoond in zijn / haar gedrag:
FASE 1:

Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt.

Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving
van deze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in
een kort gesprek aan de orde.

Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn
of haar rol in het pestprobleem.

Een of meerdere pauzes binnen blijven.

Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn.
FASE 2:

Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De
medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het
probleem te maken.
FASE 3:

Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld
zoals de Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of
schoolmaatschappelijk werk.
Fase 4:

Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling
tijdelijk in een andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk)
plaatsen op een andere school behoort tot de mogelijkheden.
Fase 5:

In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
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BEGELEIDING VAN DE GEPESTE LEERLING:
Medeleven tonen en 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
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
Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s)
Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik
zal het de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind
juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.
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 niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerstnadenken-houding’ of een andere manier van gedrag aanleren.
Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen.
Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten? *
Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met
andere kinderen wel leuk kan zijn.
Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidzorg;
huisarts; GGD
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 macht in de klas of in de buurt
ADVIEZEN aan de OUDERS van onze school:
Ouders van gepeste kinderen:
a. Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
b. 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.
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c. Pesten op school kunt u het beste direct met de stamgroepleider bespreken
d. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect
vergroot worden of weer terug komen.
e. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
f. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt
Ouders van pesters:
a. Neem het probleem van uw kind serieus
b. Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden
c. Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
d. Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
e. Besteed extra aandacht aan uw kind
f. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
g. Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind
h. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat
Alle andere ouders:
a. Neem de ouders van het gepeste kind serieus
b. Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
c. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
d. Geef zelf het goede voorbeeld
e. Leer uw kind voor anderen op te komen.
f. Leer uw kind voor zichzelf op te komen
Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:
“ Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen”
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!
Stamgroepleiders en ouders uit de oudercommissie en de
medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit PESTPROTOCOL
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Uitgebreid groepsoverzicht middenbouw
Basisinstructie (gemiddelde niveau, voldoende)
Verkorte instructie (bovengemiddeld niveau)
Verlengde instructie (beneden gemiddeld, extra
aandacht gewenst)
Zorg (uitval, intensieve individuele begeleiding
noodzakelijk)
Technisch lezen
Begrijpend
Spelling
Rekenen
lezen
Herfstsignalering
CITO BL
CITO SP
CITO RW
Correctheid
Tempo
Groep letter Woord / letter Woord / TVK E3
M3 RVK M3
3:
zin
zin

Groep E3
4:

Groep E4
5:

AVI
M4

AVI
M5

E3

DMT
M4

E3

M4

E3

M4 E3

M4

E4

DMT
M5

E4

M5

E4

M5 E4

M5

Gedrag/Werkhouding

Overig
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Instructiegroep

CITO RW

Gedrag / Werk- Overig
houding

E
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Uitgrebreid groepsoverzicht bovenbouw
Basisinstructie (gemiddelde niveau, voldoende)
Verkorte instructie (bovengemiddeld niveau)
Verlengde instructie (beneden gemiddeld, extra
aandacht gewenst)
Zorg (uitval, intensieve individuele begeleiding
noodzakelijk)
Technisch lezen
Begrijpend
Spelling
lezen
CITO BL
CITO SP
AVI
DMT
Groep 6: E5 M6 E5 M6 E5
M6
E5
M6

Rekenen

Gedrag/Werkhouding

Overig

CITO RW
E5

M6

Groep 7: E6

AVI
M7

E6

DMT
M7

E6

M7

E6

M7

E6

M7

Groep 8: E7

AVI
M8

E7

DMT
M8

E7

M8

E7

M8

E7

M8
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Instructiegroep

CITO RW

Gedrag / Werk- Overig
houding

E
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Zorg op een rij / groepsoverzicht
Datum:
Gr: Naam:

Leerkracht:
Beschrijving:

Groep:
Actie/afspraak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Groepsvorming

De groep in beeld
Observatie en analyse van
groepsprocessen

Naam:Noortje van Sambeek
Opleiding:Jenaplanspecialist
Docent: Jaap Meijer
Datum:Mei 2014
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Inhoudsopgave
Inleiding
Achtergrondinformatie groepsprocessen
De ontwikkeling van een groep
5 aspecten groepssfeer
Observatie / reflectie fasen groepsproces
Observatie naar de 5 aspecten groepssfeer
Aanvullingen ter bevordering van het groepsproces
Observatie groepsprocessen
Bronnen
Bijlagen
1.
Analyse van de groepssfeer18
2.
Klimaatschaal19
3.
Rollenkaarten21
4.
Formulier rollenkaarten24
5.
Formulier positie in de groep26
6.
Roos van Leary27
7.
Bots-vragenlijst28
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Inleiding
Voor de opleiding Jenaplanspecialist kregen we de opdracht om een artikel
te kiezen uit Mensenkinderen 137. Ik koos o.a. “Geen prestatie zonder
relatie”.
Als IB-er werd ik erg getriggerd door dit artikel. Tijdens
de jenaplanopleiding heb ik mezelf als IB-er vaak de vraag gesteld “Wat
maakt mij nou een jenaplan-IB-er?”, “Wat haal ik als IB-er nu uit
de jenaplanopleiding?”. Een groot stuk heeft te maken met visie: Hoe kijk
je naar kinderen?, Hoe gaan wij daarmee om?. Het gaat bijna als vanzelf.
Zo lijkt het natuurlijk, want door te reflecteren op jezelf tijdens je werk en
de opleiding en bij te stellen wordt je steeds meer een jenaplan-IB-er.
Toch zocht ik bij mezelf nog naar iets groters. Uiteindelijk bracht dit
artikel mij tot een stuk essentie van het (jenaplan)onderwijs: Een
stamgroep als veilige plaats voor kinderen om zichzelf in relatie met
anderen te ontdekken en te ontplooien.
Als IB-er wordt steeds meer gevraagd om opbrengstgericht te werken.
Het gevaar hierbij is dat er te eenzijdig volgens de toetsen van
het Cito LOVS wordt gewerkt. We vergeten dan het meest belangrijke: het
kind met zijn/haar omgeving. Hierdoor was het artikel voor mij als IBer een eye-opener: “Ik moet me weer veel meer gaan richten op de
groepsprocessen!”. De positieve groepsprocessen (relatie) vormen een
belangrijke voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen
(prestatie). Daar moet ik als IB-er meer op gaan insteken.
Ik bedacht dus dat in het werk voor mij als IB-er belangrijk is om helder
te krijgen hoe een groepsproces verloopt, voordat je er gericht op in kunt
spelen om een positieve groep te creëren. Ten eerste begint het natuurlijk
bij de leerkrachten: Zij moeten zich bewust zijn van de fasen van
groepsprocessen en hoe zij dit positief kunnen bevorderen. Voorkomen is
beter dan genezen! Maar vaak genoeg loopt er toch wat mis in een groep.
Daar wil ik als IB-er meer zicht op gaan krijgen. Met als doel weer samen
met de leerkracht (coachend) een positieve groep te krijgen.
Mijn eindproduct vormt dus een werkwijzer om zicht te krijgen op
groepsprocessen. Vervolgens kun je er iets mee doen. Daar gaat Brenda
mee aan de slag als eindproduct. Toevalligerwijs waren we allebei op
“groepsprocessen” uitgekomen.
Voor mezelf heb ik bij dit eindproduct het doel gesteld om zo kort en
duidelijk mogelijk te zijn. Het moet een gemakkelijk en praktisch
hulpmiddel zijn voor leerkrachten en mij als IB-er. Het is geen vastomlijnd
hulpmiddel, maar een hulpmiddel met handvatten voor observatie en
analyse wat flexibel en naar eigen inzicht ingezet kan worden. Iedere
groep verdient namelijk weer een eigen individuele aanpak.
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Achtergrondinformatie groepsprocessen
De ontwikkeling van een groep:
1.
Voorbereiding: Dit is de fase die voorafgaat aan de vorming van
een stamgroep, nog voor de kinderen elkaar (opnieuw) ontmoeten.
De stamgroepleider is hier bewust bezig met de voorbereiding om de
groep te verwelkomen. Hij bedenkt activiteiten ter kennismaking, zorgt
voor de gepaste inkleding, en zorgt dat alles in gereedheid is gebracht om
de groep te ontvangen. Hij weet ook welk gedrag hij verwacht van zijn
toekomstige kinderen en laat dit van bij de prille start merken in zijn
eigen gedrag.
1.
Forming: Als verschillende mensen samenkomen, is er nog niet
meteen sprake van een ‘groep’. Het is voorlopig alleen een verzameling
individuen, elk met hun eigen geschiedenis, verhaal en doel. Deze
verzameling wordt pas een groep als er sprake is van een
‘groepsgeschiedenis’, dus als er samen ervaringen worden opgedaan.
Daarvoor moeten er verbindingen aangegaan worden, en de verbinding
met anderen aangaan veronderstelt dat je iets met de ander deelt. Wat
gedeeld wordt en kan worden, heeft te maken met vertrouwen in elkaar
en de emotionele veiligheid van de groep. Die wordt langzaam
opgebouwd. De groep lijkt rustig.
2.
Storming: In deze fase, die erg snel van start gaat, gebeuren er
twee belangrijke zaken: bondjes sluiten, en positie verwerven.
In een groep voelt iedereen de behoefte om erbij te horen. Dat is de
eerste zorg van elk groepslid, ook van elk kind in een klas. En erbij horen
lukt beter als je medestanders hebt. In deze fase gaan leerlingen op zoek
naar gelijkheid: Wat heb ik gemeen met de ander? Vaak begint het hier
met oppervlakkige gemeenschappelijkheden (van hetzelfde dorp komen,
zelfde kledingstijl, zelfde sport beoefenen, …) . In het begin van deze fase
is het dus handig als er veel gelegenheid is voor vrijblijvende contacten,
die het mogelijk maken om gemeenschappelijkheden te ontdekken. Als
blijkt dat de ander toch niet zo interessant of sympathiek is, wordt verder
gezocht. Er worden op die manier subgroepjes gevormd. Lid zijn van zo’n
klein groepje biedt veiligheid in de grotere groep. Kliekjes zijn dus een
heel normaal en zelfs noodzakelijk verschijnsel in deze fase.
Tegelijkertijd start ook de zoektocht naar de eigen positie in de groep.
Mensen hebben de neiging om de positie die hen bevalt in andere groepen
waar ze deel van uitmaken, ook in de nieuwe groep te willen
bemachtigen. Voor de ene is dat het leiderschap, de andere zorgt voor
humor, een derde persoon blijft graag op de achtergrond en volgt van
daaruit, nog iemand anders draagt graag zorg, enzovoort.
Als er binnen de stamgroep snel een leidersfiguur opstaat, is dat erg goed
voor de evolutie van het groepsproces. Een leider maakt zich zichtbaar,
en geeft de andere kinderen de kans om zich te verhouden ten opzichte
van de leider, om dus positie te in te nemen. De ene sluit aan, en gaat
akkoord met wat de leider voorstelt, een ander vormt een tegengewicht,
en contesteert het leiderschap. Groepen waarin niemand de leiding wil of
kan nemen, blijven vaak erg lang hangen in deze fase voor ze kunnen
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doorgroeien naar een volgende fase.
Het innemen van de eigen voorkeurspositie gaat niet altijd zonder slag of
stoot. Daarom wordt deze fase in het Engels ook wel ‘Storming’
genoemd. Twee kinderen die bijvoorbeeld allebei graag de leiderspositie
innemen, gaan met elkaar in strijd, en betrekken hun achterban daarbij.
Ze gaan discussies aan over welk initiatief het moet halen, of wat wel en
niet oké is in de groep. Het lijkt dan over inhoud te gaan, maar
onderliggend zijn ze bezig met het verwerven van hun favoriete plek in
een groep, en die plek biedt veiligheid.
3.
Norming: Wanneer de leden in een groep merken dat ze erbij
kunnen horen en dat ze hun plekje gevonden hebben, ontstaat als vanzelf
het ‘streven naar veiligheid’. In deze fase wordt vastgelegd wat de
ongeschreven regels van de groep zijn. Weten wat die regels zijn, en je
eraan kunnen houden, biedt veiligheid in een groep. Niet altijd zijn dat
‘constructieve’ regels. In sommige groepen kan het de norm worden om te
luisteren naar degene die het luidst roept, bijvoorbeeld. De
voorbeeldfunctie en de corrigerende inbreng van de stamgroepleider als
groepsbegeleider is daarom erg belangrijk. Door dit van bij de aanvang
van de groep te doen, werk je als leraar aan het positief leerklimaat dat in
deze fase echt vorm kan krijgen.
Het verlangen naar emotionele veiligheid zit ook in het verlangen om echt
zichzelf te kunnen zijn in de groep. Kinderen die zich sterk voelen, gaan
stilaan meer van zichzelf laten zien. In het begin worden kleine risico’s
genomen, om te kijken hoe de anderen reageren. Wordt er met respect en
aanvaarding gereageerd, dan stimuleert dat het proces om meer van
zichzelf te laten zien. Kinderen in een groep in deze fase gaan spontaan in
de ik-vorm spreken. (“Ik vind dit onrechtvaardig” in plaats van “Zoiets
doet men toch niet”, of “Ik persoonlijk kan erg genieten van een goed
boek” komt in de plaats van algemenere uitspraken zoals “Er zijn veel
mensen die graag lezen”.)
Groepen op het einde van deze fase hebben echt het gevoel een groep te
zijn. Dat heeft te maken met de veiligheid die ervaren wordt, maar ook
met succeservaringen als groep. De samenwerking loopt steeds vlotter, en
de groep wordt gezien als meer dan de som van de delen. “3A kan dit
aan!”
4.
Performing: het pedagogisch klimaat is bepalend voor de prestaties
van leerlingen. Er gaat veel energie verloren als kinderen steeds alert
moeten zijn. Wanneer er rust en veiligheid is, wordt het mogelijk om
coöperatieve werkvormen toe te passen. Dan pas wordt het leren van en
met elkaar. Ze hoeven zich nu geen zorgen meer te maken over afwijzing.
Wanneer die angst weggevallen is, kunnen ze de verschillen bij elkaar
gaan verkennen en waarderen als verrijkend. Ze vullen elkaar immers
aan, en dit zorgt ervoor dat de groep ‘performant’ is.
Het is erg uitzonderlijk dat stamgroepen deze fase. Veel stamgroepen die
niet in hun groepsproces begeleid worden, blijven vaak lang hangen in
fase 2, met verhoogd risico op blijvende kliekjesvorming en pestgedrag.
Dat heeft te maken met het feit dat groepsvorming vaak geen doel op zich
is (“je gaat toch naar school om te leren”), dat de groepen vaak groter
- 65 -

zijn dan het ideale groepsaantal (tussen 8 en 16) waardoor het moeilijker
en onveiliger aanvoelt om met iedereen in de groep interacties aan te
gaan, en met het feit dat de groepssamenstelling doorheen het schooljaar
en over de schooljaren heen vaak onderhevig is aan
veranderingen. Belangrijk in dat verband om te weten, is dat telkens er
iemand bijkomt of vertrekt, de groep niet meer dezelfde groep is, en
opnieuw alle fasen (eventjes) moet doorlopen. Een nieuwe leerling na de
kerstvakantie, én de groep waar hij in terecht komt, is er erg bij gebaat
om weer eventjes aan kennismaking te doen, enz. Die leerling wil ook zijn
favoriete plek vinden in de groep, en soms gaat dat vlot, en soms zorgt
dat opnieuw voor ‘storming’.
Het ideale leerklimaat ontstaat in fase 3, en het loont dus echt de moeite
om groepen in die richting te begeleiden.
5.
Termination: Wanneer een groep ophoudt te bestaan, kan dat
afhankelijk van de fase waarin de groep zat, een erg ingrijpende
gebeurtenis zijn. Groepen in fase 3 en 4 hebben nood aan
afscheidsrituelen wanneer de groep ontbonden wordt.
In een groep zijn niet alle leden vanzelfsprekend tegelijk in een bepaalde
fase.

voorlopers (kondigen de mogelijkheid van een volgende fase aan)

middengroep (biedt houvast en stevigheid, vertegenwoordigen
de veiligheid)

achterhoede (verhinderen dat het proces te vlug vooruit gaat)
Naargelang het groepsproces evolueert, kunnen de individuen van
plaats of van subgroep veranderen. Om na te gaan of een bepaalde
opdracht geschikt is, moet zeker de middengroep in de juiste fase
zitten. De achterhoede verdient extra aandacht en zorg.
(Uit: Handleiding om een hechtere klasgroep te
creëren, www.vonkenvisie.be)
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Vijf aspecten groepssfeer
De stamgroepleider kan het groepsklimaat in de eigen groep als positief of
als negatief typeren aan de hand van vijf aspecten:
1.
Algemene sfeer
Hoe is de sfeer in de groep? Is deze positief: ondersteunend, warm,
rustig, vrolijk, enthousiast, taakgericht, tolerant? Of juist negatief:
onverschillig, vijandig, onrustig, afwerend, intolerant, niet-taakgericht?
2.
Onderlinge relaties
Hoe zijn de relaties tussen de kinderen? Let hierbij ten eerste op het
aantal vriendschappelijke relaties en het aantal kinderen dat onderlinge
conflicten heeft. In een groep met een positief groepsklimaat zijn meer
vriendschappen tussen kinderen onderling dan in groepen met een
negatief groepsklimaat.
3.
Onderlinge communicatie
Hoe verlopen de interacties tussen de kinderen in de groep? Is er vooral
positieve uitwisseling? Of overheersen negatieve uitingen? En is er veel of
weinig onderlinge communicatie? Veel communicatie wijst op een positief
groepsklimaat.
4.
Rollen in de groep
In een groep met een positief groepsklimaat zijn er veel verschillende
rollen, waardoor elk kind er een plekje kan vinden. Er zijn meestal een of
twee gezagsdragers, kinderen die met initiatieven komen, waar anderen
enthousiast van raken, kinderen die een knoop doorhakken. Er zijn ook
altijd sociale kinderen die anderen behulpzaam zijn, zorgen dat iedereen
kan meedoen en kinderen troosten. De grapjas, het kind dat zorgt voor
plezier in de groep, is ook een bekende rol, die vooral tot bloei kan komen
in een positief groepsklimaat. Een negatief groepsklimaat zorgt ervoor dat
er maar weinig rollen zijn: er is een machthebber en de rest volgt of trekt
zich terug.

- 67 -

Rollen in een groep:
Positieve groep:

Negatieve groep:
Leidinggevenden:

Gezagsdrager
Dictator
(beleidsmaker, bewaakt doel, natuurlijk gezag, De dictator geniet
geen dwangmiddelen, trekt zich makkelijk
geen natuurlijk
terug)
gezag. Hij stelt
Dit is vaak niet de opvallendste persoon in een
negatieve doelen en
klas, niet de haantje de voorste of degene met probeert daardoor de
de grote mond. Wat de gezagsdrager zegt of
groep bijeen te
aangeeft wordt echter wel direct opgepakt door houden en zo een
de rest van de groep. Een gezagsdrager vormt
soort saamhorigheid
te creëren. Hij
de mening van de groep en bewaakt het
creëert een
groepsdoel. Als een ander groepslid met een
voorstel komt dat indruist tegen het groepsdoel, gezamenlijke vijand
dan grijpt de gezagsdrager in. De gezagsdrager door leerlingen uit de
groep als slachtoffer
kan niet gewoon zijn gang gaan, hij moet zich
houden aan de gevestigde opvattingen binnen de van zijn negatieve
groep.
doelen te maken. De
dictator moet
Sociaal werker
(vriendelijk, altijd aanspreekbaar, bemiddelend, constant op zijn
hoede zijn; er zijn
vastberaden bij oplossing)
continue aanvallen op
Diegene die deze rol vervult heeft vooral
interesse in mensen en relaties. Hij bewaakt de zijn positie. Deze
aanvallen komen van
sfeer in de groep en het welzijn van de
de intriganten.
groepsleden. Bij conflicten grijpt de sociaal
werker op een positieve wijze in, de sociaal
werker komt met compromissen aan wanneer de
groep er niet uitkomt. De sociaal werker heeft
gezag in de groep, al is het niet het hoogste
gezag. Ze zetten hun gezag in om de sfeer in de
groep te bewaken en positief te houden.
Machthebber / organisator
(intiatiefrijk, organisator, macht/gezag op grond
van fysieke kracht, intelligentie,
doorzettingsvermogen, kwaliteiten, heeft steun
van gezagsdrager nodig, anders dictator)
Een organisator regelt alles. Hij geeft de directe
leiding aan de andere groepsleden, mits hij een
bijdrage levert aan wat de groep, via de
gezagsdrager wil. De organisator zorgt ervoor
dat de hiërarchie binnen de groep in stand wordt
gehouden. Binnen de positieve groep kan er
onderlinge concurrentie zijn, maar deze is niet
bedreigend. De verschillen tussen de groepsleden
worden geaccepteerd. Je kunt de organisator
duidelijk herkennen bij
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samenwerkingsopdrachten. Hij verdeelt taken en
bewaakt of ze gedaan worden.
Overige groepsleden:
Verkenner
(heeft invloed, brengt ideeën in, vernieuwend)
Verkenners nemen vaak initiatieven op het
moment dat het duidelijk is wat de bedoeling is.
Ze bevinden zich in de hiërarchie net onder de
organisator, hierdoor zijn de verkenners directe
concurrenten van de organisatoren. Als de
organisator fouten maakt of wegvalt, nemen de
verkenners deze positie over.

Intrigant
Zij proberen onder de
overige groepsleden
(meelopers)
voldoende aanhang
te verwerven om een
leidinggevende
positie te verwerven.
De middelen die
gebruikt worden zijn
negatief (roddelen,
intrigeren, pesten,
omkoping).

Criticus
(wordt geaccepteerd, soms afgedaan met een
dooddoener, soms een goede bijdrage, in
negatieve groep criticaster (haalt anderen
onderuit)

Criticus
(wordt geaccepteerd,
soms afgedaan met
een dooddoener,
soms een goede
bijdrage, in negatieve
groep criticaster
(haalt anderen
onderuit)
Volger
Meeloper
(geen gezag, alleen als leiding hun bijdrage
De meelopers wanen
overneemt, houdt hiërarchie in stand, wordt
zich veilig zolang ze
meeloper in een negatieve groep)
maar een intrigant
Volgers voeren de initiatieven van de andere
en/of dictator
groepsleden trouw uit. Dit maakt dat de macht ondersteunen. Zolang
van de organisator afhankelijk is van de loyaliteit dat gebeurt, zullen zij
van de volgers. Een organisator behandelt
niet het slachtoffer
hierdoor zijn volgers altijd goed.
worden.
Appelant
Zondebok
(appelleert aan groepsverantwoordelijkheid,
De zondebok is
wordt in een negatieve groep de zondebok)
diegene die constant
De appellant is de laagste in de hiërarchie van de wordt gepest. Het
groep. Toch kan deze rol niet ontbreken in een slachtoffer van de
groep. Hij appelleert aan gevoelens van
gezamenlijke vijand.
zorgzaamheid en mededogen, van
verantwoordelijkheid voor de groep. Dit kan door
een mentale of fysieke zwakte of handicap. Door
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zijn rol kan hij gevoelens van mededogen van de
andere groepsleden oproepen.
Joker
(onmisbaar in een positieve groep, ontmaskert
misstanden, relativeert spanningen, tegen wil en
dank)
De rol van de joker is heel belangrijk. Hoewel het
lijkt alsof de joker niet serieus wordt genomen,
zorgt de joker er juist voor dat zaken niet te
serieus worden en uit de hand lopen. Hij zorgt
voor een grote mate van relativering in de groep.
Als er spanningen zijn in de groep, kan de joker
met een relativerende opmerking laten lachen.
Hij doorbreekt de regels en de hiërarchie. De
leerling die aan het begin van het jaar een grap
maakt, krijgt vaak voor het hele jaar deze rol
toebedeeld.
In een negatieve groep is de hiërarchie erg sterk. De nadruk ligt op de
macht en minder op het vervullen van de verschillende rollen.
Gielis (Gielis, Konig, & Lap, 2008) vult deze onderverdeling nog aan
met de neutrale groep. Deze groep komt het meest voor in het
onderwijs. Bij een neutrale groep is de rol van gezagsdrager nog
wisselend, dit omdat er nog verschillende doelen aan de orde zijn.
Hierdoor laat de sociaal werker het er regelmatig “bij zitten”, omdat er
telkens verwarring heerst over de positie van de groepsleden. Daarom
moet ook hier de gezagsdrager met kracht zijn gezag doen gelden. Zijn
positie staat bloot aan concurrentie. De hiërarchie wisselt van week
tot
week en kan zich daardoor niet vastzetten. De neutrale groep wil graag
goed doen, maar hun saamhorigheid komt niet echt van de grond. Ze
zijn blij als hun stamgroepleider hen helpt, vooral als er conflicten
uitbreken.
Je kunt een neutrale groep het beste omschrijven als een groep die zijn
nog weg zoekt in de hiërarchie en het stellen van doelen.
De rolverdeling in een groep ontstaat in de formingsfase van het
groepsproces. Deze rollen ontstaan mede door de interactie van de
groepsleden onderling.
(Uit: Samen staan we sterk, Een onderzoek over de beïnvloeding van
de groepsdynamiek in de klas)
5.
Samenhang in de groep
Wanneer kinderen elkaar kennen, betrokken zijn bij elkaar, praten over
‘wij’, en samen aan taken werken, is sprake van samenhang of
groepscohesie. Een gebrek aan groepscohesie blijkt als kinderen elkaar
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afwijzen, niet bereid zijn om met elkaar te spelen of samenwerken, en
veel kinderen die zich uitsluitend op het eigen subgroepje richten.
Groepscohesie ontstaat gemakkelijker wanneer veel kinderen in de groep
bevriend zijn. Vooral kinderen die met veel verschillende kinderen in de
groep bevriend zijn, dragen bij aan groepscohesie. Ze verbinden de losse
vriendenkoppels. Een andere bron van groepscohesie is draagvlak voor
het doel van de groep.
(Uit: www.nji.nl)
Observatie groepsprocessen
Naar aanleiding van de gegeven achtergrondinformatie en de bestudeerde
literatuur zijn de volgende aspecten van belang bij het in beeld brengen
van het groepsproces en voor het bepalen van de goede interventies:
1. In welke fase van het groepsproces zit de stamgroep?
Wat kan ik als stamgroepleider doen om het groepsproces te
bevorderen (eventueel met activiteiten uit “Wij zijn een groep”, zie ook
het eindproduct van Brenda de Bresser).
2. Vaak blijft het groepsproces ondanks gerichte interventies hangen in
fase 2 of fase 3. Het is dan van belang om verder te observeren naar
aanleiding van de 5 aspecten van een groepssfeer.
Een analyse van deze aspecten kan een stamgroepleider helpen bij het
aanbrengen van verbeteringen in de groepssfeer. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat de onderlinge communicatie vaak een negatieve toonzetting
heeft of erg summier is, terwijl de groepscohesie wel aanwezig is. Dan
ligt het voor de hand om vooral naar stimulans voor verbetering en
verrijking van de onderlinge communicatie te zoeken. En als
een stamgroepleider tot de conclusie komt dat de karakters van een
aantal kinderen in de groep niet tot hun recht komt, dan kan hij
proberen om die kinderen meer te ondersteunen om zichzelf te laten
zien zodat zij een duidelijker rol krijgen in de groepsdynamiek.
3. Tot slot zijn er tips en aspecten van belang m.b.t. tot o.a. het
leerkrachtgedrag. Dit zijn losse aspecten die je na kunt gaan in je
stamgroep.
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Observatie / reflectie fasen groepsproces
0 Voorbereiding
Overdracht
Voorbereiding
Activiteiten
1 Forming
Stamgroepleider touwtjes stevig in handen houden en veel structuur
bieden: wees duidelijk aanwezig, geef heldere informatie en neem de
leiding bij wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Dit biedt duidelijkheid aan
de groepsleden en duidelijkheid biedt veiligheid.
Maak voldoende tijd voor kennismaking met jou en vooral met elkaar.
Begroet de kinderen individueel. Zorg dat kinderen snel elkaars namen
kennen en andere weetjes over elkaar.
Rollen worden duidelijk.
2 Storming
Help de kinderen in het zoeken naar gelijkheid door activiteiten aan te
bieden die hen de kans geeft om gemeenschappelijke zaken over elkaar
te weten.
Je kan de groep helpen bij het innemen van posities in deze fase door
heel uiteenlopende activiteiten aan te bieden, waardoor het mogelijk is
dat iedereen zich een keertje in zijn kracht kan tonen.
Zorg dat er in kleine groepjes gewerkt kan worden en varieer in de
samenstelling van die groepjes.
3 Norming
Geef erkenning als kinderen in de ik-vorm spreken, zich laten zien.
Biedt groepsuitdagingen aan die een grote kans op succes hebben.
4 Performing
In deze fase zijn groepen erg zelfstandig en beperk
je je als stamgroepleider alleen tot het geven van nieuwe impulsen,
nieuwe uitdagingen.
Nieuwe uitdagingen zijn onontbeerlijk voor de dynamiek. Bij gebrek
daarvan kunnen groepen terug hervallen naar vorige fasen.
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5 Termination
Neem als stamgroepleider de touwtjes in handen en organiseer de
mogelijkheid om afscheid te nemen van elkaar en van de groep.
Bij ontbinding in het vooruitzicht hervallen in groepsgedrag uit vorige
fasen, zelfs “storming”, want dat maakt het afscheid nemen makkelijker.
Kondig afscheid ruim van tevoren aan.

- 73 -

Observatie naar de 5 aspecten groepssfeer
Onderstaande observatiemogelijkheden dienen niet allemaal uitgevoerd te
worden. Soms geeft één soort analyse en/of observatie al voldoende
aanwijzingen voor interventie.
1.

Algemene sfeer

Algemene observatie van stamgroepleider en/of IB-er
Analyse van de groepssfeer door de stamgroepleider (zie bijlage)
Klimaatschaal (vanuit kinderen).
Er wordt het volgende in kaart gebracht: Organisatie,
onderlinge leerlingrelaties, relatie leerlingen – leraar,
affiliatie (samenhang), totaal welbevinden (Zie bijlage voor de
vragenlijst)
Deze vragenlijst is niet genormeerd, maar het geeft wel een beeld over
hoe de kinderen zich voelen t.o.v. de verschillende gebieden. Er bestaat
ook een genormeerde en uitgebreide Klimaatschaal
op www.klimaatschaal.nl. Hier kunnen leerlingen en leerkrachten gerichte
vragenlijsten m.b.t. het klimaat invullen. Vervolgens krijg je er een
duidelijke analyse uit m.b.t. het klimaat. Hier zijn wel licentiekosten aan
verbonden.
2.

Onderlinge relaties

Sociogram (groepsrelatie) voor spelen en werken
Aanvullend observeren: Kloppen de gegevens?
Het maken van een sociogram kan eenvoudig via www.sometics.nl
3.

Rollen in de groep

In kaart brengen van de rollen in de groep door middel van rollenkaarten
(door stamgroepleider en/of leerlingen) (Zie bijlage)
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Door leerling positie in de groep laten aanwijzen:
Dit is de groep. Welk kruisje ben jij? Welk kruisje wil je zijn? Wat zou je
moeten doen om meer naar het midden te komen? (Zie bijlage)
4.

Onderlinge communicatie

Roos van Leary: Interactiewijzer en Bots-vragenlijst (bij bepaalde
opvallende rollen. (Zie bijlage)
5.

Samenhang in de groep

Observatie door stamgroepleider en/of IB-er
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Aanvullingen ter bevordering van het
groepsproces



























Zorg voor een goede overdracht. Zo zorg je voor een goede
voorbereidende fase.
Laat zelf het goede voorbeeldgedrag zien. Neem de kinderen zoals ze
zijn, toon respect.
Begin in de formingfase al met de norming. In het begin van het
groepsproces kun je zorgen dat de groep tot positieve normen komt. Dit
doe je onder andere door te praten over wat “goed” is in de klas en
door dat goede voor te doen.
Trek voor deze beginfase de eerste twee weken van het schooljaar uit.
Werk veel aan groepsopdrachten in wisselende groepjes.
Zorg dat dit werk alleen te maken is door samen te werken en bespreek
na afloop het werk altijd plenair. Kijk daarbij vooral naar het proces.
Wat ging goed? De resultaten komen later wel.
Maak samen met je klas de groepsregels.
Hang de regels zichtbaar op en laat iedereen, dus ook
de stamgroepleider, de groepsregels ondertekenen.
Oefen en bespreek de afgesproken regels, verwijs er expliciet naar en
houd alle ondertekenaars er aan.
Bespreek elke dag even de dag. Trek tien minuutjes uit om de positieve
dingen van die dag te noemen. Laat de negatieve bewust achterwege.
Zo gaan de kinderen met een goed gevoel naar huis.
Evalueer de regels na een week. Stel ze zo nodig bij.
Herhaal gedurende het schooljaar de regels regelmatig
Zorg de eerste twee weken voor een scala aan groepsvormende
spelletjes. Doe er een aantal per dag. Blijf deze spelletjes ook
gedurende het jaar doen, hiermee onderhoud je het positieve klimaat in
je groep.
Mocht het op een dag niet zo lekker gaan, doe dan tóch de
groepsvormende spelletjes.
Maak de kinderen verantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun
lokaal. In plaats van een klassendienst van twee kinderen, maak je een
takenbord met een scala aan taken.
Negeer problemen niet, maar maak ze bespreekbaar. Daarmee zet je
de toon over omgaan met elkaar.
Bespreek expliciet met je groep wat een "goede leider" is. Wat een
goede leider doet en tot welke grens je de leider volgt. Je hebt een
goede kans dat de leiders in je klas zich hiernaar gaan gedragen. Ze
willen immers leider zijn?
Problemen tussen kinderen kun je (zeker in de hogere groepen) laten
oplossen door de kinderen zelf (al dan niet met de hulp van
de stamgroepleider).
Geef bij (beginnende) overtredingen alleen een non-verbale
waarschuwing. Praten kan altijd nog. Meestal is een blik of een
gefronste wenkbrauw al voldoende om het gedrag te doen stoppen.
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Marzano: Combinatie van belonen gewenst gedrag en straffen
ongewenst gedrag. Straf weegt zwaarder, dus denk aan de verhouding
4 complimenten tegenover 1 negatieve kritiek.
Loop in de richting van het betreffende kind (vaak al afdoende) of leg
een hand op zijn schouder (kan niet bij alle kinderen) of verplaats het
speeltje waar het mee zit te wriemelen. Zo kun je stilletjes, vrijwel
zonder te praten en zeker zonder een scène te maken het gedrag
stoppen. Geef opstekers klassikaal en bestraf 1-op-1.
Loop naar het kind en vraag of hij het werk erg moeilijk vindt, dat is
namelijk vaak het probleem waardoor andere dingen ineens
interessanter worden. Je kunt nu hulp bieden en hebt zo het gedrag
gestopt.
Als het voorgaande niet (meer) werkt, wijs dan op dat wat er eigenlijk
gedaan moet worden. "Ik wil graag dat je je nog even op die som
concentreert, anders lukt het misschien niet."
Als er toch echt een vermaning nodig is, geef die dan vóór je gaat
ontploffen. Houd hem kort, rustig en zakelijk. Vertel er eventueel
meteen een consequentie bij als het verkeerde gedrag niet stopt. Houd
het bij één waarschuwing en zorg dat de consequentie wel uitvoerbaar
is. Bij hernieuwd in de fout gaan, moet je de consequentie meteen laten
volgen, zonder discussie. "Ik wil dat je nu aan je sommen gaat. Je
stoort nu andere kinderen en dat vind ik vervelend. Als je weer stoort
dan..(zelf invullen)."
Leerkrachtgedrag is van belang; pedagogisch tact (Marcel van Herpen)
Ga vanuit het perspectief van de kinderen bekijken: Hoe komt het bij de
kinderen binnen.
Zorg dat je als stamgroepleider naar de kinderen
luistert. Stamgroepleiders praten minder en leunen achterover.
Oordelen over een kind maakt een goede relatie met het kind
onmogelijk. Ga als stamgroepleider bij jezelf te rade.
Zorg dat je als leerkracht empatisch bent.

(Uit: Groepsprocessen in de klas, Anton Horeweg, www.wij-leren.nl,
aangevuld met literatuur van Marcel van Herpen en Marzano)
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1. Analyse van de groepssfeer.
Wanneer je denkt dat de sfeer in de groep aan verbetering toe is, is het
fijn om onderstaande analyse in te vullen zodat je een duidelijk beeld
krijgt waar nog aan gewerkt moet worden. (tip: vul de analyse met twee
kleuren, groen en rood, in, zodat je een duidelijk overzicht krijgt van
negatief en positief.)
A. Kwaliteit van de groepssfeer.
1.
Hoe vind ik de sfeer in mijn klas? (totaalindruk)
2.
Waarop baseer ik dit oordeel?
3.
Wat vind ik positieve aspecten van de groepssfeer?
4.
Welke aspecten van de groepssfeer beoordeel ik negatief?
5.
Hoe worden de uitvoering van het schoolprogramma en de
6.
schoolprestaties door de groepssfeer beïnvloed?
B. Relatie leerkracht – kinderen.
1.
Met welke kinderen heb ik een goede, prettige relatie?
2.
Wat vind ik goed of prettig aan die relaties?
3.
Met welke kinderen laat de relatie te wensen over?
4.
Waarom vind ik die relaties niet prettig?
C. Relaties tussen kinderen.
1.
Welke kinderen gaan plezierig met elkaar om?
2.
Waarom vind ik dat?
3.
Waarom zouden deze kinderen zo met elkaar omgaan?
4.
Welke kinderen hebben voortdurend of vaak problemen met
5.
elkaar?
6.
Waarom vind ik hun relatie problematisch?
7.
Kan ik er mogelijke oorzaken voor aanwijzen?
D. Relatie onderwijsprogramma – groepssfeer.
1.
Welke positieve invloeden heeft het onderwijsprogramma
2.
(inhoud, werkvormen, groeperingvormen, leer-en hulpmiddelen,
3.
programmadruk) op het functioneren van de groep en van mijzelf.
4.
Waarom vind ik die invloeden positief?
5.
Welke negatieve invloeden heeft het onderwijsprogramma op het
6.
functioneren van de groep en van mijzelf?
7.
Waarom vind ik die invloeden negatief?
(Uit: Wij vormen samen een groep, juli 2010, door Suzanne Leijtens)
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2. Klimaatschaal
Naam leerling:……………………….
Groep:……………………….
Datum:……………………….

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Vraag:
Leerlingen in de klas helpen elkaar vaak
Ik vind dat we in de klas genoeg leuke dingen doen
Leerlingen in onze klas krijgen vaak straf
De leerkracht heeft vaak ruzie met iemand uit de
klas
De leerkracht wil graag weten of je ergens
problemen
mee hebt
Volgens mij besteedt de leerkracht voldoende tijd
aan
alle leerlingen
Volgens mij zijn er in onze klas maar weinig
leerlingen
echte vrienden van elkaar
De leerlingen zijn trots op onze klas
Als een leerling aan klasgenoten om hulp vraagt
dan
zijn er genoeg die hem/haar willen helpen
Volgens mij weet de leerkracht wel wat de
leerlingen
willen
Als er in onze klas iets gedaan moet worden wil
bijna
niemand dat doen
Volgens mij duurt het lang voordat een leerling zich
thuis voelt in deze klas
Ik vind dat de leerkracht weinig praten met de
leerlingen in deze klas
De leerlingen van onze klas gaan ook na schooltijd
met
elkaar om
Volgens mij zitten veel leerlingen in onze klas zich
te
vervelen
Ik vind dat de lessen bij de leerkracht wat rommelig
Verlopen

Antwoord:
Ja
?
Ja
?
Ja
?
Ja
?

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja
Ja

?
?

Nee
Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee
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17 In onze klas moet je vaak wachten voordat de
leerkracht
je helpt
18 In onze klas zijn de leerlingen meestal goed bezig
19 De leerlingen in onze klas plagen en pesten vaak
gemeen
20 Voor en na schooltijd praten de leerlingen van onze
klas
vaak met elkaar
21 Ik denk dat de leerlingen in deze klas elkaar wel
aardig
Vinden
22 Volgens mij maken de leerlingen in deze klas vaak
leuke grapjes over de leerkracht
23 De leerlingen in onze klas maken veel ruzie met
elkaar
24 Onze leerkracht heeft meestal een goede bui
25 In deze klas is de beurtverdeling tijdens de lessen
goed:
alle leerlingen krijgen regelmatig een opdracht
26 De meeste leerlingen in onze klas vinden dat we
een
aardige leerkracht hebben
27 In deze klas zijn de meeste leerlingen goede
vrienden
van elkaar
28 Er wordt in deze klas veel lawaai gemaakt tijdens
de
lessen

Ja

?

Nee

Ja
Ja

?
?

Nee
Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja
Ja

?
?

Nee
Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

Ja

?

Nee

(Uit: Samen staan we sterk, Een onderzoek over de beïnvloeding van de
groepsdynamiek in een klas, mei 2009, door Tetske Dammers)
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3. Rollenkaarten
Positieve groep:

Gezagsdrager

Sociaal werker

Organisator

Verkenner

Volger

Appellant
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Joker

Criticus

Negatieve groep:

Dictator

Meeloper

Intrigant

Zondebok
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Criticus
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4. Formulier Rollen in een groep
Positiev Geza Soc
e groep gsdra iaal
ger
we
ker

Organi
sator

Verke
nner

Vol
ger

Appel Jo
lant
ke
r

Vol
ger

Criti
cus

Namen:
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Negatieve
groep

Dictator

Intrigant

Meeloper

Criticus

Zondebok

Namen:
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5. Formulier Positie in de groep

Naam:___________

Doelen:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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6. Roos van Leary
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7. Bots-vragenlijst
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Groepsplan onderbouw
Beginnende geletterdheid
Beginnende gecijferdheid
Mondelinge taal
1. Boekoriëntatie
1. Tijd
1. Taalhandelingen in de
2. Verhaalbegrip
2. Ruimtelijke oriëntatie
groep
3. Functie van geschreven
3. Vergelijken, sorteren en
2. Interactie in de klein
taal
ordenen
kring
4. Relatie tussen
4. Meten en wegen
3. Begrijpend luisteren
geschreven en gesproken
5. Tellen en getalbegrip
4. Verhaal vertellen
taal
5. Verslag doen
5. Taalbewustzijn
6. Alfabetisch principe
7. Functioneel schrijven en
2 verkort:
lezen
________________________
2 verkort:
2 verkort:
________________________
________________________
________________________
2 basis en 1 verkort:
________________________
________________________
________________________
2 basis en 1 verkort:
2 basis en 1 verkort:
________________________
________________________
________________________
2 extra en 1 basis:
________________________
________________________
________________________
2 extra en 1 basis:
2 extra en 1 basis:
________________________
________________________
________________________
1 extra:
________________________
________________________
________________________
1 extra:
1 extra:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Woordenschat
1. Beheersen van de
basiswoordenschat
2. Uitbreiden van de
woordenschat

Fijne motoriek
Grove motoriek
1. Oog- hand coördinatie
1. Balanceren
2. Voorbereidend schrijven
2. Lopen en rennen
3. Werken met
3. Rijden
papier: prikken, vouwen,
4. Springen
scheuren, knippen en plakken.
5. Klimmen
4. Werken met klei: kneden,
6. Vangen en gooien
vormen en figuren maken.
7. Rollen
5. Werken met stof: vlechten
8. Glijden
en weven
9. groepsspel
6. Tekenen: figuren tekenen en
kleuren

7. Verven: met vingers, met
2 verkort:
________________________
________________________
2 basis en 1 verkort:
________________________
________________________
2 extra en 1 basis:
________________________
________________________
1 extra:
________________________
________________________

kwast, mengen, stempelen

2 verkort:
________________________
________________________
2 basis en 1 verkort:
________________________
________________________
2 extra en 1 basis:
________________________
________________________
1 extra:
________________________
________________________

2 verkort:
________________________
________________________
2 basis en 1 verkort:
________________________
________________________
2 extra en 1 basis:
________________________
________________________
1 extra:
________________________
________________________
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Sociaal emotioneel
1. eigen gevoelens
herkennen, benoemen en
uiten
2. gevoelens van een ander
herkennen en benoemen
3. omgaan met eigen
gevoelens en ervaringen
4. relaties aangaan,
omgaan en samenwerken
met anderen
5. sociale redzaamheid
6. onderzoeken en initiatief
nemen
2 verkort:
________________________
________________________
2 basis en 1 verkort:
________________________
________________________
2 extra en 1 basis:
________________________
________________________
1 extra:
________________________
________________________
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Voorbeeld groepsplan begrijpend lezen midden- en
bovenbouw
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Format handelingsplan
Achterberghstraat 12
5282 RP Boxtel
telefoon: 0411-672048
fax : 0411-686619
e-mail : info@bs-jenaplanmolenwijk.nl

Handelingsplan
Leerling:
Stamgroep:
Omschrijving probleem:

Ingangsdatum:
Opgesteld door:
Evaluatie op:

Specifieke doelstelling voor de komende periode (S-M-A-R-T):
op lange termijn
op korte termijn
Inhoud:

Middelen / materialen:

Organisatie en door wie:

Evaluatie door leerkracht/IB en datum:

Vervolgstappen n.a.v. de evaluatie:
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Format OPP
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Zorgplanning

Zorgplanning schooljaar 2018 – 2019
Augustus
(voor begin
schooljaar)

Allen:
Opstellen groepsplannen voor periode augustus t/m januari (groep 1: groepsoverzicht n.a.v. intake en overdracht)
Opstellen handelingsplannen periode 1 (incidenteel en individueel)
Let op! Per 20 augustus dienen de groepsplannen en handelingsplannen op de harde schijf te staan.
Document opslaan: Data – Docenten - Naam stamgroep – Groepsplannen / Handelingsplannen
Naamgeving document: GP2018-2019.1 en HP2018-2019.1 (=voor deze periode)
Let op! Bij de naamgeving van de documenten komt na het schooljaar de naam van het vakgebied met eventueel de
instructiegroep (dus bijvoorbeeld GP2018-2019rekenen5.1):

september

Allen:
Kindgesprekken voeren (voor herfstvakantie)
Quickscan DHH invullen (kinderen in groep 1 (ook tusseninstroom na 6 weken groep 1 in het schooljaar), groep 3,
groep 6)
IB-er komt voor de stamgroepbespreking in de groep voor een klassenbezoek

oktober

MB:
Groep 3 VLL herfst-signalering
AVI, DMT (technisch lezen IV- en V-leerlingen) en PI (spelling V-leerlingen) zorgleerlingen groep 4 t/m 8*
BB:
Pré-adviezen groep 8 bespreken (BB, directie en IB)
AVI, DMT (technisch lezen IV- en V-leerlingen) en PI (spelling V-leerlingen) zorgleerlingen groep 4 t/m 8*
Eventuele aanmelding leerlingen Pro
Afname IEP advieswijzer groep 8 (hart en handen)
Allen:
Kindgesprekken voeren (voor herfstvakantie)
SCOL invullen (leerling-scol groep 5 t/m 8)?
Terugkoppeling overdracht leerlingen voor het nieuwe schooljaar (ook instructiegroep)
Stamgroepbespreking (ook in november)**
*Als AVI op voldoende niveau wordt gelezen, hoeft alleen de DMT afgenomen te worden. Als AVI onvoldoende is,
moeten AVI en DMT afgenomen worden.
**Voorbereiding stamgroepbespreking (1 week voor geplande stamgroepbespreking): Invullen formulier
stamgroepbespreking.
Document opslaan: Data – Docenten – Naam stamgroep – Stamgroepbespreking
Naamgeving document: SB2018-2019.1

november

BB:
Pré-adviesgepsrekken met ouders en kinderen*
Afname IEP advieswijzer groep 8 (1. Taal en 2. Rekenen)
Allen:
Ouder-kindgesprekken dmv placemat (Scol wordt hierin meegenomen)*
Evaluatie handelingsplannen periode 1**
Opstellen handelingsplannen periode 2**
*Invoeren gesprekken in Eduscope
** Document opslaan: Data – Docenten - Naam stamgroep – Handelingsplannen
Handelingsplan 1 evaluatie: Naamgeving document: HP2018-2019.1
Handelingsplan 2: Naamgeving document: HP2018-2019.2 (=voor deze periode)

december

BB:
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Terugkoppeling VO eerstejaars leerlingen
Afname toetsen B8 1. Begrijpend lezen, 2. Spelling, 3. Rekenen, 4. DMT (/ AVI)
Groep 8 LDOS
januari

Afname van LOVS-toetsen in tweede helft januari!
OB:
Afname LOVS-toetsen Rekenen/Taal voor kleuters M2
Kleutervolgsysteem periode 1 is afgerond*
MB:
Afname LOVS-toetsen rekenen – spelling – DMT – AVI
Groep 3 VLL wintersignalering
BB:
Afname LOVS-toetsen rekenen – spelling – DMT – AVI groep 6 en 7
Invoeren LDOS afgerond
Allen:
Invoeren toetsen Cito LOVS door leerkrachten
Evaluatie handelingsplannen periode 2**
Opstellen handelingsplannen periode 3**
Schrijven rapporten periode 1 (is een groeirapport)
!:Uiterlijk woensdag 28 februari moeten bovenstaande toetsen ingevoerd zijn.
*Ingevoerd in Eduscope
** Document opslaan: Data – Docenten - Naam stamgroep – Handelingsplannen
Handelingsplan 2 evaluatie: Naamgeving document: HP2018-2019.2
Handelingsplan 3: Naamgeving document: HP2018-2019.3

februari

MB:
Afname LOVS-toets begrijpend lezen groep 4 en 5
Afname Rekenen – basisbewerkingen LOVS groep 4 en 5 (via computer)
BB:
Afname LOVS-toets begrijpend lezen groep 6 en 7
Afname Rekenen – basisbewerkingen LOVS (via computer)
Allen:
Invoeren toetsen Cito LOVS door leerkrachten
Toetsanalyse maken bij alle toetsen LOVS januari/februari in groepsplan
Evaluatie groepsplannen september t/m januari*
Opstellen groepsplannen februari t/m juni*
Tussenevaluatie OPP’s (arrangement en eigen leerlijn) en eventuele bijstelling **
IB-er komt voor de stamgroepbespreking in de groep voor een klassenbezoek
Stamgroepbespreking (ook in maart)***
Ouder-kindgesprekken rapport dmv placemat****
!:Uiterlijk woensdag 28 februari moeten bovenstaande toetsen ingevoerd zijn.
* Document opslaan: Data – Docenten - Naam stamgroep –Groepsplannen
Groepsplan 1 evaluatie: Naamgeving document: GP2018-2019.1
Groepsplan 2: Naamgeving document: GP2018-2019.2
**OPP: Document opslaan: Data – Docenten – Naam stamgroep – OPP
Naamgeving document: OPP2018-2019.2
***Voorbereiding stamgroepbespreking: Invullen formulier stamgroepbespreking.
Document opslaan: Data – Docenten – Naam stamgroep – Stamgroepbespreking
Naamgeving document: SB2018-2019.2
****Invoeren gesprekken in Eduscope
! Op de volgende data kan er samen met Noortje gewerkt worden aan de computer (in de gang van de bovenbouw) aan
de toetsanalyse, evaluatie groepsplannen en opstellen groepsplannen:
Donderdag 28 feb 15:30-17:00 uur
Dinsdag 12 maart 15:30-17:00 uur
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maart

MB:
Groep 3 VLL lentesignalering + AVI/DMT (kaart 1+2)
BB:
Aanmelden groep 8 VO in eerste week
Allen:
Voor 1 april doublures / kleuterverlenging bekend bij IB-er en ouders
Evaluatie handelingsplannen periode 3*
Opstellen handelingsplannen periode 4*
Zelfevaluatie door team van LOVS-toetsen tijdens teamvergadering (IB-er zet de data in een document> per bouw
analyse, conclusie en actiepunten)**
* Document opslaan: Data – Docenten - Naam stamgroep – Handelingsplannen
Handelingsplan 3 evaluatie: Naamgeving document: HP2018-2019.3
Handelingsplan 4: Naamgeving document: HP2018-2019.4
** Document opslaan: Data – Docenten – Zelfevaluatie LOVS
Naamgeving document: ZE2018-2019.1

april

OB:
Nieuwe stamgroepindeling maken
MB:
Nieuwe stamgroepindeling maken
AVI, DMT (technisch lezen IV- en V-leerlingen) en PI (spelling V-leerlingen) zorgleerlingen groep 4 t/m 8*
BB:
Afname Eindtoets groep 8 (IEP)
AVI, DMT (technisch lezen IV- en V-leerlingen) en PI (spelling V-leerlingen) zorgleerlingen groep 4 t/m 8*
*Als AVI op voldoende niveau wordt gelezen, hoeft alleen de DMT afgenomen te worden. Als AVI onvoldoende is,
moeten AVI en DMT afgenomen worden.

mei
juni

OB:
Afname LOVS-toetsen Rekenen en taal voor kleuters E2 (niveau III, IV en V)
Kleutervolgsysteem periode 2 is afgerond*
MB:
Afname LOVS-toetsen spelling – rekenen – begrijpend lezen – DMT – AVI
Groep 3 VLL eindsignalering (met DMT kaart 1+2+3)
Afname Rekenen – basisbewerkingen LOVS groep 3 t/m 7 (via computer)
BB:
Afname LOVS-toetsen spelling – rekenen – DMT – AVI – groep 7 spelling werkwoorden
Afname Rekenen – basisbewerkingen LOVS (via computer)
Allen:
Toetsanalyse maken bij alle toetsen LOVS februari/juni in groepsplan
Evaluatie groepsplannen in juni van de periode februari t/m juni**
Evaluatie handelingsplannen periode 4**
Evaluatie OPP’s (eigen leerlijn) en bijstelling**
Overdracht van stamgroep en instructiegroep in juni
Schrijven rapporten periode 2
!: Uiterlijk vrijdag 28 juni moeten bovenstaande toetsen nagekeken en ingevoerd worden in Cito LOVS.
*Ingevoerd in Eduscope
** Document opslaan: Data – Docenten - Naam stamgroep – Datamuren / Groepsplannen / Handelingsplannen / OPP
Datamuur 1: Naamgeving document: DM2018-2019.1
Groepsplan 2 evaluatie: Naamgeving document: GP2018-2019.2
Groepsplan 1: Naamgeving document: GP2018-2019.1
Handelingsplan 4 evaluatie: Naamgeving document: HP2018-2019.4
OPP 2 evaluatie: Naamgeving document: OPP2018-2019.2
OPP1: Naamgeving document: OPP2018-2019.1
! Op de volgende data kan er samen met Noortje gewerkt worden aan de computer (in de gang van de bovenbouw) aan
de toetsanalyse, evaluatie groepsplannen en opstellen groepsplannen:
Donderdag 27 juni 15:30-17:00 uur
Dinsdag 2 juli 15:30-17:00 uur
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juli

Allen:
Zelfevaluatie door team van LOVS-toetsen tijdens teamvergadering in begin volgend schooljaar (IB-er zet de data in
een document> per bouw analyse, conclusie en actiepunten)*
Overdracht van de leerlingen d.m.v. top 5 ondersteuningsbehoeften en indeling groepsplan (ook de instructiegroep)
Evaluatie en bijstelling OPP’s uitloop**
*Document opslaan: Data – Docenten – Zelfevaluatie LOVS
Naamgeving document: ZE2018-2019.2
** Document opslaan: Data – Docenten - Naam stamgroep – OPP
OPP 2 evaluatie: Naamgeving document: OPP2018-2019.2
OPP1: Naamgeving document: OPP2018-2019.1
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Toetskalender schooljaar 2018 – 2019
september
oktober

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

SCOL

VLL herfstsignalering

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en
V)

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en
V)

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en
V)

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en V)

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en
V)

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)

Afname IEP
advieswijzer
(hart en
handen)
November
afname IEP
advieswijzer:
1. Taal
2. Rekenen

november
december

januari

Rekenen
voor
kleuters M2
Taal voor
kleuters
M2

februari

maart
april

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)

VLL wintersignalering
Rekenen M3
Spelling M3

AVI

DMT

DMT

DMT

DMT

Eind november
/ begin
december
1. Begrijpend
lezen B8
2. Spelling B8
3. Rekenen
B8
4. DMT (/AVI)
DMT

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

Rekenen M4

Rekenen M5

Rekenen M6

Rekenen M7

Spelling M4

Spelling M5

Spelling M6

Spelling M7
Spelling
werkwoorden M7
Begrijpend lezen
M7

Begrijpend
lezen M4

Begrijpend
lezen M5

Begrijpend
lezen M6

Rekenen basisbewerkingen
M4

Rekenen basisbewerkingen
M5

Rekenen basisbewerkingen
M6

Rekenen basisbewerkingen M7

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en
V)

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en
V)

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en
V)

AVI / DMT
zorgleerlingen
(niveau IV en V)

VLL lentesignalering
(DMT 1+2)

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)
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Eindtoets IEP

mei
juni

Rekenen
voor
kleuters E2

Spelling E3

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)
Spelling E4

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)
Spelling E5

PI-dictee
zorgleerlingen
(niveau V)
Spelling E6

Rekenen E3

Rekenen E4

Rekenen E5

Rekenen E6

Taal voor
kleuters E2
(niveau III,
IV en V)

VLL Eindsignalering
(DMT 1+2+3 en
AVI)

Begrijpend
lezen E4

DMT

DMT

DMT

AVI

AVI

Rekenen basisbewerkingen E3

AVI

DMT
Rekenen basis- Rekenen basisbewerkingen E5 bewerkingen E6 AVI

Rekenen basisbewerkingen E4

Spelling E7
Spelling
werkwoorden E7
Rekenen E7

Rekenen basisbewerkingen E7

juli

Sept
Sneltts
1
inform
atieve
teksten
NB
Basis =
SIT1

Okt
Strat.
toets
NB
Basis =
ST1

Nov
Toets 1
inform
/
andere
teksten
NBXL
= TIAT
1

Dec

Toetskalender Nieuwsbegrip
Jan
Feb
Mrt
Apr
SIT3
TIAT2
ST2
SIT5

Mei
TIAT3

Juni

Woordenschattoetsen naar eigen inzicht NBXL
Toelichting:
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Juli
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Beleidsplan hoog- en meerbegaafdheid

Beleidsplan
Hoog- en
meerbegaafdheid
Jenaplanschool Molenwijk
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Het meisje met de vleugels
Er was eens een meisje dat vleugels kreeg,
die groeiden uit haar schouderbladen.
De buren spraken de ouders er op aan,
dat ze die vleugels moesten afknippen,
maar de ouders reageerden verbaasd en weigerden.
Een poosje later zeiden de buren:
"Als je ze dan niet wil afknippen, laat ze dan tenminste kortwieken".
Weer weigerden de ouders en gingen de buren onverrichterzake naar huis.
Nog enige tijd later kwamen de buren er weer op terug:
"Wat doe je het kind aan?"
De ouders zeiden:
"we leren haar vliegen".
(Bron: www.hoogbegaafdvlaanderen.be)
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Inleiding
1.1 Doel van het beleid
Het doel van dit beleid is dat er een manier van werken en handelen gehanteerd
wordt, waardoor het voor het team, ouders en de hoog-/meerbegaafde leerling
duidelijk is hoe men met hoog- /meerbegaafdheid dient om te gaan. Hoe kan
hun ontwikkeling het best gestimuleerd worden? Daarbij erkennen wij dat van
lang niet alle hoogbegaafde kinderen direct zichtbaar is dat zij een aparte,
structurele benadering gericht op hun begaafdheid, nodig hebben. Denk daarbij
maar eens onderpresteerders, aan kinderen die “normaal” lijken te presteren,
aan kinderen die als gevolg van extreme precisie heel langzaam werken, aan
kinderen met een zichtbaar chaotische leerstrategie, of aan leerlingen met een
ronduit slechte werkhouding en een motivatieprobleem. Al deze leerlingen
wekken nu eenmaal niet direct de indruk behoefte te hebben aan een eigen
beleid dat voortkomt uit een visie op hoogbegaafdheid. Toch zouden wij dat wel
moeten bieden. De Molenwijk ziet het als haar taak om kinderen die hoog/meerbegaafd zijn net als alle kinderen op hun eigen kennen/kunnen/menszijn te
begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij ze worden aangesproken op hun
motivatie en creativiteit. Daarnaast ziet de Molenwijk het tot haar taak hoog/meerbegaafdheid te (h)erkennen en de wensen van ouders serieus te nemen.
1.2 Onderdelen van het beleidsplan.
Het plan zal bestaan uit:
► Definitie
► Doelgroep
► Onderpresteerders
► Signalering
► Diagnostiek
► Begeleiding
► Evaluatie
► Bijlagen
2. Definitie
Hoogbegaafdheid is moeilijk om in één theorie of definitie samen te vatten. In
Nederland is er geen officiële definitie van hoogbegaafdheid. Hier volgen een
aantal definities (SLO, 2009):
De beschrijving die het meest gebruikt wordt, is het zogenaamde
meerfactorenmodel van Mönks (1995). In dit model wordt uitgegaan van het
model van Renzulli (1985). Renzulli gaat ervan uit dat een hoogbegaafde leerling
moet beschikken over de volgende persoonlijkheidskenmerken:
 Een hoge intelligentie die, gemeten met een prestatie- of intelligentietest en
meestal uitgedrukt met een intelligentiequotiënt (IQ), boven het gemiddelde
ligt. Bovengemiddeld is hoger dan 130.
 Motivatie, het doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen.
 Creativiteit, het vermogen om op een originele en vindingrijke wijze
oplossingen voor problemen te bedenken.
Mönks (1995) onderscheidt in zijn model naast deze drie aanlegfactoren nog drie
omgevingsfactoren die van invloed zijn op het tot uiting komen van
hoogbegaafdheid. Dit zijn de invloed van gezin, school en vrienden (peers) op de
ontwikkeling van hoogbegaafd gedrag.
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In het onderstaande schema staat het totale model:

Figuur 1: Model Mönks (1995)
Heller en Hany (2000) gaan verder in het onderscheiden van kenmerken en
factoren die van invloed zijn op het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Naast
de omgevingsfactoren van Mönks (1995) zijn ook niet-cognitieve factoren
medebepalend voor het uiteindelijke niveau waarop hoogbegaafdheid tot uiting
komt. Zo kan bijvoorbeeld faalangst beperkend werken bij het presteren van een
leerling met bovengemiddelde intellectuele vaardigheden.

Figuur 2: Model Heller en Hany (2000)
Daarnaast is er de theorie die de laatste tijd erg in de belangstelling staat,
namelijk de theorie van meervoudige intelligentie van Howard Gardner (1981).
Alle mensen beschikken volgens hem over één of meerdere van de onderstaande
kwaliteiten. Met deze kwaliteiten of “vormen van intelligentie” worden de kennis
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en vaardigheden van mensen getypeerd. Het gaat om het verschil van
intelligenties die mensen willen en kunnen ontwikkelen en intelligenties die
nauwelijks of veel minder geleerd of ontwikkeld kunnen worden.
Intelligentie heeft, volgens Gardner (1981), vooral betrekking op de
bekwaamheid om problemen op te lossen, vragen op te roepen, iets te
vervaardigen, in een gewone en betekenisvolle omgeving.
Hij onderscheidt 8 intelligenties:
 Verbaal-Linguïstische intelligentie
 Logisch-Mathematische intelligentie
 Visueel-Ruimtelijke intelligentie
 Muzikaal-Ritmische intelligentie
 Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie
 Naturalistische intelligentie
 Interpersoonlijke intelligentie
 Intrapersoonlijke intelligentie
Voor de school is de definitie van Mönks in combinatie met het model van
Renzulli in beginsel het meest concreet en bruikbaar. Het gaat uit van 3
belangrijke factoren waarmee je kunt nagaan of een kind hoogbegaafd is,
namelijk:
 een IQ boven 130
 motivatie
 creativiteit.
Daarnaast geven zij aan dat er een aantal factoren van invloed zijn voor een
goede ontwikkeling van een hoogbegaafd kind, namelijk het gezin, de school en
de vrienden (of ontwikkelingsgelijken). Met deze definitie kun je als school
kinderen signaleren en (laten) diagnosticeren. De omgevingsfactoren zijn
belangrijk om het handelen met betrekking tot het kind te bepalen. De definities
van Heller en Hany en Gardner kunnen daar wat meer verdieping in bieden. Met
deze definities kun je specifieker gaan kijken naar het hoogbegaafde kind.
Voor de school betekent het dus dat je met de definitie van Mönks een eerste
aanzet hebt tot handelen en dat je met de definities van Heller en Hany en
Gardner meer kunt verdiepen en kunt gaan kijken naar de sterke en zwakke
kanten van het hoogbegaafde kind. Je krijgt dan meer handvatten voor
handelen.
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3. Doelgroep
De doelgroep van het beleid bestaat uit verschillende soorten leerlingen,
namelijk:
 Hoogbegaafde leerlingen
 (Meer)begaafde leerlingen
 Kinderen met een talent op 1 gebied
 Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 Onderpresteerders

Figuur: Normaalverdeling intelligentie

Hoogbegaafde leerlingen
Een hoogbegaafde leerling heeft:
 Een hoge intelligentie; IQ > 130
 Hoge scores bij alle vakken
 Een hoog werktempo
 Weinig behoefte aan instructie
 Weinig behoefte aan herhalings- en oefenstof
 Een brede algemene kennis en interesse
Criteria waar een hoogbegaafde leerling aan moet voldoen zijn:
 Hoge scores op alle leervakken (behalve bij onderpresteerders)
 Cito A-score
 Kenmerken zoals hierboven genoemd
(Meer)begaafde kinderen
Een (meer)begaafde leerling is een leerling met een groot leervermogen op
verschillende gebieden. De leerling heeft:
 Een meer dan gemiddelde intelligentie; IQ tussen 115 en 130.
 Hoge scores bij veel vakken.
 Een hoog werktempo.
 Minder behoefte aan instructie op diverse gebieden.
 Minder behoefte aan herhalings- en oefenstof.
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Criteria waar een meerbegaafde leerling aan moet voldoen:
 Een minimale score van 90% gedurende twee maanden (twee blokken) bij de
methodegebonden toetsen
 Score A- of hoge B-niveau op meer vakgebieden.
 Een goede werkhouding; d.w.z. dat de leerling een goede inzet, motivatie en
voldoende tempo moet hebben en in staat moet zijn om zelfstandig te kunnen
werken
Kinderen met een talent op 1 gebied
Er zijn leerlingen die uitblinken in een vakgebied. De criteria waar deze leerling
aan moet voldoen:
 Een minimale score van 90% gedurende twee maanden (twee blokken) bij de
methodegebonden toetsen
 Score A-niveau op 1 vakgebied.
 Minder behoefte aan instructie op 1 gebied.
 Een goede werkhouding; d.w.z. dat de leerling een goede inzet, motivatie en
voldoende tempo moet hebbenen en in staat moet zijn om zelfstandig te
kunnen werken
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Bij kleuters spreekt men nog niet van hoogbegaafdheid, maar van een
ontwikkelingsvoorsprong. Je kunt nog niet van hoogbegaafdheid spreken omdat:
- hoogbegaafdheid pas vanaf 8 jaar betrouwbaar te testen is. Het is eventueel
vast te stellen met de RAKIT test vanaf 4,2 jaar.
- Een kleuter zich sprongsgewijs ontwikkelt.
Een leerling die een (kleine) ontwikkelingsvoorsprong heeft op jonge leeftijd kan
zijn voorsprong kwijt raken in de loop der jaren.
Kenmerken van een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong:
 Het algemene taalgebruik is complexer; ze maken langere zinnen, met een
goede opbouw. Ze hebben een grotere woordenschat en een gevarieerder
woordgebruik, ze gebruiken de juiste termen voor tijd, overeenkomsten en
verschillen. Ze kunnen een goed samenhangend verhaal maken met een
begin, midden en einde.
Specifieke signalen kunnen zijn:
o een taalgebruik boven leeftijdsniveau
o opvallende interesse voor boeken, woordspelletjes en verhalen
o een ruime woordenschat, het gebruik van abstracte begrippen zoals
“straks”en “eergisteren”
o leren lezen zonder hulp van anderen
 Op rekengebied blijkt dat deze kleuters in staat zijn om kleine hoeveelheden
te tellen. Zij hebben echt getalbegrip en weten wat het cijfer acht betekent.
Eerder dan anderen kennen zij de zogenaamde rekenbegrippen als minder,
evenveel, meer, eerste en laatste. Bij het oplossen van een rekenprobleem
blijkt dat ze echt inzicht hebben en het planmatig aanpakken.
Specifieke signalen kunnen zijn:
o leren tellen zonder hulp, er is sprake van echt getalbegrip
o zelfstandig leren rekenen, in staat zijn om eenvoudige rekensommetjes
op te lossen
o opvallende belangstelling voor puzzels, lego en constructiemateriaal
o grote interesse voor rekenspelletjes, telspelletjes en aftelversjes
 Er is soms sprake van een motorische voorsprong; dit komt in de praktijk
echter niet zo heel vaak voor! Deze kleuters slaan bepaalde fases over, ze
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zijn direct begonnen met lopen. Ze kunnen al heel snel binnen de lijntjes
kleuren, hebben een goede potloodgreep en kunnen al snel op een goede
manier met kleine blokjes bouwen. De bewegingen zijn soepel.
Specifieke signalen kunnen zijn:
o opvallend graag rennen, stoeien en sporten
o handig zijn met knutselen, plakken en knippen
o beter tekenen en kleuren dan dat je op deze leeftijd zou verwachten
 Over de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn nogal wat vooroordelen
ontstaan, men vindt dat het belangrijk is dat kleuters intensief kunnen spelen
met leeftijdsgenootjes en daar ook steeds contact mee moeten zoeken.
Kleuters met voorsprong hebben die behoefte niet altijd, maar zullen zich
gaan aanpassen, omdat ze bij de groep willen horen.
Specifieke signalen kunnen zijn:
o grote betrokkenheid, vaker initiatieven nemen
o contact zoeken met oudere kinderen
o graag alleen spelen
o vaak een leidersrol aannemen bij het spelen
o een realistisch beeld kunnen vormen van de eigen mogelijkheden
 De taakwerkhouding bij kleuters met een voorsprong voldoet vaak aan de
volgende punten:
o netjes en precies werken
o het werktempo is hoog
o langere tijd zelfstandig kunnen werken
o onafhankelijk, alleen kunnen spelen/werken, niet zo vaak om hulp
vragen
o zich bijna nooit vervelen
Het is ook mogelijk dat een kind op 1 gebied uitblinkt.
Onderpresteerders
De onderpresterende hoog- meerbegaafde leerling is moeilijker te
beschrijven aangezien er sprake is van een discrepantie tussen de
schoolprestatie van de leerling en een IQ score. Onderpresteerders zijn geen
doelgroep op zich, maar hoort bij (hoog)begaafdheid/ontwikkelingsvoorsprong.
Deze leerling vertoont andere kenmerken dan de voorgenoemde leerling. Dit kan
er o.a. worden waargenomen:
 een zeer hoog IQ, slechte werkgewoonten, een schijnbaar onvermogen om
zich te concentreren, gebrek aan inspanning bij taken
 een intense belangstelling voor een bepaald vakgebied, vaak onafgemaakt
werk
 een slecht zelfbeeld
 afkeer van het maken van testen of het werken in de gebieden waar ze
moeite voor moeten doen, onbekwaamheid om te functioneren als lid van een
groep
 sociale problemen of slechte aanpassingen
 een vaardigheidsgebrek in ten minste één vakgebied
 faalangst
 wordt niet gemotiveerd door de technieken die een stamgroepleider
gewoonlijk gebruikt
 Een dalende leerlijn. Dit is te zien aan de grafiek uit het LOVS van Cito.
Vanwege het falen in bepaalde gebieden, neigen hoog-/meerbegaafde leerlingen
die onderpresteren tot het aan de dag leggen van één van beide
basisgedragingen: agressief of teruggetrokken:
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Kenmerken van een agressief gedragspatroon zijn;
 koppige weigering om te doen wat er wordt gevraagd
 aandacht zoeken
 opdringerig contact zoeken
 voortdurende afwijzing van vastgesteld werk
 besluiteloosheid bij het nemen van een beslissing
 herhaaldelijke vervreemding van klasgenoten.
Kenmerken van een teruggetrokken gedragspatroon zijn;
 gebrek aan communicatie
 fantasiewereld
 alleen werken
 matig in het ondernemen van groepswerk
 weinig pogingen ondernemend om hun gedrag te rechtvaardigen
Factoren die van invloed zijn op onderpresteren;
 zich aanpassen
 verlangen om erbij te horen
 emotionele gesteldheid
 slecht zelfbeeld
 gedragingen van klasgenoten
 verwachtingen
 gevoel van machteloosheid
 gebrek aan autonomie
(Zie ook bijlagen: Signaleringslijst onderpresteerders)
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4. Signalering
De intern begeleider coördineert de procedure signalering en diagnostiek. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid
(vanaf nu genoemd DHH).
De signaleringsprocedure.
De signalering zou kunnen plaatsvinden door (in willekeurige volgorde):
1) De groepsstamgroepleider / instructiestamgroepleider
2) De intern begeleider
3) De ouders
4) De leerling
1) De groepsstamgroepleider
De informatie kan gehaald worden uit het dagelijks werk van de leerling en hoge
toetsscores in combinatie met motivatie, werkhouding, onderpresteren en het
algeheel welbevinden van de leerling.
2) De intern begeleider
De intern begeleider merkt een leerling op vanuit de groepsbesprekingen /
observatie en/of hoge CITO scores (dit kan ook een talent op 1 gebied zijn).
3) De ouders
Tijdens een gesprek met de stamgroepleider (en eventueel intern begeleider)
kan vermoeden van hoogbegaafdheid ingebracht worden door ouders.
4) De leerling
De leerling geeft bij de stamgroepleider / ouders aan dat de school / het werk
saai/makkelijk is of dat er een andere ontevredenheid is (bijv. motivatie /
welbevinden).
De leerling wordt aangemeld bij de intern begeleider. Het stappenplan is als
volgt:
Signalering vanuit stamgroepleider:
1. De stamgroepleider vult de signaleringslijst in en beschrijft in 5 a 10 regels
een algemene indruk van de leerling.
2. De ouders vullen de signaleringslijst in en beschrijven in 5 a 10 regels een
algemene indruk van hun kind.
3. De stamgroepleider levert didactische gegevens op het gebied van technisch
lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, schrijven, expressie en lichamelijke
opvoeding.
4. Deze gegevens worden door de intern begeleider ingevoerd in het DHH.
Signalering vanuit ouders:
Wanneer de leerling wordt ingebracht door de ouders volgt eerst een observatie
door de stamgroepleider (en eventueel intern begeleider) van ca. 4 weken.
Vervolgens wordt de leerling in de bouw besproken. Daarna is de procedure zoals
hierboven beschreven van kracht.
In groep 1/2 wordt de observatielijst voor ontwikkelingsvoorsprong gebruikt.
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Signalering vanuit leerling:
Wanneer de leerling aangeeft dat de school / het werk saai is, informeert de
stamgroepleider (en eventueel intern begeleider) mogelijk bij de vorige
stamgroepleider(en) en ouders. Wanneer zij signalen van hoog/meerbegaafdheid bevestigen is de procedure zoals hierboven beschreven van
kracht.
De intern begeleider trekt, in overleg met de stamgroepleider een voorlopige
conclusie:
 Is er sprake van mogelijke begaafdheid en/of onvoldoende of tegenstrijdige
gegevens dan gaan we verder met de procedure voor diagnostiek.
 Geen sprake van mogelijke (hoog)begaafdheid: het traject stopt hier.
Onderpresteerders
Bij onderpresteerders moet niet uitgegaan worden van de resultaten binnen de
lessen. Naast de signaleringslijst voor onderpresteerders, wordt bij deze kinderen
gebruik gemaakt van het individueel en mogelijk mondeling doortoetsen*.
*Criteria voor doortoetsen:
 We gebruiken hiervoor methodeonafhankelijke toetsen.
 Het is verstandig om minimaal tot het niveau van een volgende groep door te
toetsen.
 Het is belangrijk om de resultaten van de toets goed te interpreteren in de zin
van: “Wat ga ik ermee doen?”
 Het doortoetsen blijft plaatsvinden zolang de leerling de A/B-score blijft
behalen. Dat kan per onderdeel verschillen.
 Er behoort een goede foutenanalyse gemaakt te worden.
Typen hoogbegaafde kinderen
Elk (hoog)begaafd kind is zoals eerder beschreven uniek. Toch kun je
(hoog)begaafde kinderen in 6 profielen indelen (SLO, 2009). Op deze manier kun
je als stamgroepleider gemakkelijker verschillende soorten (hoog)begaafde
kinderen herkennen. In 1988 hebben Betts en Niehart 6 verschillende typen
(hoog)begaafde kinderen beschreven. In Nijmegen door het Centrum voor
Begaafdheidsonderzoek zijn deze profielen vertaald en bewerkt.
Elk profiel heeft bepaalde typerende gedragskenmerken, punten waaraan je ze
kunt herkennen en hoe je ze het beste kunt begeleiden. Het bestaat uit de
volgende 6 profielen: de succesvolle leerling, de uitdagende leerling, de
onderduikende leerling, de drop-out, de leerling met leer- en gedragsproblemen,
en de zelfstandige leerling.
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De 6 profielen bij hoogbegaafde kinderen:
Gedrags-kenmerken: Herkenning:
Profiel 1:
De
succesvolle
leerling








Profiel 2:
De
uitdagende
leerling












Profiel 3:
De onderduikende
leerling








Perfectionisme
Goede prestaties
Zoekt bevestiging
stamgroepleider
Vermijdt risico
Accepterend en
aanpassend
Afhankelijk

Verbetert
stamgroepleider
Stelt regels ter
discussie
Is eerlijk en direct
Grote stemmingswisselingen
Vertoont eigen
werkwijzen
Slechte zelfcontrole
Creatief
Voorkeur voor
activiteit en discussie
Komt op voor eigen
opvattingen
Competitief

Ontkent begaafdheid
Doet niet mee in
programma’s voor
meerbegaafde
leerlingen
Vermijdt uitdaging
Zoekt sociale
acceptatie
Wisselt in
vriendschappen

Gedrags-kenmerken:
Profiel 4:
De drop-out




Neemt onregelmatig
deel aan onderwijs
Maakt taken niet af

Begeleiding van
school:
 Schoolprestaties  Versnellen en
 Prestatietests
verrijken
 Intelligentietest  Ontwikkelen van
 Nominatie door
persoonlijke
stamgroepleider
interesses
 Vooraf testen,
uitsluitend leerstof
die nog niet
beheerst wordt:
leerstofinkorting
 Nominatie door  Tolerant klimaat
medeleerlingen  Als mogelijk bij
 Nominatie door
passende
ouders
stamgroepleider
 Interviews
plaatsen
 Geleverde
 Cognitieve en
prestaties
sociale
 Nominatie door
vaardigheden
volwassenen
trainen
buiten het gezin  Directe en heldere
 Creativiteitsbenadering
cursus
 Gevoelens toestaan
 Mentor
 Zelfwaardering
opbouwen
 Gedrag besturen
met contracten
 Verdieping
 Nominatie door
 Begaafdheid
meerbegaafde
herkennen en goed
leerlingen
opvangen
 Nominatie door
 Niet participeren in
ouders
speciale activiteiten
 Prestatietests
toestaan
 Intelligentietest  Sexe-rolmodellen
 Prestaties
geven (vooral
meisjes)
 Doorgaan met
informeren over
opleidings- en
beroepsmogelijkheden
Herkenning:
Begeleiding van
school:
 Analyse van
 Diagnostisch
verzameld werk
onderzoek
 Groepstherapie
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Profiel 5:
De leerling
met leeren/of
gedragsproblemen

Profiel 6:
De
zelfstandige
leerling

Informatie van
stamgroepleider

s uit het

verleden

 Discrepantie

tussen
intelligentie
score en

geleverde
prestaties

 Inconsistentie in
prestaties

 Creativiteitstest
 Nominatie door
begaafde
medeleerlingen
 Geleverde
prestaties in niet
schoolse settings
 Werkt inconsistent
 Sterk
 Presteert gemiddeld
uiteenlopende
of minder
resultaten op
 Verstoort, reageert
onderdelen van
af
intelligentietest
s
 Herkenning
door relevante
anderen
 Herkenning
door
stamgroepleide
r met ervaring
met onderpresteerders
 Interview
 Wijze van
presteren
Gedrags-kenmerken: Herkenning:








Zoekt buitenschoolse
uitdaging
Verwaarloost zichzelf
Isoleert zichzelf
Creatief
Bekritiseert zichzelf
en anderen
Werkt inconsistent
Verstoort, reageert
af
Presteert gemiddeld
of minder
Defensief

Geen sociale
vaardigheden
Werkt zelfstandig
Ontwikkelt eigen
doelen
Doet mee
Werkt zonder
bevestiging
Werkt enthousiast
voor passies
Creatief
















Niet traditionele
studievaardigheden
Verdieping
Mentor
Niet traditionele
leerervaringen
buiten de klas



Plaatsing in
programma voor
begaafden
 Voorzien van
benodigde bronnen
 Niet-traditionele
leerervaringen
 Begin met
onderzoek en
ontdekkingen
 Tijd met
ontwikkelingsgelijken
doorbrengen (niet
perse
leeftijdsgenoten)
 Individuele
begeleiding
Begeleiding van
school:
Bereikte
 ontwikkelen van
schoolresultaten
een lange
Producten
termijnplan voor
Prestatietests
studie
Interviews
 versnellen en
Nominatie door
verrijken
stamgroepleider,  belemmeringen in
ouders, zichzelf
tijd en plaats
Intelligentietest
wegnemen
creativiteitstests  vooraf testen,
uitsluitend leerstof
die nog niet
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Komt op voor eigen
opvattingen
Neemt risico

beheerst wordt;
leerstof inkorting

 mentor
 begeleiding van
school- en
beroepsloopbaan
 vervroegde
toelating tot
vervolgopleiding
De succesvolle leerling en de zelfstandige leerling zijn de (hoog)begaafde
leerlingen die het meest gemakkelijk te herkennen en te begeleiden zijn. Deze
leerlingen hebben beiden goede prestaties. Het grote verschil is dat de
succesvolle leerling onzeker kan zijn en niet graag op wil vallen, terwijl de
zelfstandige leerling het liefst alleen werkt en zijn eigen leerweg kiest.
De uitdagende leerling wordt ook wel vaak als de “vervelende” leerling gezien die
vaak in discussie gaat met de stamgroepleider. Deze leerling denkt heel ver door
en kan daardoor betweterig en eigenwijs overkomen.
De onderduikende leerling is het moeilijkst te herkennen. Deze leerling is een
ster in het zich aanpassen in de grote groep. Hij wil niet opvallen en wil gewoon
meedoen met de rest.
Tot slot heb je twee soorten (hoog)begaafde leerlingen die veel problemen
vertonen; de drop-out en de leerling met leer- en gedragsproblemen. De eerste
leerling verzet zich hevig tegen school en anderen. De tweede leerling heeft dit in
mindere mate, maar kan bij gebrek aan goede begeleiding een drop-out worden.
De profielen kunnen elkaar overlappen.
(Betts, Neihart, 1988).
5. Diagnostiek
In deze fase wordt er verder onderzoek gedaan naar werkgedrag, sociaalemotionele ontwikkeling, begaafdheid en schoolvorderingen.
1. De stamgroepleider vult de uitgebreide vragenlijst in.
2. De ouders vullen de uitgebreide vragenlijst in.
3. Er wordt onderzoek gedaan naar de schoolvorderingen van de leerlingen
d.m.v. doortoetsen. Het doortoetsen wordt door de groepsstamgroepleider
en/of intern begeleider gedaan.
4. Vanaf groep 5 vult de leerling ook een vragenlijst in.
5. Al deze gegevens worden door de intern begeleider ingevoerd in het DHH.
Hieruit komt een voorlopige conclusie. Deze conclusie wordt met de
stamgroepleider besproken, waarna een gesprek met de ouders zal volgen o.l.v.
de intern begeleider.
N.a.v. dit gesprek komt er een definitieve conclusie en zal het eindverslag
geschreven worden door de intern begeleider.
Psycho-diagnostisch onderzoek vindt plaats als:
1) De school nog onvoldoende relevante gegevens heeft verkregen over de
betrokken leerling om adequate maatregelen te nemen.
2) De school, in verband met handelingsverlegenheid, de hulp inschakelt van een
extern deskundige. Dit gebeurt altijd in overleg met zowel de stamgroepleider,
de ouders als de ib-er.
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Het testen van leerlingen op initiatief van de ouders.
Hebben de ouders een vraag, of willen ze voor zichzelf meer zekerheid en laten
ze hun kind op eigen initiatief testen, dan zijn de kosten voor hun rekening.
Dit advies wordt uitgebreid besproken met stamgroepleider, ouders en ib-er. Zij
zullen samen tot een conclusie komen en op basis daarvan actie ondernemen
richting desbetreffende leerling, passend bij de behoeften van het kind en binnen
de mogelijkheden van de school.
Financiering testen.
Indien het initiatief bij de school ligt zullen de kosten geheel of deels voor
rekening van de school zijn. Indien ouders op eigen initiatief hun kind laten
testen, zijn de kosten in het geheel voor de rekening van de ouders.
5.1 Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen
De begeleiding wordt bepaald door de resultaten vanuit de diagnostiek en de
informatie vanuit de 6 profielen bij hoogbegaafde kinderen.
Het Jenaplanonderwijs biedt verschillende extra mogelijkheden om
(hoog)begaafde kinderen goed op te kunnen vangen. Het werken aan projecten
biedt mogelijkheden om te verrijken. Door het werken met instructiegroepen
naast de stamgroepen is het mogelijk om geheel of gedeeltelijk voor
verschillende vakken te versnellen. Door het werken in stamgroepen verandert
er niet zo heel veel voor de kinderen, ze blijven in hun vertrouwde omgeving.
Van belang is dat hoogbegaafde kinderen “leren leren”. Ze moeten in de
behandeling aangesproken worden op hun niveau (DLE). Van belang is om de
behandeling te richten op het aanleren van leerstrategieën.
Compacten
Rekenen:
Vanuit de rekenmethode “Alles Telt” wordt het compacten aangeboden. Er
bestaat een handreiking in iedere groep die te gebruiken is bij deze methode.
Mogelijkheden (voorlopig alleen bij rekenen):
 Instructie weglaten indien mogelijk, of werken met korte en verlengde
instructies, waarbij de hoog/meerbegaafde leerling uiteraard met de korte
instructie meedoet
 Methodegebonden toetsen vooraf aanbieden, meer-begaafde leerlingen doen
alleen mee met de onderdelen die ze nog niet beheersen
 Herhalings- en oefenstof weglaten
Spelling:
Door middel van het vooraf afnemen van het dictee, kun je het leerstofaanbod
voor spelling afstemmen. Als het dictee of een deel ervan onvoldoende wordt
gemaakt, weet je als stamgroepleider welke leerstofonderdelen nog geïnstrueerd
moeten worden.
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Taal:
Ook met de taalmethode kan vrij gemakkelijk gecompact worden. In de
taalmethode moeten dan de lessen 3, 5 en 8 gemaakt worden en daarnaast de
toetsles. Op deze manier is de leerstof gehalveerd. De leerling kan dan met een
geringe instructie aan de opdrachten werken.
Overige vakgebieden:
Binnen het vakgebied begrijpend lezen is het compacten wat moeilijker te
realiseren. Hier dient een leerstofkeuze te worden gemaakt. Dit geldt ook voor
de volgende vakgebieden: schrijven, topografie, Engels, EHBO en
staatsinrichting. Daarnaast hebben we de methode Veilig Leren Lezen in groep 3.
Binnen deze methode bestaat een apart programma (raket en zon) voor
kinderen die verder zijn dan de rest.
Onderbouw:
Voor de groepen 1 en 2 geldt dat zij bij de themavoorbereiding goed moeten
bekijken welke doelen en activiteiten voor dit kind nodig zijn. Omdat wij werken
met wisselende thema’s vanuit de methode “Schatkist” en eigen thema’s, moet
dit telkens bij een themavoorbereiding gebeuren.
Werken met een dag/weektaak:
Er wordt met een dag/weektaak gewerkt waardoor een leerling precies weet
welke taken hij die dag of week moet uitvoeren. Op de Molenwijk is het mogelijk
dat deze kinderen een minitaak krijgen, waardoor ze meer ruimte krijgen voor
uitdaging binnen de weektaak. De stamgroepleider bepaalt zelf of een leerling
zelfstandig binnen of buiten het klaslokaal mag werken en de stamgroepleider
verzorgt tevens de controle en feedback. De resultaten worden mondeling
toegelicht tijdens het rapportgesprek en op het rapport wordt vermeld dat de
leerling bezig is met compacten.
Verrijken
De school gaat over tot verrijken als de reguliere stof klaar is of in plaats van
reguliere werkstof. Dit kan als aanvulling aangeboden worden op de reguliere
leerstof of als losstaand project. De school heeft een uitgebreide orthotheek
waarin zich divers verrijkingsmateriaal bevindt in roze mappen. De lijst met het
overzicht bevindt zich in de oranje map. (zie bijlage). De stamgroepleider
overlegt met de ib-er welke stof er aangeboden gaat worden, de controle en
feedback ligt wederom bij de stamgroepleider en de resultaten worden tijdens
het rapportgesprek mondeling toegelicht en op het rapport wordt vermeld dat de
leerling bezig is met verrijken.
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Aanpassen van de instructie
Op elk moment tijdens het geven van instructie zijn aanpassingen mogelijk,
zodat er meer tegemoet wordt gekomen aan de leermogelijkheden van deze
leerlingen:
 voorafgaand aan de instructie wordt mogelijk vastgesteld welke leerlingen wel
of niet mee moeten luisteren.
 leerlingen waarvan je weet dat zij/hij een bepaald onderdeel al beheersen,
kunnen eventueel direct aan het werk of het onderdeel overslaan en iets
anders gaan doen.
 leerlingen die genoeg hebben aan een schriftelijke instructie of werken met
een korte klassikale instructie en een verlengde instructie voor die leerlingen
die daar behoefte aan hebben.

Versnellen.
Algemeen
Dit is het bekorten van de basisschoolperiode. Dit uit zich in het overslaan van
een groep. De school vindt dat er maximaal 1 keer mag worden versneld.
Wanneer een leerling versneld naar een volgende groep doorgaat, heeft de
leerling reeds eerder compact- en verrijkingsstof aangeboden gekregen.
Manieren van versnellen.
 Vervroegd doorstromen vanuit kleutergroep naar groep 3
 Tussentijds doorstromen, waarbij vooraf al is voorbereid op de overstap
In de stamgroep blijven en daar sneller door de leerstof heen gaan.
Wanneer versnellen?
 DHH; er moet groen licht zijn, bij twijfel volgt een intelligentie onderzoek
 Grote didactische voorsprong: groep 3 t/m 8: 12 maanden of meer bij
spelling, rekenen, begrijpend lezen, groep 1-2: voorsprong bij taal/denken,
ruimtelijke oriëntatie, tijdsbesef, verkenning van de wereld, ordenen en
taakaanpak. Het kind is in staat om vanuit zijn eigen mogelijkheden tot een
voorsprong te komen.
 Indien het kind het sociaal-emotioneel aankan.
Wanneer kies je niet voor versnellen.
Er zijn verschillende redenen om niet te kiezen voor versnellen. Je kiest niet voor
versnellen wanneer een onderdeel van de ontwikkeling achterblijft. Het zou
hierbij kunnen gaan om gebrek aan zelfstandigheid, hiaten in de leerstof,
stoornissen, faalangst, verkeerd zelfbeeld, weerstand van ouders en/of leerling
Het opstellen van een individueel handelingsplan
Voor hoogbegaafde leerlingen leggen wij de te nemen maatregelen vast in een
handelingsplan. Dit plan wordt opgesteld door de stamgroepleider en Intern
begeleider en eventueel in samenspraak de ouders en de leerling zelf. Het
handelingsplan bestaat uit een mix van een aantal mogelijkheden, zoals
bijvoorbeeld compacten en verrijken, aanpassen van de instructie (zie 5.2) en
keuze uit extra lesstof of een extra vak. Daarnaast is het van belang dat er in het
handelingsplan aandacht wordt besteed aan niet-cognitieve aandachtspunten op
het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het handelingsplan wordt
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periodiek geëvalueerd door de stamgroepleider en de IB-er en zonodig
bijgesteld. Vanzelfsprekend wordt de aanpak geregeld besproken met de leerling
en met de ouders.
Het aanvullend leermateriaal voor hoogbegaafde leerlingen moet aan de
volgende punten voldoen:
 Het leermateriaal moet tegemoet komen aan de specifieke leerbehoeften van
de hoogbegaafde leerling. Het moet passen bij het niveau van de leerling.
Conform het handelingsplan moet de leerling met het leermateriaal kunnen
werken. De leerling moet er binnen zijn groep mee aan het werk kunnen.
Antwoorden bij het verwerkingsmateriaal moeten beschikbaar zijn. Soms is het
mogelijk dat een leerling enkele malen ondersteuning krijgt van een remedial
teacher om op gang geholpen te worden met een nieuwe methode.
Meervoudige intelligentie
Gardner heeft na langdurig onderzoek vastgesteld dat er 8 soorten intelligenties
zijn, een negende en tiende heeft hij in onderzoek. Iedere intelligentie heeft zijn
eigen kenmerken en zijn eigen stijl van leren.
De meervoudige intelligenties (MI) van Gardner zijn volgens hem op iedereen
van toepassing. Het is dus geen exclusieve toepassing voor (hoog)begaafde
leerlingen. Het laat direct zien dat ieder kind op een andere manier intelligent is.
En daardoor ook dat het logisch is dat ook de (hoog)begaafde leerlingen niet
allemaal gelijk zijn. Dat er dus verschillende werkmethoden moeten zijn en ieder
kind op zijn eigen wijze moet worden aangesproken.
De 8 verschillende intelligenties zijn:
Linguïstisch / Verbaal
Iemand met een goed ontwikkelde linguïstische intelligentie denkt voornamelijk
in woorden. Hij houdt van het lezen van boeken, gedichten, tijdschriften en
kranten. Hij wordt gestimuleerd door het spelen met vocabulaire, spelling,
grammatica, woordspelletjes, vergelijkingen en contrasten, schrijven, een
woordweb maken.
Een verbaal ingesteld iemand houdt van discussiëren, debatteren, presenteren,
communiceren, spreken, vertellen, mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, ideeën
met elkaar delen, uitleggen van begrippen, aanleren van een tweede taal,
woordafleiding, toneelspelen.
Logisch / Mathematisch
Een logisch/mathematisch ingesteld iemand denkt: in getallen, symbolen en
wiskundige vormen. Hij houdt van redeneren, (data) analyseren, logisch denken,
abstract denken, schema’s, grafieken maken, informatie toepassen, logische
problemen oplossen, feiten ordenen, berekeningen maken, structureren,
experimenteren, brainstormen, classificeren, voorspellingen doen, grafische
organizers gebruiken, calculeren, schrijven van een vergelijking of proef.
Visueel / Ruimtelijk
Iemand die visueel/ruimtelijk is ingesteld denkt in beelden. Zij vallen onder de
categorie beelddenkers. Zij worden gestimuleerd door: illustreren, ontwerpen,
beeldhouwen, visualiseren, fotograferen, films bekijken, puzzels, geometrische
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figuren, ruimtelijke relaties, details en kleuren, oplossingen ‘zien’, tekenen,
kunst, bouwen, afstand en grootte schatten, creëren door middel van beelden,
collages, ontwerpen van logo’s, brochures maken, illustreren van een boek,
posters maken, perspectief tekenen, tekensoftware gebruiken.
Lichamelijk / Kinesthetisch
Een lichamelijk/kinesthetisch ingesteld iemand denkt en leert door lichamelijke
gewaarwordingen. Hij houdt van toneelspelen, dansen, bewegen, gebarentaal,
bouwen, puzzels maken, sporten, machine monteren, experimenteren,
uitvoeren, dieren of planten ontleden, gereedschap gebruiken, projecten creëren,
opdrachten waar een goede oog-hand-coördinatie vereist is, woorden uitbeelden,
gebarentaal leren, ontspanningsoefeningen.
Muzikaal / Ritmisch
Wanneer iemands grootste kracht ligt in muzikaal/ritmisch denken, dan denkt hij
via melodieën en ritmes. Hij wordt gestimuleerd door ritme en melodie, zingen,
neuriën, muziek maken, naar muziek luisteren, muziekstukken lezen en
schrijven, leren door en met muziek en songteksten, gedicht schrijven,
componeren, muzieksoftware, musical, musicus of instrumenten bestuderen, een
rap of een lied maken van de lesstof.
Naturalistisch
Een naturalist denkt vanuit een natuurlijke omgeving.
Zijn belangstelling ligt bij het onderscheiden van flora en fauna, verblijven in een
natuurlijke omgeving, sorteren en classificeren, observeren, natuurfilms, natuur
fotograferen, natuurverschijnselen, opsommen van karakteristieken,
veranderingen registreren, ontwikkelingsstadia, registreren van kleur, grootte,
vorm en functie, logboek gebruiken.
Interpersoonlijk / Sociaal gericht
Een interpersoonlijk en sociaal gericht iemand denkt door met anderen te praten.
Hij houdt van omgang met andere mensen, leiding geven, organiseren, conflict
oplossen, interviews afnemen, samenwerken, anderen te leren begrijpen en
respecteren, problemen oplossen, debatteren, discussiëren, presenteren,
teambuilding en classbuilding activiteiten, coöperatieve werkvormen,
rollenspellen, een teampresentatie houden, opstellen van teamdoelen, actief
luisteren, oefenen in het geven van feedback, iemand helpen, samenvatten,
werken aan sociale en communicatieve vaardigheden.
Intrapersoonlijk / Zelfkennis
Iemand met intrapersoonlijke kenmerken denkt over eigen denken en gevoelens,
denkt intuïtief en heeft een grote zelfkennis.
Hij houdt van een actieplan maken, een lijst met prioriteiten opstellen,
reflecteren op het leren, antwoord geven op ethische dilemma’s, afstand nemen,
laten nadenken over eigen manier van werken en gevoelens, alternatieven
afwegen, reflecteren, stil en zelfstandig werken, eigen werktempo, leerinhoud
relateren aan eigen ervaringen, nadenken over normen en waarden, tijd geven
om informatie te verwerken, sterke mening, sterk geloof, intrinsiek gemotiveerd,
onafhankelijke opstelling, sterk zelfbewustzijn.
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Ieder mens heeft zichzelf gespecialiseerd in meerdere van deze intelligenties en
is geneigd deze als eerste in te zetten wanneer een klus geklaard moet worden.
Omdat in het reguliere onderwijs de meeste aandacht uitgaat naar de eerste 2
intelligenties, komen kinderen die zich gespecialiseerd hebben in andere
intelligenties al gauw minder goed uit de verf. Ze kunnen geen of weinig gebruik
maken van hun sterkste kwaliteiten.
Opvallend is dat een verhoog percentage hoogbegaafde kinderen zeer goed is op
het gebied van de interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligenties. Juist deze
intelligenties komen in het reguliere onderwijs nauwelijks aan bod.
Van belang is dus om erachter te komen welke intelligenties bij het kind extra
ontwikkeld zijn. Door deze intelligenties kun je het kind prikkelen.
Pedagogische handelingssuggesties:
Het sociaal-emotioneel welbevinden van begaafde leerlingen wordt op
verschillende manieren bewaakt.
 Het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem van de school: Scol.
 De intern begeleider geeft vanuit het DHH pedagogische handelingssuggesties
aan zowel de groepsstamgroepleider als de ouders.
 In de stamgroep besteedt de groepsstamgroepleider zorg en aandacht
hieraan.
 In de instructiegroep besteedt de instructiegroepstamgroepleider zorg en
aandacht hieraan.
 Wanneer meer zorg nodig is dan het hierbovengenoemde wordt de leerling
doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker of een psycholoog.
6. Evaluatie
Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. De intern begeleider is hiervoor
verantwoordelijk. De terugkoppeling naar de ouders zal gebeuren middels de
schoolbrief en de ouderenquête.
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Bijlagen
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Observatielijst ONTWIKKELINGSVOORSPRONG

Geobserveerde kleuter:

Observatiepunt

1)

De kleuter bezit een enorme
behoefte om bezig te zijn. Hij is
actiever, doet meer en met meer
inzet.

2)

De kleuter kan zich goed
concentreren en is sterk taakgericht
en doelgericht bezig.

3)

De kleuter kan goed zelfstandig
werken en heeft weinig uitleg nodig.

4)

De kleuter heeft een eindeloze
energie.

5)

De kleuter heeft een uitgebreide
woordenschat en benoemt de
dingen meer gedetailleerder.

6)

De kleuter heeft een zeer goed
geheugen, kan dingen zeer goed
onthouden.
De kleuter neemt zelf initiatief tot
vragen, vraagt door en neemt geen
genoegen met onduidelijke
antwoorden.

7)

8)

De kleuter kan zich op verschillende
dingen tegelijkertijd te
concentreren.

9)

De kleuter heeft een zeer goed
waarnemingsvermogen.

Vertoont
Vertoont Vertoont
het vaak/ het
het
regelmatig soms
niet/nog
niet
opgevallen

10) De kleuter heeft een goede fijne
motoriek.
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Observatiepunt

Vertoont
Vertoont Vertoont
het vaak/ het
het
regelmatig soms
niet/nog
niet
opgevallen

11) De kleuter is zeer perfectionistisch
(wat tot faalangst kan leiden).
12) De kleuter heeft een zeer goed
beeld van wat leven en dood
betekend. Bij een overlijden weet
de kleuter perfect wat dit betekent.
Geruststellende verhaaltjes van
volwassenen doorprikt de kleuter.
13) De kleuter kan goed omspringen
met wiskundige en logische
begrippen: getalbegrip, tijdsbegrip,
oorzaak-gevolg.
14) De kleuter zoekt op de speelplaats
kleuters of kinderen die ouder zijn
dan hijzelf.
15) De kleuter verteld veel en graag
grapjes. Hij heeft een sterk gevoel
voor humor. De kleuter begrijpt de
grapjes die hij maakt ook.
16) De kleuter heeft een grote
zelfstandigheid. Wil dingen zelf
kunnen. Liever eindeloos proberen
dan hulp te moeten vragen.
17) De kleuter heeft een grote
nieuwsgierigheid en leergierigheid.
18) De kleuter kan zeer originele en
creatieve ideeën bedenken en
uitvoeren.
19) De kleuter heeft veel fantasie.
20) De kleuter heeft een brede
belangstelling. Hij is in zowat alles
geïnteresseerd.
21) De kleuter neemt gemakkelijk de
leiding op zich. Andere kleuters
volgen hem dan ook.
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22) De kleuter helpt vaak andere
kleuters.
23) De kleuter heeft nood aan veel en
nieuwe stimulansen.

Tips in het omgaan met een ONTWIKKELINGSVOORSPRONG
 Laat een hoogbegaafde kleuter die kan lezen een verhaal voorlezen aan de
klas.
 Wees eerlijk tegenover de kleuter. De kleuter heeft je snel door.
 Wees consequent.
 Hou je goed aan afspraken.
 Laat zien dat de kleuter wordt geaccepteerd, ook al is hij anders.
(Bron: http://www.freewebs.com/allesoverkleuters/)
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Overgang van groep 2 naar 3

De overgang van
groep 2 naar 3
Jenaplanschool Molenwijk
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1. Inleiding
In dit beleidsstuk wordt beschreven hoe we de overgang van groep 2 naar
groep 3 vaststellen.
Overgang en overgangsbeleid
Voorheen werkte het basisonderwijs nog met 1 oktober als grens voor de
overgang van groep 2 naar groep 3. Kinderen die voor 1 oktober jarig
zijn, konden naar groep 3. Kinderen die na 1 oktober jarig zijn blijven nog
een jaar in groep 2. Deze grens is ontstaan doordat op 1 oktober de
teldatum werd gehanteerd.
Omdat 12% van de kinderen voor groep 3 een “kleuterverlenging” kreeg
(dus een “ jaar” langer in groep 1/2 bleven), heeft de inspectie hier
kritische vragen over gesteld. De inspectie verwacht dat scholen een
duidelijker beleid voeren ten aanzien van de overgang (ook van groep 2
naar groep 3) en dat zij de ouders daarover informeren. De inspectie wil
dat de 1 oktober grens wordt losgelaten en dat naar de ontwikkeling van
het kind wordt gekeken. Kan het kind in zijn ontwikkeling de overgang
naar groep 3 aan. Dit betekent bijvoorbeeld dat kinderen die in oktober,
november en december 6 jaar worden ook meegenomen gaan worden in
de bepaling van overgang.
1. Het beleid van de school bij overgang van groep 2 naar groep 3:
Wij hebben Schatkist als leerlingvolgsysteem om de kinderen goed te
kunnen volgen. Op basis van de observaties kan bekeken worden of de
kerndoelen voor groep 2 worden behaald. We kijken of kleuters in groep
2, gezien hun ontwikkeling, toe zijn aan groep 3. Het kan dus zijn dat
blijkt dat een kind dat in december naar school gaat na anderhalf jaar
gekleuterd te hebben toe is aan groep 3. Het kan ook zijn dat op basis van
de observaties een kind in juni naar school gaat en na ruim twee jaar niet
toe is aan groep 3. In het eerste geval gaat een kind door naar groep 3 in
het tweede geval krijgt het een extra kleuterjaar.
We gaan door gebruik te maken van een observatiesysteem én door
gebruik te maken van het beslissingssysteem (dus overleg met ouders)
kritischer kijken naar het individuele kind. Wij zullen dit beleid de
komende jaren moeten volgen en evalueren.
Zie verder protocol overgang van groep 2 naar 3
2. Het beleid ten aanzien van de doorstroming van leerlingen in groep 3
t/m 8:
In groep 3 t/m 8 kan een onderscheid gemaakt worden tussen:
- leerlingen die op niveau presteren
- leerlingen die onder niveau presteren
- leerlingen die boven niveau presteren
Leerlingen die op of boven niveau presteren zullen naar de volgende
jaargroep gaan, maar bij leerlingen waarbij stagnatie optreedt tijdens het
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leerproces zal dat niet automatisch gebeuren. Deze leerlingen zullen
besproken worden en moeten waar nodig doubleren.
Zie verder protocol overgang groep 3 t/m 8
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2. De overheid en kleuterverlenging
2.1 De wet
-

Kinderen van 3;10 jaar mogen maximaal 10 dagdelen (5 dagen) naar
de basisschool toe om kennis te maken. Scholen zijn niet verplicht een
kennismakingsperiode te houden. Kinderen mogen op onze school
mogen … dagdelen komen wennen.

-

Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig.

-

Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig, maar mogen 5 uur per week
worden thuisgehouden. Met speciale toestemming van de directeur kan
daar nog 5 uur per week bij. Dus maximaal 10 uur per week thuis.

-

De leerplicht gaat in vanaf de eerste schooldag van de maand na de
vijfde verjaardag.

-

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat, schrijft de wet voor
dat de school het kind een doorlopende ontwikkelingslijn biedt.

-

De termen “verlengde kleuterperiode”, “kleuterverlenging”,
“zittenblijven” en “doubleren” komen derhalve in de wet niet voor.

-

De wet op Primair Onderwijs spreekt van een leertijd van in beginsel 8
jaar.

-

Dezelfde wet meldt dat kinderen tot maximaal 14 jaar naar de
basisschool mogen gaan.

-

De basisschoolperiode begint op het moment dat een kind de school
binnenkomt. De wet doet geen uitspraak over de groep waar een kind
in komt en hoelang het daar gaat blijven.

-

De 1 oktoberdatum is een relict uit het verleden toen een teldatum op
dat moment lag en heeft wettelijk niets te maken met hoelang een kind
in een kleutergroep blijft.

-

Het besluit tot al dan niet doubleren wordt genomen door de school.

Conclusie: Kleuterverlenging bestaat volgens de wet niet.
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2.2 De inspectie
De inspectie zegt het volgende: (indicator 13.3) De leerlingen doorlopen
in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar. De
inspectie licht de indicator in haar werkinstructie versie 29 september
2005 als volgt toe. De WPO gaat ervan uit dat kinderen in beginsel binnen
een tijdvak van acht aaneensluitende jaren het primair onderwijs
doorlopen. Daarom mag worden verwacht dat het percentage
zittenblijvers in de leerjaren 3 tot en met 8 in de laatste twee schooljaren
binnen een bepaalde bandbreedte rondom het landelijk gemiddelde blijft.
Aanvullend hierop wordt rekening gehouden met het aantal kinderen, dat
in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode krijgt. Twee zaken zijn
hierbij van
belang:
• Het beleid van de school bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2
en van leerjaar 2 naar leerjaar 3.
• Het beleid van de school omtrent de doorstroming van kinderen in de
leerjaren 3 tot en met 8.
De inspectie verwacht dat scholen argumenten hebben wanneer zij
kinderen in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode geven.
Op basis hiervan laat de inspectie weten:
-

Dat zij verwacht dat scholen beleid voeren ten aanzien van overgang,
ook in de onderbouw en dat zij de ouders daarover informeren.

-

Dat zij kritische vragen gaat stellen als van de leerlingen in groep 3
meer dan 12% een jaar kleuterverlenging heeft gehad, onder aftrek
van de “versnellers”. Hierbij wordt vanwege de beschikbaarheid van
(teldatum)gegevens (toch weer) de datum van 1 oktober
aangehouden.

-

Dat zij de doorstroming op een school onvoldoende beoordeelt als meer
dan 3% (=landelijk gemiddelde) van de leerlingen van groep 3 t/m 8
heeft gedoubleerd.

Conclusie: De inspectie “zoekt” naar zaken om in gesprek met scholen te
komen.
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3.

Stappenplan

Stap 0: Informatie
Ouders via schoolgids, leerkrachten of schoolsite informeren over de
procedure.
Stap 1: Welke kinderen?
Actie:
Besluiten voor welke kinderen we een verlengde (of
verkorte) kleuterperiode moeten overwegen. Hoe doen we
dat?
- We kijken naar alle kinderen die geboren zijn van
oktober tot en met december
- We maken gebruik van het eigen leerlingvolgsysteem
van Schatkist. We kijken ook naar welbevinden en de
betrokkenheid als dat niet in het volgsysteem zit
(wanneer wel/niet). We maken gebruik van de aspecten
beschreven bij “2.1 De inspectie”.
Wanneer:
November / december
Resultaat: De kinderen waarover een besluit moet worden genomen
zijn in beeld.
Stap 2: Ouders informeren en betrekken
Actie:
Start overleg met leerkracht en ouders (en eventueel IBer). We vertellen de ouders dat we een verlengde of
(verkorte) kleuterperiode willen overwegen. Relevante
informatie van ouders wordt verkregen.
Wanneer:
November (bij de eerste kwartiergesprekken van het
schooljaar).
Resultaat: Ouders zijn geïnformeerd en betrokken.
Stap 3: Verzamelen van informatie
Actie:
We verzamelen informatie m.b.t. alle mogelijke aspecten
(uitdiepen van de gegevens die reeds in stap 1 waren
verzameld).
Wanneer:
December / maart.
Resultaat: Informatie m.b.t. zoveel mogelijk aspecten van de
beslisboom.
Stap 4: Bepalen van de “leerbaarheid”
Actie:
We maken een plan om aandachtspunten te verbeteren.
Bijvoorbeeld: beginnende geletterdheid, verbeteren van de
werkhouding, plan gericht op weerbaar maken, enz. We
bespreken het met ouders en geven hen de kans ook thuis
wat te doen.
Wanneer:
Januari / april
Resultaat: We weten in hoeverre het kind leerbaar is op een bepaald
gebied c.q. ontvankelijk voor specifieke stimulering.
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Stap 5: Omstandigheden groep 2 en 3 in kaart brengen
Actie:
We verzamelen gegevens rondom de toekomstige groep 2
en 3. (Grootte, groepssamenstelling, eventuele vriendjes,
werkwijze, pedagogische en didactische mogelijkheden van
de leerkracht, tijd voor extra ondersteuning enz.)
Wanneer:
Maart / april
Resultaat: We weten wat voor aanbod / begeleiding in welke groep
mogelijk is.
Stap 6: De beslissing
Actie:
We zetten de behoeftes van het kind op een rijtje en kijken
op welke plaats het kind het beste kan worden begeleid. We
nemen een besluit m.b.v. de beslisboom en
beslissingsaspecten (bijlage).
Wanneer:
Uiterlijk eind mei
Resultaat: We doen deze besluitvorming in samenspraak met de
ouders en nemen daarin ook de mening van het kind mee.
Stap 7: Handelingsplan
Wanneer:
Augustus / september in het nieuwe leerjaar
Actie:
We maken een groepsplan / handelingsplan dat aansluit op
de specifieke behoeftes van dit kind in groep 2 of in groep
3.
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4. Beslissingsaspecten Jenaplanschool Molenwijk
Met betrekking tot de overgang van groep 2 naar groep 3
Naam:
Geb. datum:
Leerkracht:
Groep:
Ingevuld op:

Score Score Score
1
2
3

Werkhouding:
Gedrag tijdens klassikale activiteiten (actief meedoen,
zich aangesproken voelen)
Werkhouding (zelfstandig kunnen werken, doorwerken,
concentratie, zelf oordeel kunnen geven)
Motivatie voor werken (naast spelen)
Werkverzorging (niveau tekenwerk, verzorging knipen plakwerk)
Zin hebben in leren lezen en / of taal /
leesvoorwaarden
Prestatiegebieden:
Kwaliteit in kringgedrag
Werken (vrij)-prestatie
Prestaties werken bij opdrachten
Beheersing ontwikkelingsmaterialen
Taalbeheersing
Visuele discriminatie
Auditieve discriminatie
Oog-handcoördinatie
Omgaan met hoeveelheden: rekenvoorwaarden
(synchroon tellen, resultatief tellen, getalbegrip t/m 5,
rekenbegrippen)
Omgaan met letters en taal / leesactiviteiten (reeks
van 4 woorden na kunnen zeggen, klankverschillen
horen, eindrijm, eerste en laatste klank isoleren,
auditieve synthese, woord van 3 letters nastempelen,
enige letterkennis)
Sociale ontwikkeling:
Zelfvertrouwen
Weerbaarheid / zelfredzaamheid
Sociale omgang met andere kinderen
Taalontwikkeling
Motorisch ontwikkelingsniveau
Omstandigheden in groep 2 of 3 gerelateerd aan dit
kind
Leeftijd van het kind
Uiterlijke lichamelijke ontwikkeling
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Eigen voorkeur voor schoolloopbaangevolg
Totaal:

Totaalscore: 24 t/m 57
Duidelijk advies voor
groep 2 verlenging

Totaalscore: 58 t/m 63
Geen optimale
voorwaarden voor groep
3

Totaalscore: 64 t/m 72
Langer in groep 2 is
nadelig

o Ouders geïnformeerd (stap 2) op:
o Plan met ouders besproken (stap 4) op:
o Beslissing (stap 6):
Groep 2:

Groep 3:

Leerkracht / school
Ouders
Kind
Besluit
o Besluit met ouders besproken op:
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5. Beslissingsprocedure (voor overgang groep 2-3)
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Bekijk werkhouding /
motivatie (aspect 1,
2, 3, 4)

Gedeeltelijk
onvoldoende

Onvoldoende

Groep 2

Voldoende

Voldoende

Bekijk sociaalemotioneel (aspect 7,
8, 9)

In principe
naar groep 3

Check ook de
specifieke voorwaarden
(aspect 5, 6)
Sociaal-emotioneel
(aspect 7, 8, 9)

Onvoldoende

Groep 2

-

Voldoende

Groep 3

Beiden
onvoldoende

Eén cluster
onvoldoende

Toch groep
2
overwegen
m.b.v. de
overige
aspecten

Naar groep
3 (evt. met
speciale
aandacht)

Lichamelijke rijping (13, 14) kan gehanteerd worden als extra argument vóór of
tegen een extra jaar groep 2.
Taalontwikkeling (10) en motorische ontwikkeling (11) zal al zover doorspelen in
de aspecten 1 t/m 6 dat ze in de beslissingsprocedure geen vaste plek hebben
gekregen.
Omstandigheden groep 2 of 3 komend jaar (aspect 12) kan als extra argument
worden gehanteerd.
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6. Toelichting bij de beslissingsaspecten
1. Gedrag tijdens klassikale activiteiten
Kinderen die niet actief meedoen tijdens klassikale activiteiten en zich niet
of nauwelijks aangesproken voelen tijdens deze activiteiten, komen eerder
in aanmerking voor een extra jaar bij de kleuters.
2. Werkhouding
Kinderen die niet zelfstandig kunnen werken, die niet enige tijd achter
elkaar door kunnen werken, en/of die onvoldoende concentratie tot
werken kunnen opbrengen, komen eerder in aanmerking voor een extra
jaar groep 1/2.
3. Motivatie voor werken
Kinderen die nog weinig motivatie hebben voor echt “werken” en die nog
liever spelend bezig zijn, bijv. nooit werkjes kiezen of bijv. nog weinig
interesse voor cijfers, letters en andere “lees”activiteiten hebben, komen
eerder in aanmerking voor een extra jaar in groep 1/2.
4. Werkprestaties
Kinderen bij wie het niveau van het werk bijv. het tekenwerk of de
verzorging van het knip en / of plakwerk gemiddeld genomen beneden de
maat is, komen eerder in aanmerking voor een extra jaar in groep 1/2.
5. Lees / taalvoorwaarden
Kinderen die nog weinig belangstelling tonen voor geschreven taal en bij
wie de lees / taalvoorwaarden nog in onvoldoende mate ontwikkeld zijn
(auditief, visueel, taalbegrippen), komen eerder in aanmerking voor een
verlengde kleuterperiode.
6. Rekenvoorwaarden
Kinderen bij wie de rekenvoorwaarden (rekenbegrippen, tellen, etc.) nog
in onvoldoende mate ontwikkeld zijn, komen eerder in aanmerking voor
een extra jaar in groep 1/2 .
7. Zelfvertrouwen
Kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, veel last van faalangst (vooral
voor werkjes) hebben, die teleurstellingen maar moeilijk kunnen
verwerken en van slag raken, komen eerder in aanmerking voor een
kleuterverlenging.
8. Weerbaarheid / zelfredzaamheid
Kinderen die nog weinig weerbaar zijn, die nog veel moeite hebben om
voor zichzelf op te komen, die in sommige gevallen nog weinig
zelfredzaam zijn, komen eerder in aanmerking voor een verlengde
kleuterperiode.
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9. Sociale omgang met groepsgenoten en leerkrachten
Kinderen die nog veel moeite hebben met het op een positieve manier
contact leggen met anderen of die vaak niet positief reageren op
contactname door anderen, komen eerder in aanmerking voor een extra
jaar bij de kleuters.
10. Taalontwikkelingsniveau
Kinderen bij wie de taalontwikkeling een achterstand vertoont, zowel in
het actieve taalgebruik als in de passieve taalbeheersing (één signaal is
bijv. laat beginnen met praten), komen eerder in aanmerking voor een
extra jaar in groep 1/2 .
11. Motorisch ontwikkelingsniveau
Kinderen bij wie de ontwikkeling van de grove motoriek (bewegen, lopen,
gym, etc) achterstand vertoont of de fijne motoriek of de coördinatie van
waarnemen en bewegen nog problemen geeft (bijv. tot uiting komend in
een schoolartsenbezoen), komen eerder in aanmerking voor een jaar
extra bij de kleuters.
12. Omstandigheden groep 3
Kinderen, waarbij de omstandigheden in groep 3 het komend jaar minder
optimaal zullen zijn om wat voor reden dan ook, komen in aanmerking
voor een jaar kleuterverlenging.
13. Leeftijd van het kind
Kinderen die minder dan twee jaar basisschool hebben genoten, komen
eerder in aanmerking voor een verlenging van de kleuterperiode, en des
te meer naar mate ze minder maanden naar school zijn geweest.
14. Uiterlijke lichamelijke ontwikkeling
Kinderen die qua lengte en / of lichaamsbouw nog onder het gemiddelde
zitten of nog een duidelijke kleuterbouw hebben (signaal evt: onderzoek
schoolarts), komen eerder in aanmerking voor een extra jaar in groep 1/2
Zoals in de “beslisprocedure” is aangegeven, zijn een aantal aspecten te
clusteren:
Werkhoudings- / motivatie aspecten:
Functieontwikkeling taal / lezen / rekenen:
Sociaal- emotionele ontwikkeling:
Lichamelijke rijping:

1 t/m 4
5 en 6
7 t/m 9
13 en 14

Taalontwikkelingsniveau (10), motorische ontwikkeling (11) en
omstandigheden in groep 3 (12) zijn “losse” aspecten.
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Taalontwikkelingsniveau (10) is eventueel te koppelen aan de specifieke
leervoorwaarden (5, 6).
Het motorisch ontwikkelingsniveau is eventueel te koppelen aan
lichamelijke rijping (13, 14).
Om nu op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen, moet
worden vastgesteld hoe zwaar elk aspect meeweegt in de beslissing.
1. De werkhoudings- / motivatie aspecten (1 t/m 4) zijn het meest
belangrijk, d.w.z. “schoolrijpheid” is het duidelijkst herkenbaar in: een
goede werkhouding, voldoende motivatie, met name voor
“leerwerkjes”, een voldoende houding bij klassikale activiteiten en
goede werkprestaties.
2. Op de tweede plaats komen de specifieke lees-, taal- en
rekenvoorwaarden (5 en 6).
3. Op de derde plaats komt de sociaal-emotionele ontwikkeling (7, 8, 9).
4. Op de vierde plaats komen de overige aspecten (10, 11, 12, 13, 14)
Nogmaals: Alle aspecten zijn belangrijk, maar we laten sommige aspecten
zwaarder meetellen.
Als er voor een kind antwoord gegeven moet worden op de vraag wel /
niet groep 3, kan de beslissingsprocedure steun geven. Eerst moet m.b.v.
het op school gehanteerde leerlingvolgsysteem een samenvattend oordeel
gegeven worden op de lijst met de 14 aspecten.
De checklist voor deze 14 aspecten staat op blz 7/8.
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Doubleren en versnellen
in groep 3 t/m 8

Doubleren en
versnellen in groep 3
t/m 8
Jenaplanschool Molenwijk
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Vooraf
In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs
afgestemd moet worden op de voortgang in de ontwikkeling van de
leerling. Bij zorgleerlingen, dus leerlingen waarvoor een meer specifieke
ondersteuning nodig is, moet systematisch gewerkt worden aan die
aspecten van de ontwikkeling die achter blijven.
Mocht blijken dat deze specifieke ondersteuning niet genoeg heeft
opgeleverd dan kan een van de mogelijk oplossingen voor zorgleerlingen
gezocht worden in groepsdoublure of groepsversnelling. Beide vormen van
hulp kennen nogal wat kanttekeningen, leiden nog wel eens tot
misverstanden en spanningen met ouders en hebben lang niet altijd het
gewenste effect. Vandaar dat het juist lijkt om een groepsdoublure of
versnelling in procedures vast te leggen.
Uitgangspunten zijn:
- Groepsdoublure of groepsversnelling moet geschieden op basis van
zorgvuldige afweging.
- Groepsdoublure of groepsversnelling vormt de verantwoordelijkheid
van het gehele team.
Voorafgaande aan groepsdoublure of groepsversnelling is er sprake
geweest van nadrukkelijke extra ondersteuning, uitgaande van de
specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Dit is zoveel mogelijk
uitgedrukt in groeps- en/of handelingsplannen.
Centraal staat:
De school beslist over de plaatsing van leerlingen in de groepen.
Wanneer ouders het niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen
zij gebruik maken van de geldende klachtenprocedure zoals deze
omschreven staat in de schoolgids.
Doublure
1. Een doublure is een verantwoordelijkheid van het hele team.
2. Doubleren wordt spaarzaam en liefst zo jong mogelijk toegepast,
omdat:
- De effecten van een doublure in een aantal gevallen maar beperkt zijn.
Immers, de bedoeling is dat kinderen aan kunnen sluiten bij de
opvolgende groep.
- Het gevoel van opnieuw falen belangrijke negatieve gevolgen kan
hebben voor het sociaal welbevinden.
- Demotivatie op de loer ligt.
- Het zelfvertrouwen geschaad kan worden.
- Er vaak op het moment van doubleren een gat ontstaat bij bepaalde
vakken tussen waar het kind zit en waar de opvolgende groep is: vaak
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is het kind verder, soms achter en cruciaal is dat het kind moet kunnen
aanhaken: er moet geen mismatching plaats vinden.
Een voorkomend moment voor een eventuele doublure vormt de overgang
van groep 2 naar groep 3 (Zie hiervoor het protocol “Overgang van groep
2 naar groep 3).
Toch kunnen er op andere momenten ook doublures plaatsvinden.
Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de technische vaardigheden (lezen,
rekenen en spellen) onvoldoende beheerst worden om de lesstof vanaf
groep 6 met redelijk succes te kunnen volgen. De lesstof vanaf groep 6 is
meer gericht op het toepassen van geleerde technische vaardigheden om
met name kennis te kunnen verwerven.
Vanaf groep 6 zullen doublures sporadisch voorkomen. De school is
ingericht op het werken met verschillende niveaus door het werken in
driejarige stamgroepen. Kinderen leren hun eigen (on)mogelijkheden
kennen en ook daar mee om te gaan. Dit brengt uiteraard verschillen met
zich mee, die we weer terugzien in de uiteindelijke eindbeoordeling en
schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Een doublure kan 1 maal
worden toegepast op een schoolloopbaan van 8 jaar.
Voor doubleren gelden de volgende afspraken:
- Er is gewerkt met groeps- en/of handelingsplannen om het kind te
ondersteunen. Deze plannen zijn regelmatig met ouders besproken.
- Het kind is ter sprake gebracht in de stamgroepbespreking.
- In veel gevallen is het van belang een doublure te overwegen op
basis van advies uit extern onderzoek of een consultatief gesprek
met externen.
- Het team moet er van overtuigd zijn dat er een grote kans bestaat
dat de doublure een meerwaarde heeft.
- Ouders worden ingelicht over voornemens rond doubleren als de
stamgroepbespreking daartoe besluit (eerste gesprek in januari (1e
rapportgesprek, vervolggesprek in maart en evt. juni).
- Na een doublure wordt het traject van extra ondersteuning en
groeps- en/of handelingsplannen eventueel voortgezet totdat het
kind opgenomen is in de opvolgende groep. Ook wanneer een kind
blijvend extra ondersteuning nodig heeft, dient er gewerkt te
worden met een groeps- en/of handelingsplan als basis voor een
verantwoorde ondersteuning.
- In het nieuwe schooljaar nodigt de leerkracht de ouders in
september uit voor een gesprek rond de voortgang en verwerking
van de doublure van het kind. In november worden de ouders een
tweede maal uitgenodigd voor een vervolggesprek (tijdens
scolgesprekken). Indien de doublure goed verloopt, geldt daarna
weer de gang van zaken rond oudergesprekken zoals die gewoon is
op de school.
- Het proces rond de doublure wordt gedocumenteerd en opgenomen
in het dossier van het kind.
- De school houdt bij hoe de verdere schoolloopbaan van het kind
verloopt en documenteert dit.
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Doublure, wat zijn de criteria?
Overgang naar een volgende groep is mogelijk als:
1. Er voldoende scores zijn op de onderdelen van de
schoolvaardigheidtoetsen.
2. Er sprake is van een voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de
verantwoordelijke groepsleerkracht onderbouwd door observatiegegevens
uit de groep en eventueel methodegebonden toetsen.
3. De groepsleerkracht het kind in staat acht met de verworven technische
vaardigheden (lezen, rekenen en spellen) aan de slag te kunnen in de
volgende groep.
4. Er sprake is van een voldoende sociaal emotionele ontwikkeling naar het
oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht onderbouwd door
observatiegegevens uit de groep en de SCOL.
Doublure wordt overwogen als het kind niet voldoet aan een van de
hierboven genoemde criteria. Met uitzondering van kinderen met een
eigen leerweg dan wel een arrangement.
Versnellen
Het overslaan van een groep komt spaarzaam voor (onderstaand stuk
komt uit het “Beleidsplan hoogbegaafdheid”.
Algemeen
Dit is het bekorten van de basisschoolperiode. Dit uit zich in het overslaan
van een groep. De school vindt dat er maximaal 1 keer mag worden
versneld. Wanneer een leerling versneld naar een volgende groep
doorgaat, heeft de leerling reeds eerder compact- en verrijkingsstof
aangeboden gekregen.
Manieren van versnellen.
 Vervroegd doorstromen vanuit kleutergroep naar groep 3 (Zie protocol
“Overgang van groep 2 naar groep 3”)
 Tussentijds doorstromen, waarbij vooraf al is voorbereid op de overstap
In de stamgroep blijven en daar sneller door de leerstof heen gaan.
Wanneer versnellen?
 DHH; er moet groen licht zijn, bij twijfel volgt een intelligentie
onderzoek
 Grote didactische voorsprong: groep 3 t/m 8: 12 maanden of meer bij
spelling, rekenen, begrijpend lezen, groep 1-2: voorsprong bij
taal/denken, ruimtelijke oriëntatie, tijdsbesef, verkenning van de
wereld, ordenen en taakaanpak. Het kind is in staat om vanuit zijn
eigen mogelijkheden tot een voorsprong te komen.
 Indien het kind het sociaal-emotioneel aankan.
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Wanneer kies je niet voor versnellen.
Er zijn verschillende redenen om niet te kiezen voor versnellen. Je kiest
niet voor versnellen wanneer een onderdeel van de ontwikkeling
achterblijft. Het zou hierbij kunnen gaan om gebrek aan zelfstandigheid,
hiaten in de leerstof, stoornissen, faalangst, verkeerd zelfbeeld, weerstand
van ouders en/of leerling
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Procedure en tijdpad
Het besluit om een kind te laten doubleren of te laten versnellen wordt
voorbereid door leerkracht en IB-er en wordt besproken in het
bouwoverleg (en zo nodig teamvergadering).
Tijdpad
Oktober:
De eerste signalen van mogelijke doublure of versnellingen worden met
de IB-er tijdens de eerste stamgroepbespreking besproken
December/januari:
De leerling wordt samen met de IB-er tijdens het bouwoverleg
besproken
Januari:
Ouders worden ingelicht over voornemens rond doubleren/versnellen
als de stamgroepbespreking daartoe besluit
Februari:
na de Citotoetsen worden de resultaten bekeken en vindt overleg plaats
tussen leerkracht en IB-er
Maart:
De ouders worden uitgenodigd voor een vervolggesprek.
Februari/maart:
Het handelingsplan wordt aangepast en eventuele acties worden in
gang gezet. In het geval van versnellen wordt er doorgetoetst en worden
er voorbereidingen in de groep getroffen (extra instructie en aangepast
programma).
Mei:
het definitieve besluit valt in samenspraak met ouders. Er worden
afspraken gemaakt over de te nemen verdere stappen.
September:
In het nieuwe schooljaar nodigt de leerkracht de ouders in september
uit voor een gesprek rond de voortgang en verwerking van de doublure
van het kind.
November:
In november worden de ouders een tweede maal uitgenodigd voor een
vervolggesprek (tijdens scolgesprekken). Indien de doublure goed
verloopt, geldt daarna weer de gang van zaken rond oudergesprekken
zoals die gewoon is op de school.
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