
                                        

 
 

Zorgprofiel It Fûnemint 

2019-2020 
 

 
 



  KBS it Fûnemint Wommels                   Zorgprofiel       september 2019                         blz 2 
 

Inhoud  
 
 
1. Inleiding _________________________________________________________________ 4 
2. Algemene informatie _______________________________________________________ 5 

2.1 Schoolgegevens ______________________________________________________ 5 

2.2 Groepsindeling en groepsgrootte ________________________________________ 5 

2.3 Methodes __________________________________________________________ 6 
3. Visie op zorg _____________________________________________________________ 7 
4. Handelingsgericht werken: Waarnemen/begrijpen/plannen/realiseren _______________ 9 

4.1. Verzamelen van gegevens _____________________________________________ 9 

4.2 Ordenen van gegevens _______________________________________________ 10 

4.3 Signaleren van de zorgleerlingen _______________________________________ 10 

4.4 Vastleggen van de zorg _______________________________________________ 10 

4.5 Individuele leerlijn ___________________________________________________ 11 

4.6. Dyslexieprotocol ____________________________________________________ 12 
5. Intern handelen __________________________________________________________ 13 

5.1 Groepsbespreking ___________________________________________________ 13 

5.2 Leerlingbespreking __________________________________________________ 13 

5.3 Schoolanalyse ______________________________________________________ 13 

5.4 Oudergesprek ______________________________________________________ 14 

5.5 Verslaglegging oudergesprekken _______________________________________ 14 
6. Passend Onderwijs _______________________________________________________ 15 

6.1 Samenwerkingverband Passend Onderwijs _______________________________ 15 

6.2 CLB Consultatieve Leerling begeleiding __________________________________ 16 

6.3 Logopedie _________________________________________________________ 16 

6.4 Schoolmaatschappelijk werk ___________________________________________ 17 

6.5 IZO Intern Zorg overleg _______________________________________________ 17 

6.6 Beeldcoaching binnen de school ________________________________________ 17 
7. In- door-, en uitstroombeleid _______________________________________________ 18 

7.1 Instroom van leerlingen ______________________________________________ 18 

7.2 Doorstroom van leerlingen ____________________________________________ 19 

7.3 Uitstroom van leerlingen ______________________________________________ 22 
8. Taakverdeling ___________________________________________________________ 24 
9. Groepsmappen __________________________________________________________ 25 

Bijlage 1 Toetskalender 2018 2019 ___________________________________________ 27 

Bijlage 2 Inventarisatie zorgleerlingen ________________________________________ 27 

Bijlage 3a Analyseformulier methode (on)gebonden toetsen                                                  27   
Bijlage 3b Weekrooster en begeleidingszuil _________ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Bijlage 4 Format individueel handelingsplan ___________________________________ 27 

Bijlage 5a Algemene informatie individuele leerlijn ______________________________ 27 

Bijlage 5b Ontwikkelingsperspectief __________________________________________ 27 

Bijlage 6 Protocol Hoogbegaafdheid __________________________________________ 27 

Bijlage 7: Format In-, door- en uitstroomgegevens ______________________________ 27 

Bijlage 8 Toelatingscriteria LWOO ____________________________________________ 27 

Bijlage 9 Als leerlingen van school veranderen __________________________________ 27 

Bijlage 10 Entreeformulieren A en B __________________________________________ 27 

Bijlage 11 Criteria overgang naar een andere groep _____________________________ 27 

Bijlage 12 Dyslexie protocol ________________________________________________ 27 

Bijlage 13 Overdrachtsformulier PSZ en basisschool _____________________________ 27 

Bijlage 14 Schema overdracht kindvolgsysteem en ‘warme’ overdracht ______________ 27 

Bijlage 15 Stroomschema Zorgplicht aanmelding leerling _________________________ 27 



  KBS it Fûnemint Wommels                   Zorgprofiel       september 2019                         blz 3 
 

Bijlage 16 Schoolondersteuningsprofiel _______________________________________ 27 

 
 

 



  KBS it Fûnemint Wommels                   Zorgprofiel       september 2019                         blz 4 
 

1. Inleiding 
 
In dit document geven we een beeld van de manier waarop wij op It Fûnemint in Wommels 
aandacht besteden aan zorgverbreding. Extra zorg voor leerlingen die cognitieve of sociaal-
emotionele problemen hebben, maar ook voor leerlingen die meer begaafd zijn.  
 
Onder zorgverbreding verstaan wij de uitbreiding en versterking van maatregelen en 
activiteiten op individueel-, groeps-, en schoolniveau ten behoeve van een zo intensief 
mogelijke zorg voor leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen die specifieke pedagogische 
en/of didactische behoeften tonen om de door de school te bepalen tussen- en einddoelen 
te bereiken in hun schoolloopbaan op de basisschool. 
 
We bieden hulp aan kinderen wanneer we constateren dat er sprake is van achterstand of 
voorsprong. Deze hulp heeft een curatief karakter. We streven ernaar om steeds meer 
preventief te werken en vooraf in te spelen op mogelijke ontwikkelingsproblemen. 
 
In dit zorgprofiel geven we een overzicht van de vakgebieden en methoden die we 
gebruiken, wanneer we toetsen, hoe we die beoordelen en hoe we de extra hulp die we 
bieden vastleggen. 
 
Ons intern en extern handelen en de daarbij behorende 
overlegstructuren en instanties worden besproken. 
Vervolgens is er aandacht voor de wijze waarop de leerlingen 
onze school doorlopen met de procedures die we hanteren. 
Een goede organisatie op het gebied van de leerlingzorg is 
essentieel.  Er is sprake van een goede taakverdeling. 
Groepsmappen en leerlingdossiers zijn belangrijke instrumenten 
met betrekking tot de leerlingzorg. 
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2. Algemene informatie 
 
2.1 Schoolgegevens 

 

Naam van de school It Fûnemint 

Adres Walperterwei 14 

Postcode 8731 CD  

Woonplaats Wommels 

Telefoon 0515-331921 

E-mail funemint@degreiden.nl , annekesieswerda@degreiden.nl   

Directeur J. Groeneveld 

Intern Begeleider A. Sieswerda 

Greidengroep Zorg & Advies A. Sieswerda, L. Bakker, A. Eijsberg 

Orthopedagoge M. Jagersma (CEDIN)  

Ambulant begeleider/extern 
deskundigen binnen de 
Stichting 

Mevr. M. Jagersma (orthopedagoog), mevr. C. Wille 
(kindercoach/psycho educatie), de heer A. van Aalzum 
(psycho educatie)  

Aantal leerlingen op: oktober 2018     166  leerlingen 

 
Leerlingaantal op 1 oktober 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

aantal 154 152 149 146 145  140 142 171 166 

 
Percentage gewichtsleerlingen 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
2.2 Groepsindeling en groepsgrootte 

Groepen Aantal leerl. Leerkrachten Dagdelen 

1  22 Grietje Ouderkerken 
Grietje Ouderkerken 
Grietje Ouderkerken 
Pytsje Bosma 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag  (Groep 1 is vrij) 

1b/2 26 
 

Olga Zuidema-Kuperus 
Olga Zuidema-Kuperus 
Pietrik Kuperus-Brouwer 
Pietrik Kuperus-Brouwer 
Pietrik Kuperus-Brouwer 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag  (Groep 1 is vrij) 

3 22 Zwaantje Greidanus 
Zwaantje Greidanus 
Zwaantje Greidanus 
Zwaantje Greidanus  
Zwaantje Greidanus 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

4 
 
 
 

13 Grietje Ouderkerken 
Grietje Ouderkerken 
Grietje Ouderkerken 
Jeannet Bos 
Jeannet Bos 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

5 19 Marjolein Ynema 
Marjolein Ynema 
Nynke de Groot 
Nynke de Groot 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 

mailto:funemint@degreiden.nl
mailto:annekesieswerda@degreiden.nl
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Nynke de Groot Vrijdag 

6  21 Froukje Geertsma/ 
Jappie Groeneveld 
Sabina Hoekstra 
Sabina Hoekstra 
Froukje Geertsma 
Froukje Geertsma 

Maandagochtend/ 
maandagmiddag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

7 22 Gustine Bijlsma 
Gustine Bijlsma 
Nynke Postma 
Gustine Bijlsma 
Gustine Bijlsma 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

8 26 Sabina Hoekstra 
Tsjipke Okkema 
Tsjipke Okkema 
Tsjipke Okkema 
Tsjipke Okkema 
 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

RT   Anneke Sieswerda 
Jeannet Bos  
 

dinsdag 
Woensdag 
 

Plusklas Gr 5 t/m 8 Anneke Sieswerda Dinsdagochtend  

 
2.3 Methodes 

 

groep  vakgebied Methode 

1-8 godsdienstige vorming Trefwoord 

1-8 sociaal emotionele ontwikkeling Kanjertraining  

1-2 
3-8 

schrijven Schrijfdans  
Schrijven in de basisschool 

1-3 voorbereidend taal, lezen, 
rekenen 

Schatkist,  Spreekbeeld 
Werkmap Fonologisch Bewustzijn 
Lijn 3 

1-8 muziek, dans en beweging Eigenwijs digitaal, Zing 123 

3-8 verkeer Wijzer door het verkeer 

3-8 technisch lezen Lekker lezen (voortgezet), Lijn 3  (aanvankelijk) 

3-8  
1-2 

rekenen Wereld in getallen 4,  
Werkmap Gecijferd bewustzijn, Schatkist 

3-8 natuurkennis Wijzer door natuur en techniek 

1-8 gymnastiek Van Gelder en Stroels, Nijntje beweegdiploma 

4-8 taal Taal in Beeld 2 

4-8 spelling Spelling in Beeld 2 

5-8 begrijpend lezen Tekstverwerken 

3-8 aardrijkskunde Wijzer door de Wereld 

3-8 geschiedenis Wijzer door de Tijd 

1-4 
5-8 

Frysk Spoar 8, StudioF, Lêsbrêge 

5-8  
1-4 

Engels Take it Easy,  
Cool 
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3. Visie op zorg 
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. 
Omdat we te maken hebben met verschillen, wordt het onderwijsleerproces zo ingericht, 
dat dit ook mogelijk is. De leerkracht is eigenaar van dit proces. De scholen van Stichting CBO 
De Greiden bieden basisondersteuning zoals in het referentiekader Passend Onderwijs 
wordt genoemd en door het samenwerkingsverband Fryslân is vastgesteld. 
 
Er zijn grenzen aan het kunnen bieden van begeleiding. Het welbevinden en vertrouwen 
hebben in een goede ontwikkeling van het kind staan centraal in onze afweging of een kind 
bij ons op zijn/haar plaats is. Bij onvoldoende zicht op de problematiek en/of 
handelingsverlegenheid van de leerkracht zorgt de leerkracht dat de IB-er bij het 
onderwijsproces wordt betrokken. Lukt het niet het onderwijsleerproces te optimaliseren, 
dan betrekt de IB-er het Zorgteam CBO De Greiden (Greidengroep Zorg & Advies) erbij. 
Externen die de school in kan schakelen zijn Marijke Jagersma (orthopedagoog), Anne van 
Aalzum (AB-er, psycho educatie), Coby Wille (kindercoach, psycho educatie). Eventueel kan 
daarna (in overleg met Greidengroep Zorg & Advies) toelating bij het Speciaal Basisonderwijs 
of Speciaal Onderwijs worden aangevraagd (via Grippa). 
Het contact met de ouders over de ontwikkeling van hun kind vinden wij zeer belangrijk om 
gezamenlijk de beste begeleiding voor het kind te bewerkstelligen. 
 
De zorg van ons schoolteam is gebaseerd op de principes van het handelingsgericht werken. 
Preventie, hulpverlening en afstemming staan centraal. De leerlingen krijgen in de klas de 
basisinstructie wat in principe bepalend is voor voldoende vorderingen. 
Het handelingsgericht werken bevat de volgende elementen (zie ook volgende pagina’s): 
*  Waarnemen/begrijpen/plannen/realiseren 
*  Intern handelen: groepsbespreking/leerlingbespreking/oudergesprek 
*  Extern handelen: handelingsgerichte diagnostiek/handelingsgerichte begeleiding 
*  Externe zorg: verwijzing 
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4. Handelingsgericht werken: Waarnemen/begrijpen/plannen/realiseren 
 
Onder een groepsplan verstaan we een beredeneerd aanbod voor de groep (dus niet het 
format). 
 
4.1. Verzamelen van gegevens 

Als signaleringsinstrumenten worden de observatiegegevens, methode gebonden toetsen en 
het leerlingvolgsysteem (LOVS) gebruikt.  
De school hanteert een leerlingvolgsysteem, dat het effect van het onderwijs op de 
leerlingen als totaal en op elk kind afzonderlijk in kaart brengt. We gebruiken daarvoor het 
leerlingvolgsysteem van Cito. 
We maken daarbinnen gebruik van de volgende toetsen:  

• Rekenen en Wiskunde: Cito 3.0  

• Spelling; Cito Spelling 3.0  

• Spelling werkwoorden: Cito  

• Begrijpend lezen; Cito 2012 – 3.0 

• Drie-minuten toets; Cito 2009 

• Avi toets 2009 (tot de leerling AVI Plus behaald heeft)  

• Woordenschat: Cito 2013 groep 3 en 4  

• Kanjertraining (vanaf groep 3)  

• Leestechniek: Cito  groep 3 

• Studievaardigheden groep 6, 7 en 8: Cito   

• TMT Frysk Plattelân: Cito 
 
 

Voor de kinderen met speciale onderwijsbehoeften hebben we de Cito toetsen voor Speciale 
Leerlingen voor het vak Begrijpend Lezen aangeschaft. In de nieuwe cito handleiding 3.0 van 
spelling en rekenen zijn tussentoetsen opgenomen. Deze worden nu inzet bij de groepen 3 
t/m 8 voor de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 
 

Naast de toetsen van het LOVS zijn er een aantal diagnostische toetsen beschikbaar. 
Wanneer nader onderzoek gewenst is, worden deze toetsen gebruikt.  

• Spelling; Pi-dictee 

• Technisch lezen ; Klepel/ EMT v Brus 

• Rekenen; PDO-onderzoek  Eduforce, Bareka 

• Rekenen; Utrechts getalbegriptoets 

• Toetsen uit het dyslexieprotocol 

• Screeningslijst Beginnende Geletterdheid Cito groep 2-3 
 

Voor groep 8 maken we gebruik van de IEP eindtoets. Incidenteel nemen we voor leerlingen 
die daarvoor in aanmerking komen de Drempeltoets af.  
Bij leerlingen met een mogelijke LWOO-indicatie wordt naast de IEP ook de NIO-toets 
afgenomen door Fultura.  
Leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing in het Praktijk Onderwijs of het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs nemen normaliter geen deel aan de Centrale eindtoets. 
 
De Cito-toetsen worden afgenomen volgens de toetskalender ( bijlage 1) 
 
De IB-er zorgt dat de groepsleerkrachten het toetsmateriaal en de bijbehorende 
handleidingen tot hun beschikking hebben. Dit materiaal staat in de IB kamer. 
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De groepsleerkrachten nemen in principe zelf de toetsen af en corrigeren die. 
De toetsgegevens worden op de computer in het LOVS ingevoerd door de groepsleerkracht 
en/of de IB-er. De groepsoverzichten van de LOVS-toetsen worden per groep bewaard in een 
map in de IB-kast en het digitaal dossier (eigen ontwerp).  
 
De methodegebonden toetsen worden afgenomen en geregistreerd door de 
groepsleerkracht. De registratieformulieren behorende bij de methode zijn digitaal na te 
lezen en/of  worden in de groepsmap bewaard. Voor zover mogelijk bewaren wij alle 
gegevens in ons digitaal leerlingvolgsysteem (a DIGITAAL DOSSIER).  Vanaf schooljaar 2014-
2015 zijn alle scholen van CBO De Greiden gestart met het leerling administratiesysteem 
inclusief leerlingvolgsysteem “ParnasSys”. Het kan zijn dat een groot deel van de hiervoor 
genoemde gegevens dan digitaal worden bijgehouden. Sinds dit schooljaar maken we 
gebruik van een dult-koppeling tussen LOVS naar Parnassys. 
 
4.2 Ordenen van gegevens 

In de IB-ruimte is een (afsluitbare) dossierkast. In de dossierkast en/of op de server zit voor 
iedere leerling een map: het leerlingdossier. De IB-er maakt wanneer er een nieuwe leerling 
op school komt een digitale map voor deze leerling. De eerste papieren 
overdrachtsgegevens van de peuterschool worden (via scannen) hierin bewaard. Verdere 
gegevens worden, waar mogelijk, bewaard en aangemaakt in ParnasSys. Het papieren 
dossier wordt gebruikt voor gegevens van de leerling, de leerkracht en externe instanties die 
niet in ParnasSys kunnen worden opgeslagen. 
Wanneer een kind de school verlaat wordt het leerlingdossier vijf jaar bewaard. Daarna 
wordt het dossier vernietigd. De IB-er is hier verantwoordelijk voor.  
Gemaakte toetsen van het leerlingvolgsysteem worden bewaard en na een half jaar 
vernietigd, m.u.v. toetsen met een IV,  V of V-score en toetsen met een grillige uitslag.  
 
4.3 Signaleren van de zorgleerlingen 

N.a.v. de observatie en toetsen ( LOVS en methode-gebonden toetsen) worden de 
zorgleerlingen bepaald.  
We noemen een leerling een zorgleerling, wanneer het resultaat van de Cito-toets een (niet 
incidentele) IV, V of V- is (1) en er binnen het IV of V-niveau sprake is van onvoldoende 
vooruitgang of terugval (2), wanneer een leerling structureel onvoldoende resultaten laat 
zien op de methode-gebonden toetsen (3) en/of wanneer de score van de toets afwijkt van 
de verwachtingen (4). Jaarlijks wordt er een lijst “inventarisatie zorgleerlingen” (zie bijlage 2) 
tijdens het de 1e groepsbespreking ingevuld door de groepsleerkracht en de IB-er. Op deze 
lijst staan de zorgleerlingen vermeld.  
Een I+ leerling kan ook als zorgleerling worden benoemd.  
 
 
4.4 Vastleggen van de zorg   

Uit de waarnemingen, bestaande uit de observatie in de groep, de resultaten van de 
methode toetsen en de Citotoetsen, wordt er een groepsplan (op onze school noemen we 
dit: analyse formulier) opgesteld. We hanteren hiervoor één groepsplan voor de vakken 
technisch- en begrijpend lezen, taal, rekenen, spelling en sociaal emotioneel (met o.a. als 
onderdeel Kanjertraining). In de groepen 1 en 2 is dit samengevoegd tot één formulier.  
Het groepsplan wordt door de groepsleerkracht opgesteld in overleg met de IB-er. In dit 
groepsplan zijn de leerlingen op grond van hun onderwijsbehoefte ingedeeld, waarbij er een 
clustering is van de leerlingen met soortgelijke onderwijsbehoeften. De aanpak van de 
zorgleerlingen is vastgelegd in “risicogroep” van het groepsplan. Voor het opstellen van het 
groepsplan hebben we als uitgangspunt het format van Klaas Politiek van Bureau 
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Meesterschap gebruikt. Dit hebben wij aangepast naar een eigen document wat voor ons 
effectief en essentieel is (gewijzigde versie; zie bijlage 3a en 3b).  
In situaties waarin de hulp niet kan worden vastgelegd in het groepsplan wordt een 
individueel handelingsplan (zie bijlage 4) opgesteld. Zie criteria opstellen van een 
handelingsplan. Vanaf februari 2018 is een handelingsplan niet meer verplicht, het plan voor 
de zorgleerling mag ook worden genoteerd in het groepsplan (analyseformulier). In het team 
van it Fûnemint is afgesproken om in de groepen 3, 4 en 5 wel een handelingsplan technisch 
lezen en spelling te maken voor de V en V- leerlingen i.v.m. mogelijke dyslexie aanvraag. 
Het concept “handelingsplan” wordt door de groepsleerkracht(en) opgesteld en daarna met 
de ib-er besproken.  Het bevat de volgende onderdelen: 
* de beginsituatie 
* de probleemformulering 
* de na te streven doelen; concreet en meetbaar (SMART) 
* de termijn waarin de hulp geboden wordt 
* de te gebruiken hulpmaterialen en organisatie 
* het tijdstip van de evaluatie 
De groepsleerkracht geeft de hulp in de klas. Het is mogelijk dat de IB-er/RT-er hierbij 
ondersteunt. Ouders worden hierover ingelicht door de groepsleerkracht of de IB-er.    
De aanpak van de zorgleerlingen, omschreven in “risicogroep” van het groepsplan of in het 
individueel handelingsplan is aangegeven op de dagplanning in het 
weekrooster/begeleidingszuil (digitaal op de server). 
 
4.5 Individuele leerlijn 

In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat leerlingen een individuele leerlijn volgen. 
Het komt voor, dat leerlingen gedurende de basisschoolperiode een zodanige achterstand of 
voorsprong oplopen bij een vak, dat een individuele leerlijn noodzakelijk is. Verwijzing naar 
het speciaal basisonderwijs is niet aan de orde en de school geeft aan voldoende 
mogelijkheden te hebben om de betreffende leerling nu en in de toekomst adequaat te 
begeleiden. Alle betrokkenen dienen zich te realiseren, dat een individuele leerlijn voor de 
betreffende leerling nu en in de toekomst (schoolkeuze) grote gevolgen heeft. Het is daarom 
van belang, dat een basisschool een zorgvuldige procedure hanteert, waarbij recht gedaan 
wordt aan het belang van de leerling en de mogelijkheden, die een school kan bieden. Voor 
het opzetten en begeleiden van een individuele leerlijn wordt de school ondersteunt door de 
orthopedagoge Marijke Jagersma, ingehuurd door de Stichting.   
 
Alternatieve oplossingen, het doubleren of het voor het achterblijvende onderdeel de 
leerling mee laten doen met de instructie en de methode van een lagere groep, worden 
overwogen. 
We spreken van een eigen leerlijn wanneer een leerling voor één of meerdere vakken een 
eigen programma volgt met aangepaste tussen/einddoelen die afwijken van de tussen-
/einddoelen van de groep.  

 

Criteria eigen leerlijn:  

1. Uit genormeerde toetsen blijkt, dat de leerling voor het betreffende vak een 
leerachterstand heeft van minimaal een jaar. Wanneer er sprake is van een 
bijkomende sociaal-emotionele problematiek, dan mag de achterstand een aantal 
maanden minder zijn 

2. De school heeft de mogelijkheden voor individuele instructie en begeleiding 
overwogen en besproken. 



  KBS it Fûnemint Wommels                   Zorgprofiel       september 2019                         blz 12 
 

3. Er heeft een psychologisch onderzoek plaatsgevonden of de leerling is besproken 
met een externe deskundige (A.B.-er of psycholoog) en heeft advies gekregen 

4. Het formulier “individuele leerlijn” (zie bijlage 5) met daarin de motivatie, de tussen- 
en einddoelen is ingevuld. 

5. De afspraken, beschreven in de individuele leerlijn’, worden ondertekend door de 
ouders  en worden 2x per jaar geëvalueerd. Eventuele aanpassingen zijn mogelijk. 
Deze worden schriftelijk vastgelegd.  Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) en 
de daarbij horende OPP-trap ingevuld welk jaarlijks  door de IB-er met de ouders 
wordt besproken ( zie bijlage 5a en 5b: informatie individuele leerlijn en formulier 
“ontwikkelingsperspectief”) 

 
 
 
4.6. Dyslexieprotocol 

Om potentiële risicolezers vroegtijdig te kunnen signaleren, maken we gebruik van een 
protocol. Zie dyslexieprotocol ( bijlage 12) van de Stichting. Dit protocol is recent 
herschreven i.v.m. nieuw protocol groep 1 en 2.  
Bij vermoedens van dyslexie past de school de interventies, vermeld in het dyslexieprotocol, 
toe. Deze worden vastgelegd in een handelingsplan (mag worden opgenomen in het 
groepsplan (analyseformulier). Wanneer de hulp ontoereikend is en er duidelijk dyslectische 
kenmerken aanwezig zijn, is er vanaf midden groep vier de mogelijkheid om via 
zorgverzekeraar dyslexieonderzoek en behandeling vergoed te krijgen. Hiervoor melden wij 
in overleg met de ouders de kinderen aan bij het OCRN, DZNN Joure, Molendrift, Cedin, 
Pento Leeuwarden of I-wal Leeuwarden. Vanaf halverwege groep 4 kan, wanneer de leerling 
niet in aanmerking komt voor de vergoede behandeling maar duidelijk wel dyslectische 
kenmerken toont, ook via GZA een onderzoek worden aangevraagd.  
 
Klankbord dyslexie:  
Stichting CBO de Greiden wil ouders en leerkrachten de gelegenheid geven om ervaringen 
uit te wisselen op het gebied van lees-/spellingproblemen en dyslexie. Twee maal per jaar 
kwamen we bij elkaar met als doel om de leerlingen met lees-/en spellingproblematiek zo 
goed mogelijk te begeleiden. Er was vaak te weinig animo voor de bijeenkomsten, hierdoor 
is besloten om dit minimaal een jaar niet te organiseren. 
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5. Intern handelen 
 
 
5.1 Groepsbespreking 
Het schooljaar is wat betreft de leerlingenzorg verdeeld in 4 periodes (foto’s). 
We starten het schooljaar met een groepsbespreking alias overdracht (1ste foto). Gegevens 
voor de overdracht van de leerlingen zijn voor de zomer uitgewisseld door het noteren van 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De groepsleerkracht evt. in overleg met de IB-er 
stellen het groepsplan (analyseformulier) en/of handelingsplannen voor het komende half 
jaar op. Dit concept wordt evt. daarna door de nieuwe groepsleerkracht aangepast.  Eind 
oktober/ begin november is er een tussenevaluatie (2de foto) en kunnen de plannen worden 
bijgesteld. In februari na de Cito-toetsen vindt het 3e groepsbespreking plaats en wordt een 
nieuw groepsplan voor het 2e half jaar opgesteld (3de foto). De uitslagen van de Cito-toetsen 
zijn daarbij uitgangspunt. In april vindt er opnieuw een tussenevaluatie (4de foto) plaats. Aan 
het eind van het schooljaar is er een laatste evaluatie. 
Voor de leerlingbespreking van februari en juni maakt de groepsleerkracht van te voren een 
groepsoverzicht. Dit is het uitgangspunt voor het opstellen van het groepsplan 
(analyseformulier).  
 
5.2 Leerlingbespreking 

Op de  leerlingbespreking worden, wanneer daar aanleiding toe is, individuele leerlingen 
besproken in het team. Van iedere bouw is er minimaal één leerkracht aanwezig bij de 
leerlingbespreking.  
Leerlingen waarvan de groepsleerkracht en de IB-er van mening zijn dat het van belang is om 
dit te bespreken met het hele team, komen op de leerlingbespreking (Agendapunt Zorg) 
tijdens de teamvergadering. We willen de (grootste) zorg met het hele team delen en 
bespreken. Een ieder is hierin verantwoordelijk.  
Vier keer in het schooljaar heeft de groepsleerkracht samen met de IB-er 
begeleidingsoverleg. Tijdens dit gesprek wordt de groep, de leerlingen, de zorg (analyse en 
evaluatie) en de bijhorende doelen/aanpak besproken. Dit staat/wordt digitaal 
uitgeschreven in het groepsplan (analyseplan). 

• In september /oktober, aan het einde van de eerste periode (begeleidingsoverleg) 

• In november, na de spreekuurweek. (begeleidingsoverleg) 

• In januari/februari na de toetsen. Naar aanleiding van de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem Cito en met het oog op de rapporten en de contactavonden 
(leerlingbespreking) .  

• In maart aan het begin van de derde periode (begeleidingsoverleg). 

• In mei aan het begin van de vierde periode (begeleidingsoverleg).  

• In juni na de toetsen van het leerlingvolgsysteem en i.v.m. de overgang, rapporten en 
contactavonden (leerlingbespreking). 

De informatie van de leerlingbespreking  wordt vooraf genoteerd door de groepsleerkracht 
en evt. aangevuld door de IB-er. Dit wordt in het team gedeeld.  
 
5.3 Schoolanalyse 

In februari en in juni, na de Cito-toetsen worden de groepsoverzichten besproken in het 
team. Er wordt gekeken naar de actuele stand van zaken (analyse), maar ook wordt er gelet 
op de voorgaande afnamen, om zo een trendanalyse te krijgen. De groepsgemiddelden van 
de Cito-toetsen worden vergeleken met de cito- en de gestelde schoolnormen en er worden 
conclusies getrokken die kunnen leiden tot een plan van aanpak. De IB-er bewaart de 
groepsoverzichten. Twee maal in het jaar (na de cito toetsen) wordt plenair tijdens de 
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teamvergadering deze analyses besproken. De naar aanleiding hiervan gemaakte afspraken 
worden door het (hele) team overgenomen. Nieuw in het schooljaar 2018 2019 is dat IB-er 
en groepsleerkracht samen om de tafel gaan om de cito toetsen te analyseren (Verbinding 
tussen groepsanalyse en trendanalyse).  
  
5.4 Oudergesprek 

Wij vinden regelmatig contact met ouders hebben erg belangrijk. We hebben daar in ieder 
geval 4 momenten voor ingepland. Maar daartussen zijn wij altijd bereid met de ouders in 
gesprek te gaan. Aan het begin van het schooljaar zijn de “omgekeerde tienminuten-
gesprekken”, ouders worden hierbij uitgenodigd om te vertellen over hun zoon/dochter aan 
de (nieuwe) groepsleerkracht. Tevens is er een informatieavond aan het begin van het 
schooljaar. Deze wordt per klas/groep gehouden. Er wordt op die avond informatie verstrekt 
over het reilen en zeilen in de groep.  
Het eerste gesprek is in oktober/november, de resultaten tot dusver worden dan besproken 
en het algemeen welzijn van de leerling. Deze zgn. spreekuurweek is op verzoek van de 
ouders en/of de leerkracht. In februari en juni zijn de volgende 10-minuten/oudercontacten 
gesprekken. In die gesprekken wordt het rapport, wat de kinderen van groep 3 t/m 8 
meekrijgen, besproken en de resultaten van het leerlingvolgsysteem. In april is er wederom 
een spreekuurweek. In juni/juli krijgen de kinderen van alle groepen het overgangsrapport 
en zijn er rapportbesprekingen met de ouders.  
Wanneer de oudste van het gezin vier jaar wordt,  komt de groepsleerkracht van groep 1 op 
huisbezoek. In de andere groepen wordt dit niet meer gedaan (behalve als een leerling 
tussentijds nieuw op school komt).  
In geval van echtscheiding worden beide ouders geïnformeerd. De afspraken hieromtrent 
zijn vastgelegd in het “protocol school en scheiding”. De directie zorgt ervoor dat beide 
ouders in geval van echtscheiding dit protocol ontvangen.  
 
5.5 Verslaglegging oudergesprekken 

Een kort verslag van de oudercontacten wordt gezet op de server in een word-document (bij 
bespreken van zorg) en/of in ParnasSys. De IB-er wordt door de groepsleerkracht op de 
hoogte gesteld van de bijzonderheden en afspraken tijdens deze oudergesprekken. 
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6. Passend Onderwijs 
 
6.1 Samenwerkingverband Passend Onderwijs 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, 
die ontstaan is uit de samenwerkingsverbanden WSNS.  
Het samenwerkingsverband is ervoor verantwoordelijk dat alle leerlingen in de regio een 
passend onderwijsaanbod krijgen, de zogenaamde “zorgplicht”. Daarvoor ontvangt het 
bevoegd gezag het budget Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft een 
ondersteuningsplan opgesteld. In dit ondersteuningsplan staan de afspraken die de scholen 
uit het samenwerkingsverband gemaakt hebben over: 

• de begeleiding die iedere reguliere school biedt; 

• welke kinderen naar het speciaal onderwijs gaan en welke procedure daarvoor geldt 

• hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;  

• wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften moet zijn 

• hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen 
die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.  

In de nieuwe structuur zijn besturen en scholen verantwoordelijk voor de zorgplicht. De 
missie van het samenwerkingsverband is: “Alle leerlingen gaan succesvol naar school”. 
Het schoolbestuur beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning 
nodig heeft en zorgt voor de plaatsing van de leerling op een van de scholen.  
 
Elke basisschool levert in ieder geval de basisondersteuning. Naast de basisondersteuning is 
er een inventarisatie (in ontwikkeling) waarin de ondersteuningsmogelijkheden en 
expertises van de verschillende scholen en leerkrachten binnen CBO De Greiden zijn 
beschreven. 
 
De zorg voor de leerling op school kan variëren van licht naar zwaar: 

1. De leerling volgt het reguliere lesprogramma op de basisschool 
2. De leerling volgt het reguliere lesprogramma met schoolse ondersteuning 
3. De leerling wordt besproken in het (bovenschoolse) zorgteam (Greidengroep Zorg & 

Advies van CBO De Greiden)  en krijg een aangepast lesprogramma.  
4. De school stelt een Ontwikkelperspectief(OPP) op . Ouders stemmen in met het 

handelingsdeel van het OPP. Dit wordt door ouders ondertekend. 
5. Er komt inzet van professionals uit/door het ZAT of maatschappelijk werk, logopedie, 

etc. voor de extra ondersteuning 
6. De leerling gaat door naar Commissie van Toelating voor het SBO (voorzien van een 

deskundigenadvies) en kan mogelijk geplaatst worden op het SBO 
7. Indien punt 5 niet toereikend dan wordt de leerling doorverwezen  naar de 

Commissie van Advies (CvA)  en kan worden geplaatst op het Speciaal Onderwijs,  
cluster 3 of 4 

 
In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) geeft een school aan welke mate van zorg de 
school kan bieden of wil gaan bieden. Het SOP van onze school is terug te vinden in   
bijlage 16 Het Schoolondersteuningsprofiel(SOP) 
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6.2 CLB Consultatieve Leerling begeleiding 

CLB staat voor consultatieve leerlingbegeleiding en is een methodiek die zich richt op het 
handelingsgericht begeleiden van leerkrachten. CLB kan worden gestart met leerkrachten 
die problemen ervaren ten aanzien van de begeleiding van een kind, bijvoorbeeld omdat er 
leer-, gedrags- of werkhoudingsproblemen zijn. De bedoeling is om problemen zo vroeg 
mogelijk aan te pakken om escalatie te voorkomen. De CLB-er,  gaat samen met de 
leerkracht in gesprek en al pratende wordt samen gezocht naar concrete, werkbare doelen 
en bijbehorende aanpak in de klas. De eerste insteek is dus om niet direct te kiezen voor 
psychologisch onderzoek. Als dit later toch noodzakelijk blijkt, kan het echter altijd gebruikt 
worden als aanvulling op de CLB.  
 
Het CLB-gesprek vindt plaats volgens een aantal fasen.  

➢ De fase van de identificatie, waarin het probleem globaal in kaart wordt gebracht 
(toetsgegevens, observaties) en een eerste prioriteit wordt gesteld. Dit betekent dat 
een deel van het probleem even ‘geparkeerd’ wordt tot een later tijdstip. Dit is 
noodzakelijk om ‘klein’ te kunnen werken en daarmee tot concrete veranderingen te 
kunnen komen. Eventuele ontbrekende informatie wordt verzameld. 

➢ De fase van de analyse, waarin het belangrijkste probleem en de specifieke situatie 
waarin dit zich voordoet verder wordt geanalyseerd en de samenhang tussen 
factoren wordt onderzocht. Er wordt gekeken waarom de huidige aanpak voor dit 
kind misschien niet werkt en welke onderwijsbehoeften er zijn. 

➢ De fase van de interventie, waarin doelen worden gesteld en een plan van aanpak 
wordt geformuleerd. Veel aandacht wordt besteed aan het concreet formuleren van 
doelen en het meetbaar maken hiervan (hoe gaan we evalueren), zodat vooruitgang 
daadwerkelijk in kaart kan worden gebracht. 

➢ De fase van de evaluatie (na een aantal weken), waarin wordt besproken wat wel en 
niet werkt en wat er gelukt en bereikt is. Hierna wordt eventueel een nieuw 
probleem geanalyseerd en begint de cyclus opnieuw. 

Tijdens het gesprek worden er aantekeningen gemaakt door de leerkracht en CLB-er 
afzonderlijk. De aantekeningen worden door de leerkracht kort verwerkt in de 
(groeps)handelingsplanning. De leerkracht brengt de IB-er op de hoogte van het besprokene. 
De criteria voor de aanvraag van CLB zijn: 

➢ De leerkracht heeft het probleem in kaart gebracht (de CLB-er helpt om de hulpvraag 
concreet te maken) 

➢ De IB-er is op de hoogte van de hulpvraag  
➢ Er is contact geweest met de thuissituatie en de hulpvraag is met ouders besproken   
➢ Ouders geven toestemming voor CLB traject 
➢ De resultaten van LVS- en methodegebonden toetsen zijn geïnventariseerd 
➢ De resultaten worden vergeleken met de resultaten van de voorgaande jaren (de 

ontwikkelingslijn) 
➢ De leerkracht heeft een sociogram van de klas of een duidelijk LVS van de 

sociale/emotionele ontwikkeling 
 
6.3 Logopedie 

Voor de (jonge) kinderen  is er de mogelijkheid voor een  screening  m.b.t. hun spraak- 
taalontwikkeling. Deze screening werd voorheen door de gemeente Littenseradiel vergoedt. 
Deze screening is komen te vervallen sinds 1 januari 2018. Nu kunnen ouders hun kinderen 
laten screenen bij een open spreekuur van de logopediste. Meerdere malen in het jaar 
organiseert de logopediste deze open middagen. School maakt dit bekend bij ouders. Het 
advies is in een aantal gevallen gericht op het zoeken van logopedische hulp: dat is 
verantwoordelijkheid van de ouders.  
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6.4 Schoolmaatschappelijk werk 

Doel van schoolmaatschappelijk werk is het begeleiden ouder(s) en kinderen in risicovolle 
opvoedingssituaties, waardoor het welbevinden van de kinderen en de kans op een goede 
schoolopleiding worden vergroot. 
De schoolmaatschappelijk werkster (onderdeel van het Gebiedsteam), is op afroep 
beschikbaar. Wanneer ouders aangeven open te staan voor hulp van het SMW, geeft school 
de gegevens van de ouder(s) door aan de schoolmaatschappelijk werkster, die vervolgens 
contact opneemt met de ouder(s) 
 
6.5 IZO Intern Zorg overleg 

Onze school doet mee aan het IZO. Dit houdt in dat 2x per jaar de schoolmaatschappelijk 
werkster en de schoolverpleegkundige samen met de IB-er en eventueel de 
groepsleerkracht, kinderen bespreekt waarover de school zich zorgen maakt wat betreft de 
thuis- en/of opvoedingssituatie. De afspraken uit het IZO worden vastgelegd in Parnassys. De 
IB-er draagt zorg voor de uitvoering hiervan.    
 
 
6.6 Beeldcoaching binnen de school 

Beeldcoaching is een middel dat binnen onze stichting regelmatig preventief en 
oplossingsgericht met succes werd en wordt ingezet. Kijkend naar de ontwikkelingen binnen 
het passend onderwijs zien we dat beeld coaching een uitstekende vorm van ondersteuning 
en bekwaming is. De nieuw CAO-PO geeft tevens aan dat leerkrachten aantoonbaar aan hun 
professionalisering horen te werken (duurzaam inzetbaar). Beeldcoaching is een mooie 
interventie om deze uitdaging “toegerust” aan te gaan. 
Inhoudelijk richt beeldcoaching zich op het brandpunt van de kwaliteit van handelen: het 
interpersoonlijk handelen. Beeldcoaching werkt met de kracht van videobeelden, de beelden 
laten niet alleen zien wat er werkelijk gebeurt ze geven ook toegang tot dimensies achter 
het handelen. Ze bieden de mogelijkheid om kwaliteiten te laten zien die we nog niet 
meteen onder woorden kunnen brengen. Bij het bekijken van de beelden worden aanwezige 
capaciteiten en succesvolle interacties uitvergroot en wordt gezocht naar kansen voor groei 
en ontwikkeling in de zone van de naaste ontwikkeling van de gecoachte. Deze methode is 
perspectief- en oplossingsgericht georiënteerd.  Dit wordt nog verdiept door de aandacht die 
besteed wordt aan patronen van handelen: de patronen laten zien wat kenmerkend is voor 
de persoon in de praktijk. Dat levert stof op voor verkenning van de gedachten en motieven 
van de leraar. 
Beeldcoaching (school video interactie begeleiding) is een methodiek die heel direct en soms 
confronterend kan werken. De bewustwording van kracht en kwaliteit bij leerkrachten die 
begeleid worden, is een belangrijk uitgangspunt van Beeldcoaching. Een belangrijke 
voorwaarde voor reflectie is, dat de leerkracht zich veilig kan voelen en zich open gaat 
stellen om feedback te ontvangen.   
 
CBO De Greiden heeft een beleid Beeldcoaching opgesteld, waarin uiteen wordt gezet hoe 
het instrument beeldcoaching een structurele plaats krijgt bij de schoolontwikkeling binnen 
CBO De Greiden, waarbij de individuele groei van leerkrachten het  uitgangspunt is. 
 

 
 
 
 
 

https://s1-eu3.ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=nederlands&cat=pics&c=pf&q=leerlingbegeleiding&h=246&w=174&th=160&tw=113&fn=grad_trainee_network.jpg&fs=12.2%20k&el=boss_pics_1&tu=http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=4931950251213401&amp;id=a156c531dde8986bb34cc4dbbdf9a0b0&rl=NONE&u=http://miniemeninstituut.net/web5/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=31&amp;Itemid=54&udata=98233af0c18130c2ba58b0f041b7786f&rid=NJLNONTMNSMO&oiu=http://miniemeninstituut.net/
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7. In- door-, en uitstroombeleid 
 
7.1 Instroom van leerlingen 

Sinds 1 januari 2011 is de wet OKE (Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatie) in werking. 
Met deze wet worden er  meer eisen gesteld aan het peuterspeelzaalwerk en aan groep 1 en 
2 van de basisschool. De GGD controleert de peuterspeelzalen en de onderwijsinspectie 
bezoekt de VVE-locaties. De wet OKE betekent ook veranderingen voor de scholen. 
De VVE-inspectie wordt vanaf nu meegenomen in de reguliere inspectie hetgeen betekent 
dat scholen o.a. ook aan moeten geven wat zij doen aan doorgaande lijn voor-vroegschool, 
aan ouderbetrokkenheid op school en thuis. Alle peuterspeelzalen van Welzijn Middelsee en 
SISA werken met overdrachtsformulieren. De VVE-peuters en peuters die niet op een VVE-
locatie zitten, maar wel extra zorg nodig hebben, krijgen een warme overdracht. Dit 
betekent dat leidsters het overdrachtsformulier toelichten en aangeven welke interventies 
er gepleegd zijn bij dit VVE-kind. De school kan er dan meteen mee verder. 
De VVE-kinderen worden extra gevolgd met het observatiesysteem “zo doe ik”, “zo beweeg 
ik” en “zo praat ik” op de peuterspeelzaal. Op de basisschool volgen wij de leerling via het 
Ontwikkelingsmodel van Memelink (OVM). Op dit moment heeft de peuterspeelzaal in 
Wommels geen VVE groep meer.  
 
De aanmelding op de  basisschool gaat als volgt: 
Stap 1: Ouders melden hun kind aan op de basisschool van hun keuze. 
Deze aanmelding vindt plaats minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint, of 
voordat het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.  
Stap 2: De school heeft 6 weken om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Deze 
periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. De school onderzoekt in 
deze periode of er extra ondersteuning nodig is.  
Stap 3: In het onderzoekstermijn leveren ouders aanvullende gegevens  aan. Ook de 
informatie vanuit de peuterschool/ het kinderdagverblijf wordt meegenomen.  
Stap 4: De school heeft zorgplicht en zoekt naar passende ondersteuning op de eigen school 
of een andere reguliere basisschool. 
Stap 5: Als een reguliere school constateert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft 
en de reguliere basisscholen kunnen die ondersteuning zelf niet bieden, wordt het kind 
aangemeld bij de Commissie van Toelating ( CvT) voor het SBO 
 
Zie verder:  
bijlage 9  “Als leerlingen van school veranderen” 
bijlage 10: Entreeformulieren A en B 
bijlage 13: Voorbeeld overdrachtsformulier peuterspeelzaal-basisschool 
bijlage14: Schema overdracht PSZ-basisschool 
bijlage 15 Stroomschema 1 zorgplicht aanmelding reguliere PO-school 
 
Bij reguliere aanname en inschrijving. 
a. Het team wordt geïnformeerd en de leerling wordt geplaatst in één van de groepen.  
b. De ontvangende leerkracht krijgt schriftelijke informatie over de leerling en alle relevante 
stukken (inschrijfgegevens, onderwijskundig- en/of zorgrapport en handelingsplannen)  
c. De leerkracht maakt met de ouders een afspraak om kennis te maken en plant een 
eventueel  kennismakingsmoment tussen klas en nieuwe leerling.  
d.  Definitieve afspraak over het moment van feitelijke overstap.  
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e.  Via BRON wordt doorgegeven dat er een nieuwe leerling is ingeschreven. 
 
 
 
7.2 Doorstroom van leerlingen 

 
In principe doorlopen kinderen in een periode van ongeveer acht jaar onze basisscholen.  
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 of juist sterk zijn.  
Eén van de mogelijk oplossingen voor zorgleerlingen kan gezocht worden in 
groepsverlenging of versnelling. 
 
Om tot dit besluit te komen van verlengen of versnellen kan er onderzoek gedaan worden 
door de interne begeleider van onze school en indien nodig kan er extern onderzoek 
plaatsvinden. Wij volgen nauwgezet de ontwikkeling van elk kind door middel van ons 
leerlingvolgsysteem en door de methode gebonden toetsen. We nemen de beslissing op 
basis van zorgvuldige afweging, waarbij het team gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. 
 
A. Verlenging in groep 3 t/m 7 ( doubleren)  
Voor verlenging gelden de volgende afspraken: 

➢ De leerkracht dient in januari of eerder de eerste twijfels aan de ouders te laten 
horen.  

➢ In de leerlingbespreking van april wordt de leerling besproken in het team 
➢ In mei wordt een voorlopige beslissing genomen en na de uitslag van de CITO toets 

volgt de definitieve beslissing. 
➢ De school overlegt met de ouders wat de procedure is tot aan de definitieve 

beslissing. 
➢ Het formulier “argumentatie doublure” wordt ingevuld, met ouders besproken en 

ondertekend door de ouders 
➢ De IB-er is verantwoordelijk voor het begeleidingstraject, de 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school. 
➢ Het proces rond de verlenging wordt gedocumenteerd en opgenomen in het dossier 

van het kind. 
 
B. Versnelling in groep 3 t/m 7 
De leerlingen die binnen de groep bovengemiddeld presteren verdienen ook extra zorg. Om 
aan de behoeften van deze kinderen te voldoen behoren versnelling, verbreding of 
verdieping tot de mogelijkheden. 
Bij versnelling gaat een leerling vervroegd door naar de volgende groep of draait met een 
paar vakken mee met de volgende groep. We kijken bij deze mogelijkheid niet alleen naar de 
cognitieve aspecten maar ook naar de sociaal-emotionele aspecten. 
Onder verbreding en verdieping verstaan we dat de leerstof aangeboden wordt op het 
niveau van het kind.  
* materiaal aanbieden wat uitdagend is 
* het overslaan van herhaling en oefenstof (compacten) 
* leerstof overslaan (door middel van toetsen het juiste niveau bepalen) 
* inpassen van extra leerstof in het lesprogramma; de leerling krijgt een weektaak voor 
reguliere leerstof en wanneer hij klaar is, kan hij/zij gaan werken aan het 
verbredingmateriaal/ verdiepingsmateriaal.  
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* deelname aan de Plusklas van onze school.  
De speciale aanpak van deze leerlingen wordt vastgelegd in een individuele leerlijn.  
Onze  Stichting is in het bezit van screenings- en beleidsmateriaal omtrent hoogbegaafdheid 
(SIDI 3). 
De aanpak van hoogbegaafdheid is vastgelegd in het “Protocol Hoogbegaafdheid” ( zie bij. 6) 
Vanaf 1 februari 2015 is de Stichting met de Greidengroep-Leren gestart. Op de 
woensdagochtend krijgen (hoog)begaafde leerlingen uit de school hier (extra) 
opdrachten/les, die zij in de eigen klas kunnen uitvoeren.   
 
Sinds het schooljaar 2019-2020 is er ook een bovenschoolse Klusklas. Ook hiervoor zijn 
criteria opgesteld. 
 
C. Verlenging in groep 1 en 2 
Overgang naar groep 2 is mogelijk als: 

1. Er sprake is van een voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de 
verantwoordelijke groepsleerkracht: er zijn schriftelijke aantekeningen beschikbaar 
m.b.t. de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, 
concentratie, enzovoort  

2. Er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor Kleuters’ en 
Rekenen voor Kleuters, toets-afname jongste kleuters;  

3. Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school (zie 
bijlage 12 “Criteria overgang 1-2”) 

 
 Overgang naar groep 3 is mogelijk als: 

1. Er sprake is van een voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de 
verantwoordelijke groepsleerkracht: er zijn schriftelijke aantekeningen beschikbaar 
m.b.t. de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, 
concentratie, enzovoort  

2. Er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor Kleuters’ en 
Rekenen voor Kleuters, toets-afname oudste kleuters;  

3. De uitkomsten van het leesprotocol voldoende zijn. 
4. Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school (zie 

bijlage 12 “Criteria overgang 2-3”) Ook de  criteria van de SLO einddoelen groep 2 
voor rekenen, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling, kunnen meetellen in de 
afweging.  

Bouwverlenging wordt overwogen als het kind niet voldoet aan deze criteria.  
We zetten daarna dezelfde stappen als bij verlenging in groep 3 t/m 7 ( zie 7.2 A) 
 
D. Versnelling in groep 1 en 2 
Vervroegde overgang naar groep 2 is mogelijk als: 

1. Er sprake is van een opvallend vlotte ontwikkeling naar het oordeel van de 
verantwoordelijke groepsleerkracht: er zijn schriftelijke aantekeningen 
beschikbaar m.b.t. de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
werkhouding, concentratie, enzovoort  

2. Er zeer goede scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor 
kleuters’ en ‘Rekenen voor Kleuters’, toets-afname jongste kleuters; 

3. Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school (zie 
bijlage 11  “Criteria overgang 1-2”) 

 
Vervroegde overgang naar groep 3 is mogelijk als: 
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1. Er sprake is van een opvallend vlotte ontwikkeling naar het oordeel van de 
verantwoordelijke groepsleerkracht: er zijn schriftelijke aantekeningen 
beschikbaar m.b.t. de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, werkhouding, concentratie, enzovoort  

2. Er zeer goede scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor 
kleuters’ en ‘Rekenen voor Kleuters’, toets-afname oudste kleuters; 

                   3.    De uitkomsten van het leesprotocol zijn voldoende,  
                   4.    Er voldaan wordt aan de overgangscriteria die zijn opgesteld door de school.   
                          (zie  bijlage 11  “Criteria overgang 2-3”)  
  
 
 
We zetten daarna de volgende stappen: 
➢ Vervroegde overgang wordt door de groepsleerkracht van groep 1 en/of 2 uiterlijk aan 

de orde gesteld in de leerlingenbespreking van april. 
➢ Vervroegde overgang wordt daarna met ouders besproken waarbij de reden, objectieve 

gegevens (Cito-toetsen, overgangscriteria en de observatiegegevens) aandachtspunten 
vormen in het gesprek. 

➢ In mei wordt zo mogelijk de definitieve beslissing genomen in overleg met de ouders.   
 

E. Herfstkinderen 
Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. 
Bij de herfstkinderen is het eerste schooljaar dus een onvolledig schooljaar! Het is de vraag 
of deze kinderen in dat onvolledige schooljaar voldoende vooruitgang boeken om naar de 
volgende leerstofjaargroep over te gaan. Dit betekent dat iedere leerkracht regelmatig voor 
de vraag komt te staan of een herfstkind nog in groep 1 moet blijven of dat het naar groep 2 
kan gaan. 
Tegenwoordig heeft die datum van 1 oktober geen functie meer bij het beslissen over de 
voortgang naar de volgende groep. 
De behoeften en de ontwikkeling van de leerlingen en zijn/haar plekje in de groep zijn steeds 
uitgangspunt voor het onderwijsaanbod en de begeleiding van de leerlingen, van groep 1 
t/m 8. 
 
In de groepen 1-2 gaat het niet alleen om taal en rekenen, maar de emotionele ontwikkeling 
en  het spelen en werken zijn heel belangrijke zaken in die groepen.  
Spel is de basis van de ontwikkeling van jonge kinderen!  
 
We hanteren op school de volgende procedure: 

• Een kind dat in oktober, november of december 4 jaar wordt, start in groep 1 

• Binnen 1 maand is er een gesprek met ouders en groepsleerkracht aan de hand van 
het intakeformulier. Ouders krijgen dit intakeformulier vooraf mee naar huis om dit 
door te lezen en eventuele aantekeningen te maken.  

• In april heeft de groepsleerkracht een gesprek met ouders van herfstkinderen over 
hoe het met hun kind gaat in groep 1. De groepsleerkracht vult bij twijfel de 
criterialijst overgang 1-2 ( zie bijlage 11 “Criteria overgang 1-2”) in en bespreekt dit 
met ouders. 

In de leerlingenbespreking van april worden deze kinderen besproken met het team. 

• In juni toetsen van het LVS afnemen.  

• In juni worden de observatielijsten van Schatkist (worden 3 keer in het schooljaar 
ingevuld) besproken.  
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De groepsleerkracht heeft een gesprek met ouders van herfstkinderen  
over de afgelopen maanden in groep 1 en over de voortgang.  
Alle gegevens worden besproken. Deze maand wordt de beslissing                                 
genomen of het kind doorgaat naar groep 2 of een verlengde                                  
kleuterperiode krijgt. Tussentijds kan een school ook in overleg                                                
met de ouders dergelijke keuzes maken. 
 
7.3 Uitstroom van leerlingen 

 
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een leerling de school verlaat. Het is van groot 
belang dat de overdracht tussen beide scholen gedegen verloopt zodat de ontwikkeling van 
de leerling verder niet onderbroken wordt.  
Het onderwijskundig rapport geeft de noodzakelijke basisinformatie over een leerling. In 
kort bestek verschaft de ‘toeleverende’ school aan de ‘ontvangende’ school gegevens over 
een reeks belangrijke leerling kenmerken. 
Het staat de ontvangende school vrij de toeleverende school om aanvullende informatie te 
vragen. Daarnaast blijft persoonlijk en/of telefonisch contact tussen directeuren/ib-
ers/groepsleiders van de twee scholen van wezenlijk belang.  
 
A. Stappenplan uitstroom van leerlingen naar een andere basisschool 
Stap 1: 
Het volledig ingevulde onderwijskundig rapport van CBO  De Greiden betreffende het kind 
wordt ingevuld. 
Stap 2: 
Het onderwijskundig rapport (inclusief de bijlagen) wordt op school door de leerkracht aan 
de ouders op school ter inzage gegeven en zo nodig besproken. 
Stap 3: 
Er wordt contact opgenomen door de schooldirecteur met de schooldirecteur van de school 
waar het kind volgens de ouders ingeschreven gaat worden. Eventueel wordt nog 
aanvullende informatie uitgewisseld. Er worden hierbij afspraken gemaakt over het 
waarschijnlijke tijdstip van overschrijving en de wijze waarop de ontvangende school de 
leerling-gegevens zal ontvangen van het betreffende kind. 
Stap 4: 
Het onderwijskundig rapport (inclusief bijlagen) wordt vervolgens samen met een 
kennisgeving van uitschrijving opgestuurd naar de nieuwe school van de vertrekkende 
leerling. (uitschrijfdatum is de laatste dag dat het kind op school verbleef). 
Opmerking: 
Mocht er sprake zijn van een plotselinge, onvoorziene verhuizing van het kind, dan zal een 
gesprek met de ouders en de inzage van het onderwijskundig rapport waarschijnlijk 
onmogelijk zijn. 
In zulke gevallen worden binnen 2 weken na het plotselinge vertrek van het kind de stappen 
1,3 en 4 door de school genomen. 
Stap 5: 
Via BRON wordt doorgegeven dat er een leerling is uitgestroomd. 
 
B. Uitstroom uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs 
Hierbij hanteren wij op onze school de volgende werkwijze: 
Stap 1: leerlingvolgsysteem 
Jaarlijks worden de leerlingvolgsysteem toetsgegevens minimaal tweemaal met de     
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ouders besproken. Deze toetsen zijn ‘dekkend’  voor de vak- vormingsgebieden taal, 
(begrijpend) lezen en rekenen.  
Stap 2: Plaatsingswijzer 
Om tot een goede advisering te komen baseren we ons advies op de meerjarige 
ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de 
school. Het leerlingvolgsysteem is leidend voor de advisering en de plaatsing in het 
Voortgezet Onderwijs. Bij het hanteren van de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal.   
Stap 3: IEP Eindtoets 
De eindtoets op de basisschool krijgt de status van ‘second opinion’ en kan gebruikt worden 
als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing.  
Stap 4: Informatie scholen Voortgezet Onderwijs 
De open dagen van het voortgezet onderwijs in de regio worden zo mogelijk bezocht door 
ouders en kinderen. De Stichting verzorgt zo mogelijk een voorlichtingsbijeenkomst voor 
ouders m.b.t. het vervolgonderwijs 
Stap 5: Gesprek met ouders en leerling 
Er vindt in de maand maart een gesprek plaats tussen de groepsleerkracht van groep 8 en de 
IB-er met de ouders/verzorgers en hun kind betreffende het advies voor het 
vervolgonderwijs.  
Stap 6: Formulieren invullen 
De leerkracht van groep acht verzorgt betreffende het schooladvies de noodzakelijke 
formulieren met gegevens uit het leerlingendossier. De basisschool is verantwoordelijk voor 
het advies, de VO- school is verantwoordelijk voor de plaatsing. 
Stap 7:  Uitschrijving van de leerling 
De leerlingen worden uitgeschreven uit onze leerlingenadministratie met ingang van 1 
augustus. De school voor voortgezet onderwijs ontvangt een uitschrijfbericht gemaakt door 
de directie van de basisschool. Leerlingendossiers worden door ons vervolgens nog 
gedurende een periode van 5 jaar bewaard. 
 
Voor leerlingen die wellicht in aanmerking komen voor het lwoo/Pro is een aparte procedure 
van toepassing. Zie bijlage 8 
 
De gespecificeerde in-, door- en uitstroomgegevens van KBS it Fûnemint is opgenomen in 
bijlage 7. 
 
Het protocol Gedrag is opgesteld binnen CBO De Greiden. In het protocol staan duidelijke richtlijnen 
en adviezen om leerlingen op het gebied van gedrag zo goed mogelijk te begeleiden.                                
Het protocol draagt  bij aan een adequate omgang met leerlingen met gedragsproblematiek. Wij 
hebben op onze school een gedragsdeskundige, tevens anti-pestcoördinator. 
 
In het protocol staat beschreven welke stappen de school neemt en op welk moment wij van 
ouders/verzorgers wat verwachten. Ook worden de omgangsregels beschreven die door de 
leerlingen en leerkrachten zijn opgesteld en waar de hele school zich aan houdt. In ons                      
protocol  staat informatie over opvallend (afwijkend) gedrag, hiermee willen we duidelijk                  
maken waar   bepaald gedrag door kan ontstaan. Gedrag is een uiting van emotie en wordt              
bewust en onbewust geuit. Ongewenst gedrag zoals o.a. pesten komt helaas op iedere school           
voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze scholen serieus aan          
willen pakken. Op de meeste scholen is een pestprotocol aanwezig (opgenomen in het protocol 
gedrag ), een mooie gedachte is dat we dit protocol zelden nodig zouden hebben vanwege onze 
aanpak en duidelijk afspraken die we opgenomen hebben in dit huidige gedragsprotocol.  
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8. Taakverdeling  
 
De leerlingenzorg is een verantwoordelijkheid van het hele team. Ieder heeft daarin een 
eigen taak en verantwoordelijkheid. 
 
De groepsleerkracht: 

➢ signaleert ( sociaal-emotionele) problemen bij leerlingen 
➢ neemt de methode-gebonden toetsen af en registreert en analyseert deze 
➢ houdt het registratiesysteem via Basispoort, in de groepsmap of in het digitaal 

dossier bij. Papieren versies worden in gescand zodat alle formulieren digitaal zijn en 
op de server te vinden zijn.  

➢ Stelt een te behalen doel op voor een bepaalde periode (groeps- of individueel doel).  
➢ Begeleidt het plan van aanpak van de leerling via het rooster en begeleidingszuil 

(digitaal).  
➢ Zorgt dat de Intern Begeleider voldoende op de hoogte is van de geconstateerde zorg  
➢ Neemt actief deel aan  leerling- en groepsbespreking  
➢ Is in staat conclusies uit die besprekingen planmatig uit te voeren 
➢ Houdt voortgangsgesprekken met kinderen, ouders, collega’s en derden 
➢ Stelt groeps- en handelingsplannen op – in overleg met de IB-er 

 
De IB-er: 
IB-ers vervullen in hun werk drie rollen:  

1. IB-ers coördineren de leerlingenbegeleiding.  
2. De IB-er als coach en begeleider van leerkrachten en/of leerlingen. 
3. De IB-er als sparringpartner van de directeur als het gaat om inhoudelijk beleid op 

onderwijs en zorg.  
De ambitie is dat alle IB-ers deze drie rollen pakken 

➢ Beleidsvoorbereiding: de IB-er adviseert het management bij het ontwikkelen van 
onderwijs- en zorg beleidsindicatoren en komt met beleidsvoorstellen 

➢ Coördinatie en uitvoering zorgbeleid: de IB-er handelt planmatig vanuit visie, 
structuren en afgesproken beleid aan zorgactiviteiten. 

➢ Communicatief en sociaal vaardig: de IB-er stemt in gesprekken met collega’s, 
leerlingen en derden zodanig af op de ander dat er werkelijk contact gemaakt wordt. 
De IB-er brengt feiten, meningen, gevoelens en ideeën op een heldere manier over 
en checkt op de boodschap precies zo overkomt als hij bedoeld is. De IB-er speelt in 
en stemt af op de situatie, persoon en omgeving op een dusdanige manier dat dit 
voor alle betrokkenen als prettig en adequaat wordt ervaren. 

➢ Professionalisering en ontwikkeling 
De IB-er denkt na over  beroepsopvattingen en bekwaamheden, is erop uit om 
feedback van anderen te ontvangen en die serieus te onderzoeken. De IB-er 
reflecteert over eigen aandeel en streeft ernaar, vanuit inzicht in zichzelf, zich steeds 
verder te ontwikkelen. 

 
De directie: 

➢ Schept voorwaarden waarin een gedegen visie op leerlingenzorg gestalte kan krijgen 
➢ Adviseert en biedt waar mogelijk hulp bij eventuele knelpunten 
➢ Draagt zorg voor de gerichte professionalisering van groepsleerkrachten 
➢ volgt de uitvoering van het zorgprofiel door de groepsleerkrachten zowel op 

pedagogisch als op didactisch vlak 
➢ Is eindverantwoordelijk voor de zorgstructuur 
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9. Groepsmappen 
Het ordenen van de groepsmap heeft als doel: 

• De rode draad door de school zichtbaar maken en op deze manier waarborgen. 

• Afspraken uit het zorgprofiel worden duidelijk en zijn zichtbaar in de groepsmap. 

• De mappen zien er allemaal hetzelfde uit, waardoor ze voor iedereen terug te vinden 
zijn. Hierdoor is belangrijke informatie toegankelijker voor collega’s, stagiaires en 
invallers. 

 
1. Groepsmap ( één per lokaal) 

Inhoudsopgave groepsmap: 
Kleur: Onderwerp: Onderdeel: 
Blauw  Organisatie • Voor de invaller…. Belangrijke info 

(school en leerling) 

• Wachtwoorden 

• Plattegrond 

• Klassen- en schoolregels 

Roze Roosters  • Weekplanner (leeg) 

• RT en Plusklas-rooster  

• Jaarplanner/vergaderrooster 

• Toetskalender 

• Begeleidingscirkel 2018 2019 

• Rooster leesniveaus/woordrij lezen 

• Groepsindeling basis, risico en plus 

Groen  Roosters  • Pleinwachtrooster 

• Computer-rooster 

• Bibliotheekrooster 

• Gymrooster  

• Schoonmaakkaart 

• Rooster hulpouders 

• Rooster stukjes website 

Grijs  Leerlingen 

 

• Leerlingenlijst , met oudsten 

• Bijzonderheden (ziekte, allergie,       

lichamelijke beperkingen,   

gezinssamenstelling, scheiding, 

medicatie) 

• Lijst leerlingen met dyslexie 

• Inventarisatie leerlingenzorg 

• Klassendienst/hulpjes 

Lichtgeel  Resultaten • Toetsresultaten 

Rood  Vakken • Lezen: Lekker Lezen        

• Jaaroverzicht taal en spelling in beeld 

• Bloon 

• Zelfstandig werken  

• Takenkaart 

• Schema oefenhalfuur woensdag tm 

vrijdag 

• Creatieve vorming  

• Methodeoverzicht 

Oker  Overige onderwerpen:  • Taakbeleid 
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2. Wij werken met een digitaal zorgsysteem. De leerkrachten kunnen bij alle documenten 
komen die we op de server hebben geplaatst. Ook is er voor invallers een eigen account 
gemaakt, zodat zij de belangrijkste groep- en leerling gegevens voor handen hebben. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 Toetskalender 2019 2020 
 

Bijlage 2 Inventarisatie zorgleerlingen  
 
Bijlage 3a Analyse formulier methode (on) gebonden toetsen (voorheen 
groepsplan) 
 
Bijlage 3b Begeleidingszuil en Rooster 
 
Bijlage 4 Format individueel handelingsplan  
 
Bijlage 5a Algemene informatie individuele leerlijn  
 
Bijlage 5b Ontwikkelingsperspectief  
 
Bijlage 6 Protocol Hoogbegaafdheid 
 
Bijlage 7: Format In-, door- en uitstroomgegevens 
 
Bijlage 8 Toelatingscriteria LWOO 
 
Bijlage 9 Als leerlingen van school veranderen  
 
Bijlage 10 Entreeformulieren A en B 
 
Bijlage 11 Criteria overgang naar een andere groep 
 
Bijlage 12 Dyslexie protocol (nieuwe versie 2018) 
 
Bijlage 13 Overdrachtsformulier PSZ en basisschool  
 
Bijlage 14 Schema overdracht kindvolgsysteem en ‘warme’ overdracht  
 
Bijlage 15 Stroomschema Zorgplicht aanmelding leerling 
 
Bijlage 16 Schoolondersteuningsprofiel
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