SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2019-2023

VOORWOORD
Voor u ligt het School Ondersteunings Plan (SOP) van openbare basisschool de Zonnewijzer.
In dit plan is beschreven hoe wij op de Zonnewijzer het onderwijs aan alle leerlingen
vormgeven. Het geeft inzicht in de kwaliteit van het onderwijs, waarin de Zonnewijzer ruimte
biedt voor de ontwikkeling van het talent van ieder kind.
De kwaliteitszorg die wij bieden is een continu proces van ontwikkeling. Jaarlijks evalueren wij
de kwaliteitszorg zodat wij ons aanbod kunnen verfijnen.
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HOOFDSTUK 1. ONDERWIJS EN ONDERSTEUNING
1.1 MISSIE & VISIE
Op OBS de Zonnewijzer geven wij graag goed en passend onderwijs aan onze leerlingen. Dit doen wij vanuit onze missie: De
Zonnewijzer bereidt kinderen voor op hun toekomst. Plezier, samenwerken, veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen zijn de
kernwaarden die in ons onderwijs hoog in het vaandel staan. Ons motto is: Leren met plezier en zelfvertrouwen!

1.2 BESTUUR EN ORGANISATIE
De Zonnewijzer is een openbare bassischool, een van de scholen van stichting Spaarnesant. De missie van de scholen van
Spaarnesant is het bieden van een passend onderwijsaanbod en een gelukkige schooltijd. Spaarnesantscholen werken vanuit
de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zijnde plezier, ambitie, vertrouwen, openheid en samenwerking. Doordat
scholen van Spaarnesant gezamenlijk zorgen voor kwaliteitsborging, elkaars expertise benutten en gezamenlijke innoveren,
staan wij sterk bij het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
(Koersplan 2017-2020, te vinden op www.spaarnesant.nl.
Stichting Spaarnesant werkt samen met het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (WSNS ZK) om de zorgplicht te
kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband maakt middels de schoolondersteuningsprofielen inzichtelijk hoe zij met de
scholen zorgt voor een dekkend netwerk ten aanzien van de onderwijsbehoefte van de leerlingpopulatie. Het kader voor het
school ondersteuningsplan is ontwikkeld door het samenwerkingsverband zodat er zicht komt op het totale netwerk.

1.3 AANNAMEBELEID
OBS de Zonnewijzer staat open voor alle leerlingen die het reguliere onderwijsaanbod kunnen volgen. Ouders en school
kunnen samen bekijken of de school past bij hun kind. Voor sommige leerlingen is extra zorg, de zogenaamde zorgverbreding
noodzakelijk. Een belangrijk doel bij het geven van extra zorg aan leerlingen, is het bereiken van een passend leerproces,
waarbij tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Hoewel de school het liefst alle kinderen
aanneemt, is plaatsing niet altijd mogelijk. Wij hanteren enkele criteria, welke leidend zijn voor aanname bij ons op school.
Deze zijn als volgt;
•
Op het moment dat een kind op school komt moet het zindelijk zijn.
•
Er dient in de groep voldoende opnamecapaciteit te zijn. Daarmee doelen we niet alleen op de fysieke ruimte per kind,
ook de begeleidingsruimte in de klas is een bepalende factor. We streven ernaar om de groepen niet groter te maken dan
30 leerlingen.
•
Ten aanzien van onderwijs en begeleiding voor het kind dient onze school voldoende specifieke deskundigheid in huis te
hebben om passend onderwijs te kunnen bieden.
•
Bij het bieden van ondersteuning aan een kind zijn de ARBO-richtlijnen voor het schoolpersoneel leidend.
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Het aanmelden gaat op alle basisscholen in Haarlem op dezelfde manier
en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.
Voor meer informatie kun u terecht op www.spaarnesant.nl.
Als u uw kind tussentijds bij ons wilt inschrijven, bijvoorbeeld na een verhuizing, dan telt bovenstaande regeling niet. U kunt
dan rechtstreeks contact opnemen met onze school, de criteria voor aanname zijn hier van toepassing.
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1.4 OPENBAAR ONDERWIJS
Onze school is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk
om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie
en solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de
diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Wij geven daarom ook Humanistisch
Vormings Onderwijs (HVO) in groep 7 en 8. Zo hopen we dat de kinderen de samenleving en hun eigen plek hierin beter
kunnen begrijpen en hier als volwaardige burgers aan deel leren nemen.

1.5 VROEGTIJDIGE SIGNALERING
Door systematisch en vroegtijdig leerlingen die in hun ontwikkeling achterblijven te signaleren en adequaat te begeleiden,
kunnen ernstige leerachterstanden en (gedrags)problemen vaak worden voorkomen. Op de Zonnewijzer proberen wij zo
veel mogelijk vroegtijdig te signaleren om stagnatie in de ontwikkeling te voorkomen. Dit doen wij door onze leerlingen
zo veel mogelijk te zien, te spreken en te bespreken met collega’s en de intern begeleider. Naar aanleiding van signalen uit
methodegebonden toetsen of sociaal emotionele meting, wordt er gehandeld door de leerkracht naar wat de leerling nodig
heeft. Het pedagogische klimaat zien wij als basis voor vroegtijdig signaleren. Het onderkennen van signalen en hierop
adequaat reageren zijn integraal onderdeel van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Wij hebben een
schoolbrede begeleidingscultuur met oog voor het welbevinden van het kind en het signaleren van leer-, ontwikkelings- en
gedragsproblemen en onveilige thuissituaties. Een heldere onderwijsen zorgroute met duidelijke stappen en taakverdeling
voor leerkracht, intern begeleider, directeur e.a. is aanwezig. Wij streven naar een systematische, positieve samenwerking met
ouders. Wij werken met effectieve leerlingbesprekingen en onze handelingsplannen zijn vakkundig en efficiënt. Wij maken
effectief gebruik van een leerlingvolgsysteem. De inzet van Kanjertraining draagt bij aan een eenduidige sociaal emotionele
ondersteuning voor onze leerlingen.

1.6 BASISAANBOD
Voor alle leerlingen is een breed basisaanbod aanwezig. Er wordt voor alle vakken gewerkt met methodes, waarin de te
behalen doelen zijn verwerkt. Elk kind leert anders, vandaar dat we werken met drie verschillende instructiegroepen binnen
het lesaanbod. Deze werkvorm waarin differentiatie centraal staat, geeft alle leerlingen de mogelijkheid om de lesstof te
begrijpen en te kunnen toepassen. In onderstaande tabel is de indeling zichtbaar.
Tabel ‘Werken met Instructiegroepen’
Aanbod

Percentage Cito score

Instructie behoefte

Score op de methode toetsen

Plusaanbod
1S+

20% hoogst scorende leerlingen van
de groep

Verkorte instructie (VKI)
Deze lln volgen alleen instructie bij nieuwe onderdelen, compacten,
verrijken ed. 1S niveau.
Geclusterde instructie voorafgaand aan de verwerking van de
lesstof.

> 95%

Basisaanbod
1S/1F

60% gemiddeld scorende leerlingen
van de groep

Basisinstructie (BSI)
85-95%
Deze leerlingen volgen altijd de klassikale instructie en gaan daarna
zelfstandig aan het werk. Volgen het basisprogramma van de groep.
1S/1F niveau.
Leerlingen die deze instructie nodig hebben, kunnen naast basisstof
ook verrijkingsstof maken.

Breedteaanbod
1F

20% laagst scorende leerlingen van
de groep

Verlengde instructie, volgen altijd de klassikale instructie en krijgen
vervolgens verlengde instructie binnen de klas. 1F niveau.

70% - 85%

Diepteaanbod:
OPP
Dyslexiegroep
Dyscalculiegroep
1F

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van
dyslexie/dyscalculie of met een
individuele leerlijn

Instructie afhankelijk + instructie buiten de groep. Passende Perspectieven zijn van toepassing.

<70%

De aanduidingen S/F worden uitgelegd in paragraaf 1.8
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Binnen deze werkwijze wordt aandacht besteed aan probleemoplossend denken, zelfstandigheid, samenwerken en
weerbaarheid. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de mogelijkheid om extra hulp en begeleiding te geven aan
kleinere groepjes kinderen, of op individuele wijze. Op deze manier gaan we om met niveau- en tempoverschillen die er zijn.
Ook leren kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. Dit is het basisaanbod voor alle leerlingen, waarbij met de volgende
methodes wordt gewerkt
Vakgebied

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Rekenen

Getal & Ruimte +Rekentuin

Getal & Ruimte

Getal & Ruimte

Taal/spelling

Fonemisch Bewustzijn

Staal

Staal

Begrijpend Lezen

-

Nieuwsbegrip XL

Nieuwsbegrip XL

Technisch Lezen

-

Estafette + Racelezen

Estafette + Racelezen

Schrijven

Pennestreken

Pennestreken

Pennestreken

Muziek

123 zing

123 zing

Moet je doen

Creatieve vorming

Kleuterplein

Vrije opdrachten / Atelier

Vrije opdrachten / Atelier

Spel en Beweging

Moet je doen

Vakleerkracht

Vakleerkracht

Geschiedenis

Projecten

Brandaan

Brandaan

Aardrijkskunde

Projecten

Meander

Meander

Natuur&Techniek

Projecten

Naut

Naut

Engels

Groove me

Groove me

Groove me

Sociaal emotioneel

Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining

Media

Mediawijsheid

Mediawijsheid

Mediawijsheid

Didactiek

Kunst vh Lesgeven

Kunst vh Lesgeven

Kunst vh Lesgeven

.
De lestijd, herhaling en ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep en de leerlingen. Wij zetten
in op het gebruik en ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden (zie afbeelding).

Wij besteden aandacht aan mediawijsheid. Wij leren kinderen werken met programma’s als Word en PowerPoint, hoe zij
correcte informatie van het internet kunnen halen en (in de bovenbouw) hoe zij veilig kunnen communiceren via sociale
media. Dit schooljaar (18-19) hebben wij ons onderwijsaanbod uitgebreid met programmeren.
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1.7 EXTRA ONDERSTEUNING
Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Dit kan zijn omdat de leerling onvoldoende leeftijdsadequaat ontwikkelt
op cognitief of sociaal/emotioneel gebied. Het kan ook zijn dat een leerling meer uitdaging nodig heeft of een stuk verder
is ontwikkeld dan leeftijdsgenoten. Ook leerlingen waarvan de Nederlandse taal niet de moedertaal is, kunnen behoefte
hebben aan extra ondersteuning. Doordat er op de Zonnewijzer gewerkt wordt met verschillende instructiegroepen binnen
het lesaanbod, kan er al veel ondersteuning worden geboden. In de onderstaande tabel is zichtbaar op welke wijze de
groepen zijn ingedeeld. De zorg die wij als school kunnen bieden ligt op verschillende niveaus waarnaar gerefereerd wordt,
referentieniveaus genoemd. Deze staan in de bovenstaande tabel benoemd en zijn als volgt te duiden;
1S+

Voor de groep leerlingen die meer aankan dan niveau 1S beschrijft. Voor hen is verrijkingsmateriaal nodig, dat tegemoetkomt aan hun leerbehoeften.

1S

Voor de gemiddelde groep leerlingen. Dit niveau omsluit 1F en is het streefniveau waar leerlingen aan moeten voldoen
om een goed aansluiting te krijgen op het vmbo-t of havo/vwo.

1S/1F

Voor de groep leerlingen met voldoende cognitieve capaciteit en een specifieke beperking, als zijnde ADD, ADHD, ASS,
dyslexie, dyscalculie of co morbiditeit. Deze leerlingen hebben structureel inzet nodig van compenserende hulpmiddelen
en soms ook dispensatie op bepaalde onderdelen. De uitstroommogelijkheden van de leerlingen varieert van vmbo-kb
tot vwo.

1F

Voor de groep leerlingen die via vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg doorgroeien naar het referentieniveau 2F,
zodat zij voldoende tot goed kunnen functioneren in de maatschappij.

1F- Voor

Voor de kleine groep leerlingen voor wie niveau 1F te hoog ligt aan het einde van het basisonderwijs. Voor hen zijn
aangepaste doelen noodzakelijk. Het gaat hierbij om leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs, voortgezet
speciaal onderwijs, vmbo-bb/kb met leerwegondersteuning.

Leerlingen met een eigen leerlijn
Deze leerlingen volgen een eigen, aparte leerweg op een bepaald vakgebied. Deze leerlijn wijkt af van de leerlijn die in de
klas gevolgd wordt. Deze leerlingen krijgen het diepteaanbod, hierin wordt dieper ingegaan op de onderdelen van de lesstof.
Vanaf groep 6 kunnen leerlingen in aanmerking komen voor dit diepteaanbod. Bij deze leerlingen is in veel gevallen een
onderzoek afgenomen, waaruit is gebleken dat er diepteaanbod nodig is op een of meerdere vakgebieden. Het doel is om
deze leerlingen te begeleiden om zoveel mogelijk te voldoen aan het groep 8 niveau. Een leerling die in aanmerking komt
voor het diepteaanbod zal dus niet een jaar worden teruggeplaatst in de lesstof, maar er wordt een apart lesprogramma
samengesteld. Dit programma is beschreven in een OPP, een Ontwikkel Perspectief Plan.
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Vanaf groep 6 kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een diepteaanbod, beschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan. De te verwachten uitstroombestemming (welk niveau kan de leerling gaan doen na deze school) en de
onderbouwing daarvan. De onderbouwing bevat minimaal de factoren die het onderwijsproces belemmeren en bevorderen.
Dit deel is bedoeld om het langetermijnperspectief van het kind te beschrijven. Het handelingsdeel is de beschrijving van
de individuele begeleiding en ondersteuning voor zover het afwijkt van de basisondersteuning. Dit deel van het OPP is
bedoeld om te beschrijven hoe gewerkt wordt om de doelen uit het eerste deel (de uitstroombestemming) te halen. Het
handelingsdeel gaat over specifieke extra maatregelen om de leerling op maat ondersteuning te bieden, gericht op de
ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste één keer per
schooljaar met de ouders en de leerling geëvalueerd.
Externe hulp
Indien de geboden hulp onvoldoende resultaat biedt, wordt in overleg met de ouders gezocht naar andere mogelijkheden,
zoals externe hulp. Wanneer blijkt dat al deze interventies niet het beoogde effect hebben gaat de school in overleg met
de ouders om te bekijken wat er nodig is voor de leerling. Met elkaar kan worden besloten dat school de leerling aanmeldt
voor onderzoek. Een samenwerkende instantie als bijvoorbeeld Onderwijs Advies, de Opvoedpoli of Kenter Jeugdzorg,
kan dit onderzoek uitvoeren. Hierbij wordt de situatie van de leerling in kaart gebracht en kan de onderzoeker aangeven
welke begeleiding de leerling nodig heeft. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk met betrekking tot de onderwijsplek
waar de passende individuele ondersteuning kan plaatsvinden. Dit is in de meeste gevallen op de huidige school en in zeer
uitzonderlijke gevallen op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). Er zijn
leerlingen waarbij een vorm van speciaal onderwijs beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften en waardoor zij zich veel beter
op hun plek voelen in een ander type onderwijs.
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De ouder(s) en de school kunnen om deze reden vinden dat een andere school passender aanbod biedt. De zeggenschap
over wat de beste onderwijsplek is, moet op maat gerealiseerd worden. Hierbij zijn school, ouders en de nieuwe
school betrokken. Deze driehoek kent de leerling het beste en gaat straks daadwerkelijk met de leerling werken. Zij
bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen gezamenlijk over een passende onderwijsplek. Het
samenwerkingsverband gaat altijd uit van tijdelijke plaatsingen in het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Het
is belangrijk dat bij plaatsing ook direct over een mogelijke terugplaatsing wordt gesproken. Wanneer het scholen lukt om
eerder de problematiek te signaleren (bij jonge leerlingen) is de kans van een terugplaatsing het grootst.
Veilig Thuis
In sommige gevallen is school genoodzaakt om Veilig Thuis in te schakelen. Het gaat hierbij om vermoeden van
kindermishandeling, waarbij school zich grote zorgen maakt om het welzijn van het kind. School heeft hierin wettelijk
verantwoordelijkheid In bijlage 2 is de route zichtbaar gemaakt in een stroomdiagram.
Aanbod meer- en hoogbegaafdheid
Als een leerling in cognitieve zin moeite heeft met bepaalde leerstof, wordt in de groep extra ondersteuning gegeven op
de eerdergenoemde werkwijze. Dit geldt ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Voor de hoogbegaafde
leerlingen wordt op de Zonnewijzer gewerkt met de methode Pittige Plustorens. Zij werken projectmatig samen, leren hoe
zij het beste kunnen leren, leren reflecteren, plannen en hoe zij kunnen leren van fouten maken. De projecten spreken de
competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen en hierdoor van een
verveeld kind een gelukkig kind maken. Meer informatie hierover is te vinden op www.creativekidsconcepts.com.
Wij nemen deel aan het aanbod van Day a week school, dit wordt voor onze school verzorgd vanuit het
Samenwerkingsverband. Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua
leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.
Het heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier van de leerlingen te vergroten en deze
kinderen te leren leren. Dit doen wij door deze leerlingen uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. De
leerlingen komen om de week een dag bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is
vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken
aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te
versterken. Deelname aan de Day a Week school is verbonden aan specifieke voorwaarden, deze zijn teug te vinden op de site
van ons samenwerkingsverband www.po-zk.nl.
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HOOFDSTUK 2. ZICHT OP ONTWIKKELING
2.1 DE LEERLING IN BEELD
Als een leerling zorg nodig heeft, zijn er verschillende professionals die zorgdragen voor de ondersteuning van de
schoolloopbaan van het kind. Parallelcollega’s hebben regelmatig overleg met elkaar over hun groep en de leerlingen. Zo
kunnen zij bij elkaar terecht als zij zorg signaleren. Indien nodig kan de zorg besproken worden tijdens het bouwoverleg. Als
de vraag of het probleem omtrent de voortgang van een leerling (gedragsmatig en/of op leergebied) om meer aandacht
vraagt, dan bespreekt de leerkracht het probleem met de intern begeleider. Mocht de intern begeleider deze zorg breder
willen bespreken, dan kan dit in het zorgteam. Dat bestaat uit een directielid, de IB-er, de groepsleerkracht en eventueel een
interne of externe deskundige. De te nemen stappen worden vastgelegd in het groepsplan of in een individueel plan. Het
welzijn van de leerling staat altijd centraal.

2.2 DE ROL VAN DE LEERKRACHT
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het zorgbeleid en het geboden onderwijs in de groep. De
hulp wordt in de eigen groep gegeven door de eigen leerkracht door middel van gedifferentieerde aanpak. Hierbij wordt de
instructie op drie verschillende niveaus aangeboden, de leerlingen zijn hiervoor ingedeeld op individueel niveau. De inhoud
van deze ondersteuning staat beschreven in het groepsplan, verdeeld in instructiegroepen zoals eerder beschreven. De
ondersteuningsbehoefte van een kind op sociaal emotioneel gebied wordt altijd meegenomen in het aanbod. Naast het lesaanbod en de ondersteuning binnen de groep, onderhoudt de leerkracht contact met leerlingen, ouders en IB. We hanteren
een kalender voor het cyclisch werken binnen onze school, zodat eenduidig kan worden gehandeld.

2.3 DE ROL VAN DE INTERN BEGELEIDER (IB-ER)
De IB-er draagt zorg voor het coördineren van alle zorgverbreding en onderwijstrajecten. Onder zorgverbreding worden alle
mogelijke vormen van hulp verstaan die aan kinderen geboden kan worden, zodat ze de basisschool zo goed mogelijk kunnen doorlopen. Een traject is het proces dat doorlopen wordt, waarin met vastgestelde regelmaat overleg wordt gehouden
met ouders en leerkracht en dat er vaste evaluatiemomenten zijn. De IB-er coördineert de zorg op de basisschool en daarmee
passend onderwijs voor ieder kind.

2.4 PEDAGOGISCH-DIDACTISCH OVERLEG
Binnen de zorgverbreding van onze school neemt het pedagogisch-didactisch overleg (PDO) een belangrijke plaats in.
Daarin wordt de voortgang van de groep besproken, naar aanleiding van de opbrengsten ten aanzien van welbevinden,
competenties en betrokkenheid. Vervolgens wordt een groepsplan opgesteld. Een groepsplan omvat een beschrijving van
het onderwijsaanbod voor een periode en is dus toekomstgericht. Het plan is gericht op de groep, waarbij is afgestemd op de
individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Doordat er specifiek wordt gekeken naar wat de leerlingen nodig hebben
aan instructie en begeleiding, zijn zij ingedeeld in verschillende niveaugroepen (zie 2.2).
Een groepsplan is doelgericht, met hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen, om te komen tot betere resultaten.
Het PDO vindt structureel 2x per jaar plaats, uiteraard kan de zorg omtrent een leerling ook tussentijds worden besproken
met de intern begeleider. Het werken met groepsplannen betekent dat leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
worden geclusterd en inhoudelijk dezelfde instructie krijgen, afgestemd op hun onderwijsbehoefte.
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In een groepsplan hanteren we de indeling zoals aangegeven in de tabel in hoofdstuk 1.6. Het clusteren van leerlingen is
een belangrijk onderdeel van de cyclus van handelingsgericht werken. Dit kan uitgelegd worden als een systematische
manier van werken, waarbij het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.
Aan de hand van kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt
daarop aangepast. Tijdens het pedagogisch didactisch overleg bespreken de intern begeleider en de leerkracht(en) welke
leerlingen het beste geclusterd kunnen worden en welke maatregelen voor klassenmanagement nodig zijn. Dit overleg is
het moment waarop de intern begeleider de leerkracht ondersteunt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht
werken met groepsplannen. De intern begeleider is belast met de begeleidingsverantwoordelijkheid, de leerkracht heeft de
uitvoeringsverantwoordelijkheid. Voor een goede en complete overdracht, is een voorbereid en ingevuld groepsplan een
belangrijk onderdeel om het volgend schooljaar goed te kunnen starten met de groep. Een groepsplan kan altijd tussentijds
worden bijgesteld.

2.5 KLASSENBEZOEKEN
De bouwcoördinator, directie en IBer doen een aantal keer per jaar klassenbezoeken om de doorgaande lijn binnen het
geboden onderwijs te kunnen monitoren. Bij deze bezoeken wordt gebruik gemaakt van een kijkwijzer, welke als leidraad
dient voor het feedbackgesprek na het klassenbezoek. De uitgangspunten van de Kunst van het Lesgeven en de Kanjerschool
staan hierin centraal. Ook leerkrachten worden gestimuleerd om bij elkaar in de klassen te komen kijken, zij zijn voor elkaar
een bron van informatie en kennis om van te leren.
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HOOFDSTUK 3. OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Op de Zonnewijzer werken we opbrengstgericht. Dit is een werkwijze om de onderwijskwaliteit te verbeteren, waarbij op
een systematische en cyclische wijze wordt gewerkt. Komend schooljaar starten we met de 4D werkwijze; data verzamelen,
duiden wat de opbrengsten zijn, doelen stellen, met elkaar doen wat er nodig is om optimaal onderwijs te kunnen bieden.

3.1 MEETBARE RESULTATEN (DATA)
Bij opbrengstgericht werken kijken we naar meetbare resultaten zoals de Cito-toetsen, de methode gebonden toetsen,
de sociaal emotionele meting en de KIJK! registratie. Het verbeteren van de resultaten start met een analyse naar de
achterliggende oorzaken. Deze kunnen op verschillend terrein liggen zoals:
•
de bevorderende en belemmerende factoren van het kind
•
het pedagogisch- en werkklimaat in de groep
•
de leerkrachtvaardigheden
•
de didactiek
•
het klassenmanagement
•
het lesmateriaal en de leertijd.
Bovenstaande punten worden met de intern begeleider besproken in het pedagogisch-didactisch overleg en wordt de
onderwijsbehoefte van de leerlingen bepaald en vormgegeven. Dit alles wordt genoteerd in het groepsplan. Deze worden
opgesteld voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Op de Zonnewijzer differentiëren we in ons
onderwijsaanbod door een plus-, basis-, breedte- en diepteaanbod, zoals beschreven in hoofdstuk 1.6.

3.2 OPBRENGSTEN IN KAART (DUIDEN)
Elk half jaar worden de opbrengsten in kaart gebracht naar aanleiding van de Cito afname. Dan wordt er gekeken of de
gestelde doelen behaald zijn. Er volgt een evaluatie met een analyse en er worden weer nieuwe doelen opgesteld waarop
het onderwijsaanbod wordt afgestemd. Op deze manier is er steeds feedback over de kwaliteit van ons onderwijs en houden
we er met elkaar zicht op. Op groepsniveau wordt er gewerkt met groepsplannen, op schoolniveau met plannen van aanpak,
zoals opgenomen in het jaarlijks schoolplan. Met de analyse wordt per vakgebied (Rekenen, Begrijpend lezen, Technisch lezen
en Spelling) gekeken naar de resultaten van de groep en van de leerlingen. Kritische vragen die hierbij worden gesteld zijn:
•

•

•

Hoe heeft mijn groep het gedaan t.o.v. voorgaande jaren?
•
Wat is de groepsgroei-/terugval
•
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn
•
Hoe zien de resultaten van onze parallelgroep(en) eruit
Wat gaan we hetzelfde/ anders doen n.a.v. deze kennis?
•
Wat is er nodig in de groep n.a.v. de analyse
•
Hoe ga ik dat doen?
•
Wat heb ik daarvoor nodig?
Wat wordt het doel voor de volgende periode? (meetbaar met de volgende afname)
•
Hoe vertaal ik dit in de ondersteuningsbehoefte van de groep?
•
Hoe is dit zichtbaar in de klas?

Leerlingen die opvallen tijdens deze analyse worden apart genoteerd en zullen tijdens de groepsleerlingbespreking worden
besproken. Bij bijzonderheden of uitval worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Indien nodig zal er met elkaar bekeken
en besproken worden hoe de leerling kan worden geholpen.
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3.3 DOELEN STELLEN
Bij het evalueren of doelen behaald zijn, worden weer nieuwe doelen geformuleerd en gesteld door de leerkracht. Wij stellen
realistische, ambitieuze doelen op waarbij er gestreefd wordt naar een positieve ontwikkeling van vaardigheden met een zo
optimaal mogelijk resultaat. Dit gebeurt op vaste momenten in het schooljaar, welke zijn opgenomen in de jaarplanning.

3.4 HANDELEN EN EVALUEREN (DOEN)
In het didactisch werkplan (dagelijks/wekelijks aanbod) verwerkt de leerkracht op individueel niveau wat de doelen van de
leerlingen zijn. De leerlingen met dezelfde doelen worden geclusterd en ingedeeld in de instructiegroepen. De aanpak is
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Het handelen en aanpassen gebeurt dagelijks en wordt geregistreerd
in het didactisch werkplan.
Tijdspad

Acties

Kwaliteitsbeleid

Sept-okt-nov

Kennismakingsgesprekken

Leerkrachten houden een kennismakingsgesprek met ouders.

Klassenbezoek IB

IB geeft feedback n.a.v. het klassenbezoek. Bespreking van de opbrengsten en
analyse op individueel- en groepsniveau.

PDO inloop IB (eind okt)

Kort pedagogisch-didactisch overleg lkr-IB, alleen bijzonderheden.

Flitsbezoeken door directie

Nabespreking

Tussenevaluatie groepsplannen

De leerkrachten staan stil bij de ontwikkeling van de leerlingen en passen indien nodig het
onderwijsaanbod voor de leerling aan.

Afname SCOL

Resultaten zijn op afgesproken tijd ingevoerd.

Belronde ouders (nov)

Leerkrachten maken een belronde naar ouders voor een tussentijdse update

Dec-jan

Leerlingbespreking n.a.v. SCOL

IB bespreekt de uitkomsten en geeft advies. N.a.v. de bespreking wordt een plan van aanpak
opgesteld t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling(en).

Jan-feb

Resultatenoverleg SCOL directie en IB

De uitkomsten worden bekeken. Mogelijke nieuwe interventies op schoolniveau worden
besproken.

Teamvergadering SCOL

IB informeert het team over de uitkomsten. Het team evalueert gezamenlijk.

Start afname M-toetsen Cito

Resultaten zijn ingevoerd op afgesproken datum.

Evaluatie groepsplannen

De leerkrachten evalueren de groepsplannen n.a.v. de resultaten van Cito M. De
onderwijsbehoefte van de leerlingen wordt geactualiseerd.Er wordt gekeken naar
didactische vaardigheden, pedagogisch klimaat en (mogelijk)opvallende leerlingen.

Klassenbezoek IB

IB geeft feedback n.a.v. het klassenbezoek. Bespreking van de opbrengsten en analyse op
individueel- en groepsniveau. Bespreking onderwijsaanbod (groepsplannen). Bespreking
overige “leerlingzorg”.

Kort PDO IB (begin feb.)

Kort pedagogisch-didactisch overleg lkr-IB.

Opbrengstenoverleg IB-directie

IB bespreekt de schoolopbrengsten van cito M. De uitkomsten worden besproken en
nieuwe ambities op schoolniveau worden gesteld. Er wordt gestart met de plannen van
aanpak op school- en groepsniveau (groepsplannen).

Opbrengsten teamvergadering

De leerkrachten presenteren hun opbrengsten in de vergadering.

Oudergesprekken (feb)

Leerkrachten brengen de ouders op de hoogte over de voortgang van hun kind.

Observaties in de klassen door directie

Nabespreking volgt.

Tussenevaluatie groepsplannen

De leerkrachten staan stil bij de ontwikkeling van de leerlingen en passen indien nodig het
onderwijsaanbod voor de leerling aan.

PDO inloop IB (eind apr)

Pedagogisch-didactisch overleg lkr-IB

Belronde ouders (eind apr)

Leerkrachten maken een belrondje naar ouders voor een tussentijdse update.

Nov-dec

Feb-mrt

Maart-April
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Tijdspad

Acties

Kwaliteitsbeleid

Mei

Afname SCOL

De resultaten zijn op de afgesproken datum ingevoerd.

Leerlingbespreking n.a.v. SCOL
en observaties

IB bespreekt de uitkomsten en geeft advies. N.a.v. de bespreking wordt een plan
van aanpak opgesteld t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling(en).

Afname E-toetsen Cito

De resultaten zijn op de afgesproken datum ingevoerd.

Opbrengstenoverleg IB-directie

De opbrengsten worden besproken. Het plan van aanpak wordt geëvalueerd.
Nieuwe ambities worden opgesteld en verwerkt in het nieuwe plan van aanpak voor het
komend half jaar.

Resultatenoverleg SCOL directie
en IB

De uitkomsten worden bekeken. Mogelijke nieuwe interventies op schoolniveau worden
besproken.

Kort PDO IB (eind juni)

Kort pedagogisch-didactisch overleg lkr-IB

Eindgesprekken

Leerkrachten houden een eindgesprek met de ouders.

Evaluatie groepsplannen

De leerkrachten evalueren de groepsplannen n.a.v. de resultaten van Cito E. De onderwijsbehoefte van de leerlingen wordt geactualiseerd. De huidige leerkracht maakt, op basis van
de evaluatie, een voorstel voor de indeling van de leerlingen in de nieuwe groepsplannen
voor het nieuwe schooljaar.

Overdracht

Er vindt volgens de afgesproken richtlijnen een warme overdracht plaats met de nieuwe
leerkracht.

Juni

Einde schooljaar
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HOOFDSTUK 4. DE OVERGANGSPROCEDURE
In principe stromen al onze leerlingen door naar een volgend leerjaar. Er zijn echter uitzonderingen, mocht deze situatie zich
voordoen dan zal de school tijdig met ouders in gesprek gaan. De school beslist uiteindelijk of uw kind overgaat naar de
volgende groep.

4.1 DOORSTROOM VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3
In principe gaan we ervan uit dat alle kinderen doorstromen, tenzij er doorslaggevende argumenten zijn om een kind een
verlengde leertijd te geven. Kleuterschoolverlenging is geen regel, maar een uitzondering. We volgen het kind dan ook zeer
zorgvuldig met de KIJK methode, om te komen tot een weloverwogen besluit. Elk jaar zijn er kinderen waarover getwijfeld
wordt of zij door kunnen naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van hun cognitieve ontwikkeling, maar ook van hun
motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en taalvaardigheid. Bij de eerste oudergesprekken in november van groep 2,
kan reeds bij de ouders worden aangegeven dat hun kind extra gevolgd wordt en dat er bekeken wordt of het voldoet aan de
voorwaarde om naar groep 3 te gaan. Ouders worden open en transparant meegenomen in dit proces. Voor de procedure die
aangehouden wordt bij twijfel, verwijzen wij naar ons protocol Kleuteronderwijs.

4.2 DOUBLURE GROEP 3 TOT EN MET 8
Ook na de kleuterperiode is het schoolbeleid erop gericht alle kinderen te bevorderen tot de volgende groep om hen een
ononderbroken ontwikkelingsproces te laten volgen. Wij streven ernaar om kinderen zo min mogelijk te laten doubleren, er
kunnen echter doorslaggevende argumenten zijn om een kind een groep over te laten doen. Mochten hier signalen voor zijn,
dan wordt dit aan de ouders medegedeeld in de oudergesprekken. Als de leerkracht en de intern begeleider van mening zijn
dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om een bepaalde groep nogmaals te doen, vindt er overleg plaats met
ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol,
het welzijn van het kind staat altijd centraal. In sommige gevallen is er langdurige twijfel. Ook hier dient uiterlijk 6 weken voor
het einde van het schooljaar de beslissing te worden genomen. Daarna volgt een oudergesprek om het besluit te bespreken.
In dit gesprek wordt ook afgesproken hoe en wanneer het aan het kind wordt verteld. In verband met het wenbezoek aan de
volgende groep kan dat niet te lang duren. In dit oudergesprek komt ook de invulling van het extra jaar nadrukkelijk aan de
orde. De argumenten van de ouders/verzorgers om wel of niet te doubleren, wordt in de afweging van een doublure uiteraard
meegenomen. De eindverantwoording ligt echter bij de directie van de school, die na overleg met de leerkracht en de intern
begeleider, de uiteindelijke beslissing neemt. De IB-er adviseert maar directie bepaalt de groepsindeling en de plaatsing van
leerlingen en draagt ook hierin de eindverantwoording.

4.3 VERSNELLEN GROEP 3 T/M 8
Als een kind zich op meerdere gebieden veel sneller ontwikkelt dan op grond van zijn/haar leeftijd verwacht zou mogen
worden, kan er besloten worden het kind eerder naar een hogere groep te laten gaan. Een ontwikkelingsvoorsprong of
hoogbegaafdheid dient hiervoor aantoonbaar te zijn. Er mogen geen pedagogische risicofactoren aanwezig zijn, zoals een
verstoord zelfbeeld, moeizaam sociaal presteren, faalangst. Ook in dit proces staat het welzijn van het kind altijd centraal.
Meer informatie over de procedure is te vinden in ons protocol Doubleren en Versnellen.

Schoolondersteuningsprofiel

versie: 13 september 2019

14

HOOFDSTUK 5. ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP 8
Op OBS de Zonnewijzer krijgen ouders en kinderen in twee advies momenten over de doorstroom naar het voortgezet
onderwijs. Het voorlopig advies wordt eind groep 7 gegeven, gebaseerd op alle gegevens uit groep 6 en 7, observaties van de
leerkrachten die de leerling in groep 6 en 7 heeft gehad en de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden van de leerling. Bij
het voorlopige advies worden ouders en kinderen uitgenodigd. Het definitieve advies wordt in februari in groep 8 gegeven,
dit is gebaseerd op alle voorgaande gegevens, de uitslagen van de NIO en de Drempeltoets, het uitstroomprofiel vanuit de
CITO toetsen, de schoolse vaardigheden en de observatie van de leerkracht. Bij het definitieve adviesgesprek worden ouders
en kinderen uitgenodigd.
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt een adviescommissie samengesteld om het advies voor de leerlingen in groep 8, goed
te onderbouwen en gefundeerd af te kunnen geven. De commissie bestaat uit de leerkrachten van groep 8, de voorgaande
leerkrachten van groep 6 en 7, de intern begeleider en de directeur. Zij zullen zowel het voorlopig advies als het eindadvies
bepalen. Ouders dienen ervan op de hoogte te zijn, dat in de adviesgesprekken het advies niet wordt bijgesteld. Soms is het
voor ouders lastig om een ander advies te accepteren dan zij voor ogen hadden. Indien ouders hierover in gesprek willen, kan
dat gesprek met de directeur en intern begeleider plaatsvinden. Er dient rekening te worden gehouden dat dit het advies,
tenzij bij hoge uitzondering en met gefundeerde redenen, voor het kind niet zal veranderen.
De gehele procedure hebben wij opgenomen in ons Protocol Overstap PO-VO. Wij verwijzen naar dit protocol voor meer
informatie omtrent de advisering.
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HOOFDSTUK 6. PASSEND ONDERWIJS
Vanaf augustus 2012 is Passend Onderwijs ingevoerd, waarin de zorgplicht beschreven staat. Deze zorgplicht omvat de
zorgplicht van besturen, de onderwijsprofielen van scholen, de speciaal onderwijsvoorzieningen in de regio, de indicaties en
financieringsstromen.
De zorgplicht betekent dat ieder schoolbestuur de verplichting heeft om aan iedere leerling die zich bij een school van dat
schoolbestuur aanmeldt of daar is ingeschreven, een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Wanneer een school een
benodigd onderwijsarrangement niet kan bieden, moet het bestuur van die school in samenwerking met de andere besturen
in Zuid-Kennemerland zorgen dat de leerling het passende onderwijsarrangement aangeboden krijgt. De gemeenten worden
samen met de schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg aan kinderen en hun gezinnen.
De gezamenlijke opgave van de gemeenten en het samenwerkingsverband is om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving.
Naast de preventieve zorg voor jeugd worden gemeenten met de decentralisatie van de jeugdzorg verantwoordelijk voor:
•
de jeugd- en opvoedhulp
•
de jeugdbescherming en jeugdreclassering
•
de gesloten jeugdzorg
•
de pleegzorg
•
de zorg voor kinderen met een psychische of psychiatrische stoornis
•
de zorg voor jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (LVB)
Dit betekent voor gemeenten een groot aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden en nieuwe mogelijkheden voor
verbindingen tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs. De gemeenten moeten de taken met minder middelen gaan
uitvoeren. Er moet dus op een andere manier gewerkt worden en er moeten creatieve verbindingen gelegd worden. Bij het
inrichten van de nieuwe zorg voor jeugd gaan de gemeenten in Zuid-Kennemerland uit van de volgende uitgangspunten:
•
Kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis
•
Ondersteunen in plaats van overnemen
•
Hulp inzetten in de directe leefomgeving
•
Snelheid: minder schakels en minder gezichten
Een goede samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs draagt bij aan het bereiken van de uitgangspunten die zowel
het onderwijs als de gemeenten en de instellingen onderschrijven en kan leiden tot een meer preventieve en integrale aanpak van hulp dichtbij de leefomgeving.
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HOOFDSTUK 7. DOSSIERVORMING
Op OBS de Zonnewijzer wordt gewerkt met een persoonsgebonden leerlingdossier. Het leerlingdossier wordt aangemaakt
tijdens de inschrijving van de leerling en wordt opgebouwd gedurende de schooljaren op school. De groepsleerkracht zorgt
voor het onderhoud van het leerlingdossier. Ons leerlingdossier is digitaal.

7.1 INHOUD LEERLINGDOSSIER
De volgende onderdelen zijn opgenomen in het leerlingdossier:
•
Kijk! registratie
•
Verslag oudergesprekken (gespreksformulier kennismakingsgesprek)
•
Individuele handelingsplannen
•
Verslagen externe deskundigen (bv. logopedie, fysiotherapie, aangeleverd door ouders)
•
Verslagen onderzoeken (IQ, psychologisch onderzoek, dyslexie onderzoek)
•
Rapport (vanaf groep 1)
•
Zorgniveau
•
Registratie aanbod (plus, basis, breedte, diepte) per vak (groepsplan)
•
OPP
•
Medische info (medicijn gebruik op school, allergieën)
De ouder of verzorger heeft te allen tijde het recht de gegevens van zijn eigen kind, die verzameld zijn, in te zien. Dit kan op
afspraak met de leerkracht en/of IB-er. De directie, de IB en de groepsleerkrachten hebben toegang tot de dossiers. De school
bewaart de dossiers van de schoolverlaters gedurende 5 jaar. Als deze periode is verstreken, worden de dossiers vernietigd.
Voor meer informatie verwijzen wij naar ons protocol Inzage Leerlingdossier.

7.2 AVG
Als school moeten wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind in het leerlingdossier. Wij moeten ons
daarbij aan de privacywet houden; de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor de verwerking van
persoonsgegevens in het leerlingdossier gelden de volgende regels:
•
Wij mogen alleen gegevens verwerken in het leerlingdossier voor zover dat noodzakelijk is voor het doel.
•
De gegevens moeten juist zijn.
•
De beveiliging van en de toegang tot de leerling-dossiers goed geregeld.
•
Wij kunnen aantonen dat wij bij het gebruik van leerling-dossiers de regels van de AVG naleven, dit heet de
verantwoordingsplicht.
•
Wij houden er rekening mee dat ouders en/of leerlingen het recht op dataportabiliteit hebben. Dat is het recht om
gegevens mee te nemen naar een andere school.
Voor specifieke afspraken hierover verwijzen wij naar ons protocol Leerlingdossier
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HOOFDSTUK 8. AMBITIE
Om onze ambities te kunnen formuleren, vinden wij het belangrijk om open en actief in gesprek te gaan en te blijven met ons
team, leerlingen en ouders. Wij willen de samenwerking met ouders en leerlingen versterken en daarnaast:
•
Ruimte bieden voor eigen keuzes en persoonlijke ontwikkeling
•
Onszelf ontwikkelen op het gebied van feedback geven en krijgen
•
Onszelf ontwikkelen op het gebied van professionele cultuur
•
Transparante en frequente communicatie naar ouders over de voortgang van de leerlingen

8.1 INZET ONDERSTEUNINGSMIDDELEN
De ondersteuningsmiddelen worden op de Zonnewijzer op verschillende manieren ingezet:
•
Deelaanstelling onderwijsassistenten
•
Deelaanstelling interne begeleiding
•
Deelaanstelling specialisten op verschillende vakgebieden
•
Onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen
•
Afname NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

8.2 CONSEQUENTIES VOOR SCHOLING
Een verbreding van interventies in de onderwijsstructuur binnen de school heeft consequenties voor het handelen van
leerkrachten. Vanuit dat oogpunt is het zinvol te inventariseren op welke gebieden er scholing nodig is. Voor de Zonnewijzer
is dit als volgt:
•
Didactisch specialist
•
Startcursus Kunst van het Lesgeven voor nieuwe leerkrachten
•
Opfriscursus Kunst van het Lesgeven voor leerkrachten die hiervoor in aanmerking komen
•
Cursus KIJK! voor de kleuterbouwcollega’s
•
Inzet 5D voor professionele cultuur
•
Inzet expertise teamtraining nieuwe rapporten Esis (digitaal leerlingvolgsysteem)

8.3 TE ONTWIKKELEN EXPERTISE
Binnen het Zonnewijzerteam zijn een aantal specialisten praktiserend aanwezig om ons onderwijsaanbod tot een hoger
niveau te brengen. Wij hebben specialisten op het gebied van:
•
Lezen
•
Gedrag
•
Meer- en hoogbegaafdheid
•
ICT en sociale media
•
Cultuur
Zij zullen zich binnen hun vakgebied verder ontwikkelen ten behoeve van ons onderwijs.
In de komende jaren willen wij de expertise binnen ons team uitbreiden met een didactisch specialist op het gebied van Taal
en Rekenen.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1 TOETSEN & SCREENING
Groep 1/2

Toets

Januari:

KIJK! registratie #1

Mei/juni:

Mei/juni: KIJK! registratie #2

Groep 3

Toets

Oktober:

SCOL najaar signalering
Dyslexieprotocol: screening nav methode gebonden toetsen

Eind januari/begin februari:

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 A-versie bij score III-IV-V

Eind januari/begin februari:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde M3
Cito 3.0 Spelling M3

Februari:

SCOL voorjaar signalering
Quickscan DHH

April:

Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind mei/begin juni:

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 B-versie bij score III-IV-V

Juni:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde E3
Cito 3.0 Begrijpend lezen E3
Cito 3.0 Spelling E3

Groep 4

Toets

Oktober:

SCOL najaar signalering
Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind januari/begin februari:

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 A-versie bij score III-IV-V

Eind januari/begin februari:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde M4
Cito 3.0 Begrijpend lezen M4
Cito 3.0 Spelling M4

Februari:

SCOL voorjaar signalering

April

Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind mei/begin juni

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 B-versie bij score III-IV-V

Juni:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde E4
Cito 3.0 Begrijpend lezen E4
Cito 3.0 Spelling E4

Groep 5

Toets

September:

Identificatieproces Day A Week School (DWS)

Oktober:

Quickscan DHH
Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen
SCOL najaar signalering

Eind januari/begin februari:

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 A-versie bij score III-IV-V

Eind januari/begin februari:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde M5
Cito 3.0 Begrijpend lezen M5
Cito 3.0 Spelling M5

Februari:

SCOL voorjaar signalering

April

Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind mei/begin juni

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 B-versie bij score III-IV-V

Juni:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde E5
Cito 3.0 Begrijpend lezen E5
Cito 3.0 Spelling E5
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Groep 6

Toets

Oktober:

SCOL najaar signalering
LeerlingSCOL najaar signalering
Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind januari/begin februari:

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 A-versie bij score III-IV-V

Eind januari/begin februari:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde M6
Cito 3.0 Begrijpend lezen M6
Cito 3.0 Spelling M6

Februari:

SCOL voorjaar signalering
LeerlingSCOL voorjaar signalering

April:

Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind mei/begin juni

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 B-versie bij score III-IV-V

Juni:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde E6
Cito 3.0 Begrijpend lezen E6
Cito 3.0 Spelling E6

Groep 7

Toets

Oktober:

SCOL najaar signalering
LeerlingSCOL najaar signalering

Eind januari/begin februari:

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 A-versie bij score III-IV-V

Eind januari/begin februari:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde M7
Cito 3.0 Begrijpend lezen M7
Cito 3.0 Spelling M7

Februari:

SCOL voorjaar signalering
LeerlingSCOL voorjaar signalering

April:

Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind mei/begin juni

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 B-versie bij score III-IV-V

Juni:

Cito 3.0 Rekenen-Wiskunde E7
Cito 3.0 Begrijpend lezen E7
Cito 3.0 Spelling E7
Cito 3.0 Spelling werkwoorden E7

Groep 8

Toets

September:

NIO

Oktober:

Drempel LWOO leerlingen (Pro, VMBO B/K uitstroom)
SCOL najaar signalering (leerkracht)
Leerling SCOL najaar signalering
Dyslexieprotocol: tussenmeting bij risicioleeringen

Eind januari/begin februari:

AVI 2018 bij alle leerlingen
DMT 2018 kaart 1-2-3 A-versie bij score III-IV-V

Eind januari/begin februari:

Cito 2012 Rekenen-Wiskunde M8
Cito 2012 Begrijpend lezen M8
Cito 2012 Spelling M8
Cito 2012 Spelling werkwoorden M8

Februari:

SCOL voorjaar signalering
LeerlingSCOL voorjaar signalering

April:

IEP Eindtoets
Dyslexieprotocol: tussenmeting risicioleeringen
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BIJLAGE 2 STAPPENPLAN BIJ ZORGSIGNALEN
Stap 1 De leerkracht signaleert zorg, ziet mogelijkheden dit zelf op te lossen
De leerkracht heeft de volgende mogelijkheden tot haar beschikking:
•
met de leerling in gesprek
•
ouders t.a.t. op de hoogte brengen, zorg bespreken
•
een leerling extra observeren
•
meer individuele instructie en verwerking geven
•
extra pedagogische en didactische maatregelen nemen
•
met de parallel en/of vorige leerkracht bespreken
•
leerling bespreken in bouwvergadering voor tips en adviezen.
De leerkracht maakt een aantekening in het bestaande groepsplan en in Esis voor extra begeleiding. De ouders worden
ingelicht over de extra begeleiding. De leerkracht geeft de extra begeleiding door aan de intern begeleider die hier een
notitie van maakt in het LOVS. Na maximaal zes á acht weken bekijkt de leerkracht de resultaten van de begeleiding. Op
grond van die resultaten neemt de leerkracht een voortgangsbeslissing. Dit kan zijn: stoppen van de hulp (het probleem
is verholpen), doorgaan met de hulp (er is een vooruitgang zichtbaar) of aanmelden bij de intern begeleider voor nadere
diagnose (er is geen vooruitgang zichtbaar).
Stap 2 Aanmelden bij de intern begeleider voor verdieping van de zorg
De leerkracht meldt de leerling aan bij de intern begeleider door middel van het formulier Leerlingbespreking. Er volgt een
probleem verkennend gesprek tussen de IB-er en de leerkracht. Het kan zijn dat er meer informatie nodig om het probleem
helder te krijgen, bijvoorbeeld door toetsing of observatie door de intern begeleider. Er wordt eventueel contact gezocht met
een externen, zoals Consulent Samenwerkingsverband, andere IB-ers, schoolarts of meer probleem specifieke instanties. Er
wordt indien nodig een individueel plan opgesteld door de leerkracht. Bij het starten van een individueel plan, worden de
ouders ingelicht. Zij zullen het plan inzien en ondertekenen. In het plan staan de speciale zorgactiviteiten beschreven, die in
de komende periode uitgevoerd gaan worden.
Het plan wordt in de groep uitgevoerd, eventueel ondersteund door een onderwijsassistent/leerkrachtbegeleider en is
gericht op extra ondersteuning:
•
Het vergroten van de extra oefentijd
•
Het vaststellen van de aangepaste doelen
•
Het geven van extra (individuele) uitleg
•
Het inzetten van meer gespecialiseerde methoden of materialen om een leerstap te maken
•
Het verbeteren van de sociaal-emotionele vorming
•
Het bepalen van een hoger leerrendement.
Na de afgesproken periode bekijkt de leerkracht met de IB-er de resultaten van de begeleiding. Op grond van die resultaten
neemt de leerkracht samen met de IB-er een voortgangsbeslissing. Dit kan zijn dat er gestopt wordt met de hulp (het
probleem is verholpen). Dat de periode wordt verlengd met een nieuw handelingsplan (er is een vooruitgang zichtbaar). Of
dat er met elkaar wordt besloten nader onderzoek te laten doen door externen.
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Stap 3 Aanmelding voor onderzoek
Voor een aanvraag van een onderzoek vullen de ouders en de leerkracht (IB vult aan) het onderwijskundig rapport in. In deze
aanvraag staat:
•
De omschrijving van het probleem.
•
Wat heeft school tot nu toe gedaan en tot welke resultaten heeft dit geleid.
•
Welke onderzoeksresultaten er tot nu toe bekend zijn.
•
Wat de specifieke hulpvraag is die wij aan de extern onderzoeker stellen.
De ouders vullen het oudergedeelte in, waarmee ze ook toestemming geven de schoolgegevens te delen met een genoemde
externe onderzoeker. Na het invullen van alle benodigde formulieren worden deze door de IB-er met de ouders besproken. De
ouders tekenen voor akkoord. Op deze manier weten de ouders wat er in de aanvraag staat en geven zij aan het eens te zijn
met de inhoud. De IB-er stuurt de aanvraag op. De onderzoeker stuurt de IB-er een bericht wanneer het onderzoek op school
zal plaatsvinden. De IB-er koppelt dit terug naar ouders. Na afname van het onderzoek en de verwerking van de gegevens
door de psycholoog vindt er een bespreking van de onderzoeksresultaten plaats met de ouders, leerkracht, psycholoog en
IB-er. Sommige onderzoeksbureau bieden de mogelijkheid om de bevindingen met ouders te bespreken en daaraan sluitend
met ouders en school. Indien ouders voor deze mogelijkheid kiezen zijn de kosten voor het eerste gesprek (waar school dus
niet bij aanwezig is) voor de rekening van de ouders. Alle afspraken worden door de internbegeleider genoteerd in de notities
van het LOVS.
Indien school het onderzoek bekostigd, is de voorwaarde dat de onderzoeksgegevens in zijn totaliteit worden gedeeld
met de school. Indien ouders zelf het onderzoek bekostigen, kunnen zij de keuze maken welke gegevens zij willen delen
met school. School gaat er wel vanuit, dat belangrijke informatie wordt gedeeld ten behoeve van de ondersteuning van de
leerling.
Stap 4 Bespreken van het resultaat
Na afname van het onderzoek, zal de onderzoeker de resultaten in kaart brengen en in een overleg et school en ouders
deze resultaten ter tafel brengen. Aangezien het onderzoek altijd wordt afgenomen omdat er vragen zijn vanuit school en
ouders naar de oorzaak van de problematiek, worden er in het onderzoek handelingsadviezen gegeven. Veelal kan de school
aanpassingen doen binnen het aanbod, in sommige gevallen lukt dit echter helaas niet en is de school handelingsverlegen.
Als blijkt dat er geen mogelijkheden binnen de school zijn om een leerling passend onderwijs te bieden, dan gaat de school
in overleg met de ouders. Samen zullen wij op zoek gaan naar een andere school die de leerling op passende wijze kan
ondersteunen. Samen met ouders en de nieuwe school wordt er dan bekeken, welke hulp er voor de leerling nodig is, hoe de
SBO/SO dit gaat realiseren en wanneer er een terugplaatsing kan plaats vinden naar OBS de Zonnewijzer.
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Stroomdiagram zorgstructuur
Om de route voor iedereen helder te kunnen formuleren, maakt de Zonnewijzer gebruik van een stroomdiagram. Hierin zijn
de stappen kort beschreven en wordt door iedereen dezelfde route gevolgd.

De leerkracht signaleert zorg bij
een leerling

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerkracht houdt kindgesprek
Leerkracht stemt kort af met IB
Leerkracht deelt zorg met ouders
Leerkracht overlegt met collega’s uit de bouw
Leerkracht zet aanpak in Esis (smart geformuleerd)
Leerkracht zet interventie in en bepaalt evaluatiedatum
Leekracht bespreekt het resultaat van de ingezette hulp met IB
Leerkracht bespreekt het resultaat met ouders
De leerkracht noteert in Esis

De hulp heeft het gewenste
resulaat

•
•
•

Het probleem is verholpen, de hulp stopt
Leerkracht brengt ouders en IB op de hoogte
Leerkracht De hulp heeft het noteert in Esis

•
•

De leerkracht past de doelen en de interventie aan, smart geformuleerd
De leerkracht bespreekt dit met ouders en biedt nog een periode hulp aan de
leerling.
De onderwijs assistent wordt indien nodig ingeschakeld
De leerkracht meldt de leerling aan bij de intern begeleider voor observatie . De
intern begeleider coordineert vanaf dit moment de zorg voor deze leerling
Elke periode van geboden hulp duurt 6 tot 8 weken met direct daarop volgend
de evaluatie met leerling, ouders, leerkracht en IB

Er is vooruitgang zichtbaar,
maar de geboden hulp
heeft nog niet het
gewenste resultaat

•
•
•

•

De geboden hulp heeft
(nog) niet het gewenste
resultaat

•
•
•
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Leerkracht, IB en ouders gaan om de tafel om de resultaten van de geboden
hulp te bespreken
Mogelijkheden externe hulp wordt besproken en bij akkoord van ouders
ingeschakeld
Vanuit de adviezen van het onderzoek en/of een observatie van externen wordt
een nieuw plan gemaakt
Afhankelijk van de problematiek, wordt indien nodig vervolgonderzoek gedaan
en/of de mogelijkheid voor overstap naar SBO besproken
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Stroomdiagram melding Veilig Thuis
observeren en vastleggen
onderzoek naar onderbouwing
delen van de zorg (met collega)
observeren en vastleggen
onderzoek naar onderbouwing
delen van de zorg (met collega)
Bespreek onderbouwde vermoeden in
overleggroep

bespreek samen informatie extra gegevens
maak plan van aanpak in overleg groep

vermoeden ongegrond

twijfel

vermoeden gegrond

Afsluiten

extra observatie periode

uitvoeren plan van aanpak

• Consulteren Veilig Thuis
• Praten met ouders
• Onderzoek jeugdarts
• Huisbezoek
• Inschakelen IB-er
• Bespreken resultaten

Beslissing

melden Veilig Thuis

hulp op gang brengen

Evalueren

Evalueren

Nazorg

Nazorg
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