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1. INLEIDING 

 
Het ondersteuningsplan (v.h. zorgplan) geeft een overzicht van het onderwijs en de 

zorgstructuur die plaatsvindt op CBS Koningin Wilhelmina. Ook formuleren we in het 

ondersteuningsplan het basisaanbod en het aanbod voor extra ondersteuning dat aan 

leerlingen bij ons op school geboden wordt. 

In het ondersteuningsplan beschrijven we de taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze 

ten aanzien van passend onderwijs. We geven een beschrijving van de basisondersteuning en 

de extra ondersteuning die de school biedt. Verder benoemen we ook de ambities die er zijn 

ten aanzien van Passend Onderwijs. 

 

Het ondersteuningsplan 

• Is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids 

• Is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

• Wordt geschreven door de directie en de IB-er 

• Wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld 

• Wordt ter advies voorgelegd aan de MR 

 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. In 

dit regionale Samenwerkingsverband is een dekkend aanbod onderwijsondersteuning 

aanwezig. Meer informatie over het SWV kunt u vinden op de website www.swvfriesland.nl  

 

Samen met alle basisscholen op de Friese Waddeneilanden maken wij deel uit van het SWAP, 

Samenwerking Waddenscholen Primair Onderwijs. Vanwege onze eiland situatie en de 

knelpunten die dit met zich meebrengt, ontvangen wij vanuit het Ministerie extra middelen 

om deze knelpunten het hoofd te bieden. 

  

http://www.swvfriesland.nl/
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2. ONZE SCHOOL 
 

CBS Koningin Wilhelmina is een basisschool die gesitueerd is in het dorp Hollum op het 

Waddeneiland Ameland.  

Onze school heeft een gemiddelde schoolweging (30,97) Dat betekent dat wij ons richten op 

de gemiddelde groep (middenmoot, II en III scores) 

 

Daarnaast zijn er ook nog leerlingen die een specifiekere speciale onderwijsbehoefte 

hebben. Dit zijn: 

 

✓ Leerlingen van wie de leerprestaties achterblijven (V-scores) 

✓ Leerlingen voor wie het reguliere onderwijsaanbod weinig uitdaging biedt (I scores) 

✓ Leerlingen met sociaal emotionele problemen 

 

 

De ligging op een eiland vraagt van ons nog meer Passend Onderwijs omdat je leerlingen zo 

lang mogelijk binnen boord wil houden. Er moet op verschillende niveaus onderwijs worden 

aangeboden. Als we daarin onze grens bereikt hebben ( zie hoofdstuk 9), kunnen we een 

beroep doen op het SWAP. Zij kunnen expertise, middelen en ondersteuning bieden. Ook in 

geval van verwijzing naar het SBO spelen zij een rol. 
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3. TAAKVERDELING BINNEN ONZE SCHOOL 

 

De leerkracht 

 

Kerntaken:  

- Schept een veilig klimaat, waarbinnen iedere leerling zichzelf mag zijn. Er is ruimte 
voor verschillen in opvatting, leerwijze en interesse. Respect voor elkaar staat 
centraal; 

- Draagt zorg voor een goede relatie tussen leerlingen onderling en tussen 

leerkracht en leerling; 

- Stemt onderwijs in die mate af dat de leerling zich competent voelt; 

- Creëert een leeromgeving, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid kunnen nemen 

voor hun eigen leerproces; 

- Is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de planning, uitvoering en evaluatie 

van het onderwijs binnen de groep; 

- Communiceert helder met ouders om de betrokkenheid te stimuleren en de 

ouders van de benodigde informatie te voorzien; 

- Administreert en registreert alle relevante informatie betreffende de groep en de 
individuele leerling. 

 

Onderwijsassistent  

 

Kerntaken: 

- Het planmatig begeleiden van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op 

cognitief, motorisch en/of sociaal-emotioneel gebied; 

- Zorg dragen voor een adequaat en effectief werkcontact met intern begeleider en 
leerkrachten m.b.t. de door de onderwijsassistent begeleide leerlingen. 

- Toetst leerlingen, als dit binnen de klassensituatie niet te organiseren is. 
 
 

Intern begeleider ( I.B.-er) 

 

Om de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de zorg te kunnen waarmaken, 

is het nodig dat de intern begeleider bevoegdheden heeft. Zij is proces-eigenaar op 

dit gebied, wat betekent dat zij het initiatief kan nemen tot het maken van afspraken en 
protocollen, die de kwaliteit van de zorg verhogen. 

 

Kerntaken:  

- Geeft vorm aan een effectieve zorgstructuur en zorgcultuur binnen de school; 

- Werkt met een leerlingvolgsysteem (ParnasSys) om de ontwikkeling van de leerlingen 
te monitoren. 
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- Toetst, waar nodig voor extra informatie, leerlingen (individueel). 

- Maakt trendanalyses naar aanleiding van de toets scores om het onderwijsproces te 
bewaken en waar nodig aan te passen. 

- Voert gesprekken met leerkrachten, ouders en externen. 

- Heeft contact met externe instanties (bijvoorbeeld Onderwijs Begeleiding Dienst, 
GGD, logopediste, schoolarts enz.) voor hulp en advies én adviseert ouders hoe 
contact met deze instanties op te nemen. 

- Stuurt met de directie samen veranderingsprocessen binnen de  

leerlingenzorg aan. 

- Coacht en begeleidt individuele leraren en het team als groep binnen 
veranderingsprocessen aangaande de zorg binnen de school (je kunt hier bij denken 
aan verbeterprocessen; hoe wordt de zorg in de klas uitgevoerd; heb je voldoende 
zicht op de ontwikkeling van de leerlingen; etc.) 

- Houdt deskundigheidsniveau up-to-date door (bij-)scholing, het bijwonen van 

netwerkbijeenkomsten, het volgen van recente ontwikkelingen onder meer door 
lezen van vakliteratuur. 

 

 

Directie 

 

Kerntaken: 

- Is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Zorgteam; 

- Draagt zorg voor afstemming algemene beleidsvoornemens en zorgbeleid; 

- Neemt actief deel aan de zorgvergaderingen; 

- Draagt zorg voor de benodigde facilitering om het voorgenomen zorgbeleid naar 

behoren uit te kunnen voeren; 

- Neemt deel aan bovenschoolse bijeenkomsten t.b.v. afstemming en 

optimalisering zorgbeleid; 
 
Controleert de door de leerkrachten, IB en RT uit te voeren taken. 
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4. ONDERWIJSAANBOD 
 

Onderwijsplannen  

We hebben voor verschillende vakgebieden een onderwijsplan gemaakt, waarbij ingevuld is 
welke aanpak we bieden aan de verschillende niveaus. In deze plannen komt dus duidelijk 
naar voren wat voor begeleiding/ onderwijs/ lesstof we aan welke leerling geven. Het 
onderwijsaanbod wordt al vanaf de basis geïntensiveerd.  

De onderwijsplannen zijn geschreven voor de volgende vakgebieden: 
● Spelling 
● Taal 
● Technisch lezen 
● Begrijpend lezen 
● Rekenen 
● Taal en rekenen bij kleuters 

 

 

EDI-model 

Voor onze instructies gebruiken wij het EDI-model, dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid en 
doelmatigheid wordt vergroot. 

In een EDI-les zet de leerkracht de volgende technieken in: 
● Controleren van begrip: de leerkracht monitort of alle leerlingen begrijpen wat is 

uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar tijdens de les;  

Stapstenen voor het controleren van begrip: 
o Eerst instructie geven; 
o Dan pas vragen stellen. Specifieke vragen over wat zojuist is onderwezen; 
o Denktijd bieden; 
o Willekeurig beurten geven. Geef tenminste drie leerlingen een beurt. Gebruik 

een beurtenbakje, o.i.d; 
o Luisteren; 
o Feedback geven. Herhaal een goed antwoord, vul aan als het gedeeltelijk goed 

is. Leg klassikaal opnieuw uit als het antwoord niet goed is.  
● Uitleggen: lesgeven door te vertellen; 
● Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen; 
● Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten 

zien hoe een expert de opdracht aanpakt. Dit heet ook wel ‘modelen’. 
● Begeleide inoefening: inoefenen van de lesstof in de stappen “de leerkracht doet het 

voor”; “leerkracht en leerlingen doen het samen”; “leerlingen doen het samen”; 
“leerling doet het zelf”. 
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5.  ONDERWIJSAANBOD EN ONDERSTEUNING OP 
SOCIAAL EMOTIONEEL GEBIED 

 

Een school moet een plaats zijn waar leerlingen, ouders en ook het onderwijzend personeel 

zich veilig voelen. Wij denken hierbij aan veilig spelen, een beschermde omgeving, het 

welbevinden voor allen die op school zijn. Daarbij horen schoolafspraken over pesten, 

schoolregels en schoolafspraken, het gedrag op het plein, in de gang en in de klas. Wij 

hebben dit vastgelegd in een document genaamd “Veiligheid”. 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol 

met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat 

zij—als zich problemen voordoen– oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat 

zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid. 

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van 

petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie 

voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt 

dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect 

zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we 

dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je 

bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. 

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de 

zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je 

grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de 

zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op 

een hele positieve en krachtige wijze gedragen. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt 

een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. 

Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze 

kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.  

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, 

bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen 

aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren. 
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6. GESPREKKENCYCLUS MET OUDERS 

 

Op onze school worden diverse oudergesprekken gevoerd. Het gaat om de volgende 
gesprekken: 
 
Intakegesprek kleuters 
De kleuterleerkracht heeft ongeveer een maand voordat de ingeschreven leerling vier wordt 
een intakegesprek met de ouder(s). Hier worden vragen gesteld met betrekking tot de 
ontwikkeling van het kind op sociaal emotioneel gebied en cognitief. Ook worden de 
oefendagen gepland. (intakeformulier zie bijlage) 
 

Startgesprek 
Aan het begin van het schooljaar wordt er met alle kinderen vanaf groep 4 en hun ouders 
een startgesprek gevoerd. Deze gesprekken worden centraal gepland, op wisselende 
middagen. Ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om via Social Schools in te tekenen. 
Van alle gesprekken wordt een notitie gemaakt op de leerlingkaart.  
 

Voortgangsgesprek 
In de maand november worden deze gesprekken gevoerd met de ouders van de kinderen (en 
de leerling zelf van groep 4-8). Deze gesprekken worden op wisselende dagen ingepland en 
de ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om hiervoor via Social Schools in te 
tekenen.  
 
Rapportgesprek 
In de week nadat het eerste rapport wordt meegeven (voor de voorjaarsvakantie) worden er 
gesprekken gevoerd met de ouders van de kinderen van alle groepen. Deze gesprekken 
worden in onderling overleg tussen leerkracht en ouders gepland. Er wordt rekening 
gehouden met broertjes/ zusjes in andere groepen. 
In de week nadat het tweede rapport meegegeven wordt (voor de zomervakantie). Deze 
gesprekken worden in onderling overleg tussen leerkracht en ouders gepland. Er wordt 
rekening gehouden met broertjes/ zusjes in andere groepen. 
Van alle gesprekken wordt een notitie gemaakt op de leerlingkaart. Wanneer het 
zorgleerlingen betreft, wordt er ook over deze zorgen gerapporteerd. 

 

Adviesgesprek 
Met de kinderen van groep 8, en hun ouders, wordt in november een (voorlopig) 
adviesgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek krijgen de kinderen het advies met betrekking 
tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. Nadat de resultaten van de eindtoets bekend 
zijn geworden, kan dit advies nog gewijzigd worden. Dit kan alleen wanneer het advies van 
de eindtoets hoger is dan het door school gegeven advies. Wanneer dit het geval is, krijgen 
de kinderen en hun ouders een uitnodiging om opnieuw het gesprek hierover aan te gaan. 
Adviezen worden eerst besproken met de IB-er en directeur. (zie bijlage verwijzing vo) 

 

Zorggesprek 
Wanneer er specifieke zorg is rondom leerlingen, kunnen extra gesprekken worden 
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ingepland. Hierbij kunnen de leerkracht en IB er aanwezig zijn. Deze gesprekken worden door 
de betrokkenen zelf ingepland en van deze gesprekken wordt een notitie gemaakt op de 
leerlingkaart. Versnellen en doubleren mag alleen worden besproken met ouders in overleg 
met IB en directie. 

 

wat groep wanneer wie wat wordt besproken 

intake groep 1 

huisbezoek 

 1 ongeveer een 
maand voor 
leerling start. 

leerkracht(en) 

ouder(s) 

leerling 

kennismaken 

sociaal emotionele ontwikkeling 

cognitieve ontwikkeling 

aandachtspunten 

oefendagen plannen 

start- 

gesprek 

1-8 na 2 à 3 weken 
start 
schooljaar 

leerkracht(en) 

ouder(s) 

leerling (4-8) 

hoe is de leerling gestart 

wat wilt de leerling dit jaar bereiken/doelen 
stellen 

voortgangs- 

gesprek 

1-8 november leerkracht(en) 

ouder(s) 

leerling (4 t/m 8) 

hoe gaat het tot nu toe? 

methode afhankelijk toetsing 
hoe gaat het met de gestelde doelen? 

rapport- 

gesprekken 

1-8 week voor de 
voorjaars- 
vakantie en 
juni 

leerkracht(en) 

ouder(s) 

leerling (4-8) 

n.a.v het rapport  

methode afhankelijke toetsing en CITO 

evt. nieuwe doelen stellen met leerling en 
ouder(s) 

zorg- 

gesprek 

1-8 wisselend leerkracht(en) 

ouder(s) 
evt IB-er 

afhankelijk van de zorg rondom leerling 

advies- 

gesprek 

8 November 

Evt. begin 
maart 

leerkracht(en) 

ouder(s) 

leerling 

(Voorlopig) advies voortgezet onderwijs 
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7. ONDERSTEUNINGSROUTE 

 

We werken binnen onze school met onderwijsplannen, waarin we duidelijk verwerken hoe 
we ons onderwijs binnen de groep zo consequent en functioneel mogelijk kunnen geven. 

Ons streven is om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te geven, dat in deze 
onderwijsplannen verwerkt is. Mocht nu toch blijken dat deze aanpak niet bij een leerling 
past, dan gaan we over tot een interventie. We doen onderzoek naar de onderwijsbehoefte 
van de leerling en bekijken op basis daarvan hoe we de meest geschikte interventie in 
kunnen zetten. 

 

Wanneer is een leerling een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte? 

 

Wij hanteren vier criteria op grond waarvan nog nader naar een leerling gekeken moet 
worden. 

1. Een leerling heeft een specifiek probleem of een beperking. 
2. De leerling maakt onvoldoende groei door in zijn niveauwaarde; dit kan een leerling 

zijn met een V of IV score, maar ook een leerling die een I scoort op zijn CITO. 
3. De leerling heeft een hiaat in zijn leerstofbeheersing. 
4. De leerling gedijt niet. (bijvoorbeeld zit niet lekker in zijn vel, is erg onrustig in de 

groep, kan niet tot werken komen….) 

 

Op basis van deze vier criteria bekijken wij of het aanbod vanuit het onderwijsplan 
voldoende is, er een leerlingbespreking moet plaatsvinden, een individueel plan van aanpak 
gemaakt moet worden of dat de leerling verder onderzocht moet worden. 

 

De zorgleerling in beeld 

 

Op verschillende momenten kan een zorgleerling in beeld komen: 

 
A. Bij de aanmelding en het intakegesprek met ouders van een nieuwe leerling bij ons 

op school [zie bijlage intakeformulier] 

Wij hebben een zorgplicht voor leerlingen, die zich aanmelden bij ons op school. Voor 
de procedure die volgt na een aanmelding, volgende wij de richtlijnen vanuit het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. 

B. De groepsbespreking/Leerlingbespreking 

De leerlingen worden halfjaarlijks getoetst in februari en juni. Na elke toetsronde 
volgt een groepsbespreking, waarin de groepsleerkracht met de intern begeleider de 
behaalde resultaten bespreekt. Deze gegevens zijn terug te vinden in het 
groepsoverzicht. Als blijkt dat een leerling onvoldoende groei heeft doorgemaakt, 
volgt een analyse. Uit de analyse kan naar voren komen dat een leerling hiaten heeft 
in de leerstofbeheersing. Deze hiaten worden nader bekeken en speciale 
onderwijsbehoeften omtrent deze hiaten worden in kaart gebracht. Deze 
onderwijsbehoeftes worden weer verwerkt in het vernieuwde groepsoverzicht en 
komen terug in de dagplanning. Als uit de analyse naar voren komt, dat de leerling 
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niet gedijt, omdat er meerdere factoren een rol spelen, dan maken de leerkracht en de 
intern begeleider een afspraak om deze leerling te bespreken in de vorm van een 
leerlingbespreking. 
De leerlingbespreking 

Tijdens de leerlingbespreking ligt de focus op de individuele leerling. Als de 
onderwijsbehoeftes niet helder zijn, aanpakken tot nu toe weinig effect hebben 
gehad, er vermoedens zijn van een leer-belemmerende stoornis of een andere 
problematiek, zijn dit redenen om een leerling te bespreken. Er kan met betrekking tot 
een besproken specifieke problematiek een protocol in werking worden gesteld. Je 
kunt hierbij denken aan: 

-Toetsing 

-Overgang 2-3, doublure en versneld overgaan 

-Dyslexie 

-Meer- en hoogbegaafden 

-Medisch handelen 

 

Naar aanleiding van de strategiebepaling vanuit de leerlingbespreking kan besloten worden 
dat een leerling besproken moet worden in het zorgteam van de school. Uit dit overleg 
kunnen interventies naar voren komen, die binnen de basisondersteuning vallen. 
 

 

De ondersteuningsroute in kaart gebracht 

De ondersteuningsroute is in verschillende fases verdeeld: 

 

Fase 1: Lichte interventie 

Vindt plaats binnen het normale klassenmanagement. De leerkracht volgt het functioneren 
van de leerling. Naar aanleiding van het werk van de leerling en zijn methodische 
toetsresultaten wordt gekeken welk aanbod de leerling nodig heeft. Hierbij kun je denken 
aan onder andere het tijdelijk werken met een beloningssysteem, extra verwerking/ 
inoefening via (methode)software of het werken met visuele ondersteuningsmaterialen. Dit 
aanbod wordt verwerkt in de dagplanning. De manier waarop het werk aan de leerling wordt 
aangeboden, wordt bekeken naar aanleiding van het onderwijsplan, dat met de school is 
opgesteld. Hiervan wordt kort verslag gedaan op de leerlingkaart. Het doel en de interventie 
wordt SMART geformuleerd. 

 

Fase 2: Individuele aanpak 

Kan plaatsvinden aan de hand van een kindgesprek naar aanleiding van de resultaten en het 
werk van het kind, dat de leerkracht gevoerd heeft, waaruit signalen naar voren komen, die 
extra aandacht vragen. 

Kan plaatsvinden aan de hand van een leerlingbespreking, naar aanleiding van de resultaten 
van de niet-methode gebonden toetsen. 

De leerkracht gaat dan in gesprek met de intern begeleider om te kijken wat voor begeleiding 
er geboden kan worden. Als de extra begeleiding niet verwerkt staat in het onderwijsplan, 
dan wordt deze verwerkt in een individueel plan van aanpak. Als er een individueel plan van 
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aanpak gemaakt wordt, moet de leerkracht dit met de ouders bespreken en laten 
ondertekenen. Een verslag van dit gesprek wordt dan opgeslagen op de leerlingkaart. 

 

Fase 3a: consultatieve leerlingenzorg 

Vindt plaats, als de geboden hulp niet het gewenste effect heeft. Vindt plaats als er 
vermoedens van andere problemen zijn of als de leerkracht, ouders en intern begeleider 
handelingsverlegen zijn. In deze fase doen we een beroep op de schoolpsycholoog via het 
CLB. 

 

Fase 3b: Inschakelen steunpunt 

Vindt plaats, als school geen financiële middelen of begeleiders hebben om de juiste 
begeleiding aan de leerling te kunnen bieden. De leerkracht en de intern begeleider zorgen 
er voor dat het OPP helemaal klopt. Dit document wordt met de orthopedagoog besproken 
en er wordt gekeken of er een arrangement voor de desbetreffende leerling aangevraagd kan 
worden. Dit moet volledig ondersteund worden door een financiële ondersteuning van de 
arrangementsaanvraag  

 

Fase 4: Inschakelen van het SWAP 

 

Fase 4: verwijzing naar het SBO of het SO 

Vindt plaats, als school niet meer de juiste hulp kan bieden, zelfs niet met de ondersteuning 
die vanuit het SWAP is aangeboden. Het OPP moet helemaal up to date gemaakt worden en 
besproken worden met ouders, leerkracht, intern begeleider en de ambulant begeleider. Met 
deze informatie wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het 
Samenwerkingsverband. Ouders en intern begeleider worden uitgenodigd voor een gesprek 
om hun documenten te onderbouwen, voordat de Commissie van Advies een beslissing kan 
nemen. 
 

Het kan zijn dat u als ouder/verzorger zelf stappen onderneemt, omdat u zich zorgen maakt 

over uw kind en graag wilt dat er een (aanvullend) onderzoek (of behandeling) plaatsvindt. 

Overleg hierover stellen wij natuurlijk op prijs. Wel is het zo dat voor de school de hierboven 

genoemde externe expertise leidend is. 

 

Ontwikkelingsperspectief [OPP] 

 

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de meeste 
vooruitgang boeken al zij zo lang mogelijk bij het programma van hun basisgroep worden 
gehouden, zo nodig aangevuld met geïntensiveerde oefening en instructie. 

Reguliere basisscholen hoeven geen ontwikkelingsperspectief te schrijven voor leerlingen die 
ondersteuning krijgen vanuit de basisondersteuning, zoals begeleiding bij dyslexie of 
kortdurende remedial teaching. 

Toch zijn er op bijna alle scholen wel één of meer leerlingen, die vanwege hun specifieke 
onderwijsbehoeften door school gedeeltelijk of geheel losgekoppeld worden van het 
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reguliere curriculum van de groep, en een eigen leerlijn hebben. Soms is dit een eigen leerlijn 
voor taal én rekenen, soms is dit een leerlijn voor slechts één vak. Vaak doen deze leerlingen 
ook niet mee met de reguliere eindtoets, niveautoets en de reguliere tussentijdse toetsen 
die op bepaalde momenten in het schooljaar gelden voor hun groep; soms – al dan niet 
gedeeltelijk – wel. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

 

 
Plusklas Ameland 

Uit de leerlingbespreking kan ook naar voren komen dat een leerling meer aan kan dan de 

geboden basisstof. Voor die leerling zullen we met behulp van het Koersplan van de Plusklas 

Ameland in beeld brengen wat de zorgbehoefte van deze leerling is. Als dit niet lukt op de 

eigen school, zullen we de leerling aanmelden voor de Plusklas. Dit kan vanaf groep 5.  
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8. SAMENWERKINGSVERBAND 
 

Om elk kind een passende onderwijsplaats te bieden, werken de scholen in de regio samen. 
Dit gebeurt in regionale samenwerkingsverbanden (SWV), die bestaan uit alle scholen in een 
regio. Het samenwerkingsverband verdeelt het budget voor passend onderwijs. Ook moet 
het SWV zorgen voor de toewijzing van extra onderwijsondersteuning. 

 

Samenwerkingsverbanden regulier en speciaal onderwijs 

 

In de regionale samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. 
Er zijn aparte samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs. 

 

De samenwerkingsverbanden hebben een aantal taken: 

- De basisondersteuning op alle scholen in de regio vaststellen. 

- Een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning vormen. Dit zorgt ervoor dat er 
voor alle leerlingen een geschikt passende onderwijsplaats is. 

- De toewijzing van extra ondersteuning regelen. 

- Vaststellen welke leerlingen een onderwijsplaats binnen het speciaal onderwijs 
kunnen krijgen. 

- Het budget voor extra begeleiding op school verdelen. 

 

De afspraken worden vastgelegd in het “Ondersteuningsplan 2018-2022” ( PO-
Friesland_publieksversie_ondersteuningsplan_def.pdf (swvfriesland.nl) ) van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Deze is in de bijlagen terug te vinden. 

 

Toezicht op controle van de samenwerkingsverbanden 

 

Om de kwaliteit en de werkwijze van de samenwerkingsverbanden te garanderen, houdt de 
onderwijsinspectie toezicht. 

De onderwijsinspectie checkt of: 

- De samenwerkingsverbanden hun taak goed uitvoeren; 

- De samenwerkingsverbanden hun budget voor extra hulp aan leerlingen eerlijk en 
goed verdelen; 

- De organisatie van de samenwerkingsverbanden goed opgezet is. 
[bron leraar24;Rijksoverheid.nl] 

 

 

 

 

  

http://www.swvfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/07/PO-Friesland_publieksversie_ondersteuningsplan_def.pdf
http://www.swvfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/07/PO-Friesland_publieksversie_ondersteuningsplan_def.pdf
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9.  LEERLINGVOLGSYSTEEM & SCHOOLEVALUATIE 
 

ParnasSys 

 

Alle leerling gegevens worden verwerkt in ParnasSys. Dit is een online leerlingvolgsysteem. 

De gegevens van de methode gebonden toetsen en de gegevens van de niet-methode 
gebonden toetsen (CITO en AVI) zijn allemaal terug te vinden in ParnasSys. 

Als de toetsen zijn afgenomen, verwerkt de groepsleerkracht de gegevens in ParnasSys. 

In de toetskalender [zie bijlage Toetskalender] staat vermeld wanneer de niet-methode 
gebonden toetsen afgenomen moeten worden en klaar moeten zijn.  

 

Schoolevaluatie 

 

Twee keer per jaar wordt er een opbrengstenrapport gemaakt. In dit rapport worden 
opbrengsten op school- en groepsniveau geanalyseerd. Door gebruik te maken van de 
overzichten op schoolniveau van Parnassys/UltimView is er direct een helder beeld welke 
groepen op welke leergebieden opvallen. Als er een actie komt naar aanleiding van een 
zorgsignaal op schoolniveau wordt dit meegenomen in het schooljaarplan of het 
onderwijsplan.  

 

Naar aanleiding van de resultaten van de niet-methode gebonden toetsen gaat de 
groepsleerkracht een groepsanalyse maken. De groepsanalyses en eventuele acties op 
groepsniveau worden meegenomen in het opbrengstenrapport. Deze acties komen terug in 
het groepsoverzicht.  

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

 

Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling vullen de groepsleerkrachten op vaste 
momenten, die in de toetskalender zijn aangegeven, de KANVAS-lijst in. Het doel hiervan is 
het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en vooral het 
doelgericht werken aan de voorwaarden en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om 
goed te kunnen functioneren op school.  

Na het invullen zijn de observatielijsten onderwerp van gesprek: leerkrachten en intern 
begeleider analyseren de lijsten op groeps- en leerlingniveau en formuleren samen acties en 
interventies voor hun groep. Acties op leerlingniveau worden op de leerlingkaart gezet en 
acties op groepsniveau worden kort in het leerlingoverzicht genoteerd. (alleen de zaken die 
buiten het reguliere aanbod van de Kanjertraining vallen). 

Wanneer dezelfde onderwerpen in meerdere groepen naar voren komen, wordt er met de 
directie overlegd of er een interventie op schoolniveau nodig is.  

Evaluatiemomenten:  
● Acties n.a.v. observatielijsten oktober worden in april geëvalueerd  
● Acties n.a.v. observatielijsten april worden aan het eind van het schooljaar 

geëvalueerd 
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Leerlingkaart 

 

Alle leerlinggegevens staan in de leerlingkaart. (zie bijlage) 

Van elk gesprek met ouders/ leerlingen wordt een notitie gemaakt op de leerlingkaart. Dit 
kan ook op groepsniveau plaatsvinden en dan is het terug te vinden in het groepsoverzicht. 

 

Passend onderwijs in relatie tot schoolweging 

 

 

 

 

 

 

 

Onze schoolweging is 30,97. Dit is een gemiddelde weging.  

 

Dit betekent dat de middenmoot het vertrekpunt is. De middenmoot is het anker van 
waaruit gekeken wordt welke leerlingen het basisaanbod kunnen krijgen en welke leerlingen 
in aanmerking komen voor een verrijkend aanbod. 

 

Grenzen aan de zorg 

Onze school streeft ernaar de zorg voor leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met 
een beperking, op een verantwoorde wijze vorm te geven. Er kunnen zich echter ook 
situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt, zoals:  

Gebrek aan opnamecapaciteit 
Indien er in de groep waarin het kind geplaatst wordt al een kind met een beperking 
aanwezig is.  

Verstoring van de rust en veiligheid  
Indien een leerling een beperking heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, 
die leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor 
onze school de grens bereikt. Voor ons is het dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed 
onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende leerling met een beperking te bieden.  

Wederzijdse beïnvloeding  

Indien een leerling een beperking heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt 
dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de desbetreffende leerling onvoldoende 
tot zijn recht kan komen, dan is voor onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer 
mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de betreffende leerling met een beperking te 
bieden.  

Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen 

Indien het onderwijs aan een leerling met een beperking zoveel beslag legt op de tijd en de 
aandacht van de leerkracht, dat daardoor de tijd en de aandacht voor de overige leerlingen 
in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor onze school 
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de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan 
de overige leerlingen in de groep. 
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10. HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

Het advies 

 

Als de leerlingen (meestal) alle acht de groepen doorlopen hebben, gaan ze naar het 
Voorgezet Onderwijs. Het onderwijsprogramma in groep 8 wordt, net als in de andere 
groepen, het hele jaar gecontinueerd.  

 

Medio november/december vindt een voorlopig adviesgesprek kind-ouders-leerkracht 
plaats. Het advies wordt gebaseerd op werkhouding, inzet, gedrag, observaties, 
Plaatsingswijzer, methodegeboden toetsen en Cito-LOVS.  

In januari worden de LOVS-toetsen van groep 8 nog afgenomen, waarna medio 
februari/maart het definitieve adviesgesprek kind-ouders-leerkracht plaatsvindt. 

 

 

Verplichte eindtoets basisonderwijs 

 

Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 in het basisonderwijs verplicht 
een eindtoets maken. Deze eindtoets meet de kennis die de leerlingen hebben opgedaan op 
het gebied van taal en rekenen. 

 

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus van taal en rekenen 
beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De 
eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet 
zakken of slagen voor de toets. Wij gebruiken op school de IEP als eindtoets. 

In april wordt de IEP-eindtoets door de leerkracht afgenomen. 

Als naar aanleiding van de eindtoets het advies wordt bijgesteld (kan alleen omhoog) komt er 
een extra gesprek met ouders, kind en leerkracht. 
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11. BIJLAGEN 
 

De onderstaande bijlagen zijn te vinden in Sharepoint → General 

 
1. Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 
2. Toetskalender 2020-2021 
3. IB jaarrooster 2020-2021 
4. Procedure doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs 
5. Onderwijsplan groep 1 en 2 Taal en rekenen 
6. Onderwijsplan rekenen 
7. Onderwijsplan technisch lezen 
8. Onderwijsplan begrijpend lezen 
9. Onderwijsplan taal 
10. Onderwijsplan spelling 
11. Voorbeeld groepsoverzicht rekenen 
12. Voorbeeld leerlingkaart 

 

 

 
 
 

 


