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WAT IS EEN ONDERSTEUNINGPROFIEL?  

Dit ondersteuningsprofiel beschrijft hoe de Gabriëlschool  vorm geeft aan een zorgstructuur waarbij alle kinderen de zorg 
krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. De zorgstructuur 
beschrijft wat er gebeurt in het volgen van de kinderen (kindvolgsysteem) en het beschrijft de taakverdeling binnen de 
school met betrekking tot de zorg. Het zorgprofiel maakt onderdeel uit van het schoolplan en is afgestemd op het 

ondersteuningsplan van 2016 – 2020 van het samenwerkingsverband Zeeluwe. Het profiel wordt in de toekomst 
verder ontwikkeld en getoetst.  
 
De Gabriëlschool heeft dit ondersteuningsprofiel ontwikkeld, richtinggevend voor het meerjarenbeleid 2018-2022 en 
gericht op de interne zorgstructuur van de school. De insteek hierbij is inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling en versterking 
van de professionaliteit van stamgroepleider, intern begeleider en management.  
Delen van het ondersteuningsprofiel kunnen bijgesteld worden. Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van nieuwe 
toetsen of observatielijsten dan zal het toets- en observatieprogramma bijgesteld moeten worden. Ook veranderingen in 
de regelgeving, veranderingen in de dagelijkse praktijk kunnen leiden tot aanpassingen in het zorgprofiel. Dit zorgprofiel 
is een groeidocument en zal daarom regelmatig (jaarlijks) geëvalueerd en bijgesteld moeten worden.  
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1. INLEIDING 

Met dit Schoolndersteuningsrofiel  (SOP) brengen wij in beeld welke ondersteuning wij onze kinderen bieden. Ook geven 
wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de 
mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met de medewerkers van onze school. Het 
Schoolondersteuningsrofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de 
mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids.  

 

 

  



2. TYPERING VAN DE GABRIËLSCHOOL 

Als baby zijn we geboren en aan ons leven begonnen. We krijgen kansen om te groeien. Iedere nieuwe dag biedt 
mogelijkheden om te groeien en nieuwe stappen te zetten. Het zou geweldig zijn als we, in ons leven, kunnen worden wie 
we in aanleg zijn. “It takes a village to raise a child” luidt een oud Afrikaans gezegde. Een kind opvoeden tot een goede en 
gelukkige volwassene is een heel zware taak voor één persoon. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden, clubs, 
buren etc. werken allemaal mee aan de ontwikkeling van een kind. De school heeft hierin, van oudsher, ook een 
belangrijke functie; voor kinderen maar ook voor ouders. Ouders verwachten van een school bijvoorbeeld niet alleen 
goed onderwijs, maar ook een bijdrage in de opvoeding van waarden en normen. Bij de keuze voor een school is het 
daarom belangrijk te weten of de visie van een school overeenkomt met de opvoedingsidealen van de ouders. 
 
Leren is de kerntaak van een school. Maar een goed pedagogisch concept geeft ook antwoorden op belangrijke vragen 
zoals: “Wat beweegt ons? Wat willen we realiseren?”. We leven in een tijd waarin prestaties belangrijker worden geacht 
dan relaties, en leerstof belangrijker dan kinderen. Alles moet gemonitord, vastgelegd en getoetst worden; meetbaar 
gemaakt worden. Kinderen moeten goed voorbereid aan onze complexe maatschappij deel kunnen nemen. Het goed 
kunnen lezen, spellen, rekenen zijn hiervoor voorwaarden. Maar een kind is nog zoveel meer dan een vat waarin men 
kennis kan gieten. Wij geloven dat veel niet meetbaar is, dat wezenlijke zaken niet zomaar te wegen zijn. Een kind, een 
mens leert met zijn hoofd, zijn hart en zijn handen. Wij willen een school zijn van spelen, leren, werken, vieren, gericht op 
elkaar met het oog op de ontwikkeling van alle kinderen. Deze basisactiviteiten komen afwisselend door de dag aan de 
orde. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

       "Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig:  

        alleen met het hart kun je goed zien. Het  

        wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."   

                                                                    Uit de kleine prins van Antoine de Saint-

Exupéry 

  

http://nl.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%25C3%25A9ry
http://nl.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%25C3%25A9ry


3. IDENTITEIT 

De school heeft zijn naam ontleend aan de aartsengel Gabriël.  
Gabriël is de engel van de verkondiging. Gabriël brengt de "blijde boodschap", hij 
brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws, iets 
beters begint. Zijn naam betekent kracht van God. Hij helpt bij het voor ogen 
krijgen van het levensdoel. Zijn boodschap brengt vreugde teweeg. Gabriël 
verkondigt niet alleen, maar geeft ook kracht om de verandering te accepteren of 
door te zetten en starre structuren die deze beweging verhinderen te doorbreken. 
Gabriël staat ons in tijden van verandering bij en geeft uitzicht op het nieuwe. 
Aartsengel Gabriël verkondigt niet alleen boodschappen, hij helpt ook om visioenen 
en vooruitblikken op de toekomst te begrijpen. Want vaak is de toekomst niet als 
concreet beeld zichtbaar, maar in symbolische vorm. Wij leren duidelijk in te zien 
welke verwachtingen en verborgen verlangens onze levensvervulling in de weg 
staan. In de loop der jaren heeft de school een goede naam opgebouwd; een naam 
die staat voor goed onderwijs, aandacht voor kind en ouders, openheid en 
betrokkenheid. In de geest van Gabriël willen wij uw kind(eren) omringen met 
aandacht en zorg. 

Van onze ouders vragen wij of ze de katholieke identiteit kunnen onderschrijven en dat ze de katholieke identiteit en 

grondslag kunnen erkennen. Op de Gabriëlschool vertaalt zich door het samen zijn en meedoen. De pijler viering van het 

Jenaplan sluit hier dan ook goed bij aan. Daarnaast verwachten wij respect voor elkaar.  

 

  



4. VISIE 

De Gabriëlschool is een leef-, woon-, en werkwereld voor en van alle kinderen onder leiding van volwassenen. Samen 
dragen volwassenen en kinderen de verantwoordelijkheid voor die wereld. Het is een school volgens het 
Jenaplanconcept. Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, stamgroepleiders en ouders omvat. Een 
Jenaplanschool werkt volgens de kernkwaliteiten van het Jenaplan (Bijlage A). Stamgroepleiders zijn er professionele 
opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in 
het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Zonder hun medewerking is de school tot weinig in staat. De 
stamgroepleiders mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de 
school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en 
vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen 
aan de zgn. basisactiviteiten, spreken, spelen, werken en vieren. De Gabriëlschool is een school voor basisonderwijs 
volgens het Jenaplanconcept op Katholieke grondslag. De visie van de school is als volgt geformuleerd: 

 

Onze school ziet het kind als een unieke persoonlijkheid, dat zijn eigen identiteit mag ontwikkelen. 
Wij beperken ons niet tot het kind zijn, maar zien de school als een plek waar het kind als totale 

persoon kan leren, werken en leven, samen met andere kinderen en met begeleiding van ouders en 
professionele opvoeders. Wij willen een samenleving voorleven waarin rechtvaardig, respectvol en 
verantwoord wordt omgegaan met verschillen en veranderingen en waarin de boodschap uit het 

Evangelie ons een leidraad biedt. De uitwerking van onze visie is te vinden in de 20 basisprincipes van 
het Jenaplan. 

 
De Gabriëlschool is een Katholieke Jenaplanschool. Dat betekent dat onderwijs en opvoeding op onze school zijn 
gebaseerd op het Evangelie, waarin we kunnen lezen hoe Jezus met de medemens omging: meelevend, invoelend, 
belangstellend en positief stimulerend. Vanuit het Evangelie leren we aandacht te hebben voor onze naasten en solidair 
te zijn met de kansarmen. De katholieke levensovertuiging is voelbaar en herkenbaar (gemeenschapsvorming, leren, 
dienen en vieren). Onze schoolbevolking bestaat tegenwoordig nog slechts voor ± 5 % uit katholieke kinderen. De overige 
kinderen komen uit de PKN-kerken, islamitisch of zijn anders- of niet kerkelijk. Wij vinden deze verscheidenheid een 
verrijking voor de school, maar vinden het ook belangrijk de katholieke identiteit levend te houden.  

4.1 HET HART VAN ONS ONDERWIJS 

De les- en leerstof komen zoveel mogelijk uit de wereld van het kind. Het rekenen, het lezen, de techniek van het 
schrijven en de taal zijn geen doel op zich, maar juist een middel om zich te oriënteren in de wereld. Daarmee komen we 
bij wat eigenlijk het belangrijkste ontwikkelingsgebied is voor kinderen: wereldoriëntatie. Dat is wezenlijk iets anders dan 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Bij wereldoriëntatie gaat het erom dat kinderen processen in de grote wereld 
ontdekken die ooit (vroeger) ontstaan zijn, er nu zijn en er in de toekomst mogelijk anders uitzien. Hier komt een 
historisch perspectief om de hoek kijken. Ook moet bij zo’n proces of onderwerp het geheel bekeken worden ten 
opzichte van de ligging op de aarde. Zo wordt  aardrijkskundige en topografische kennis eigen gemaakt.  

4.2 UITGAAN VAN VERSCHILLEN 

De school gaat er vanuit dat mensen/kinderen verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Omdat 
kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen 
geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Elke stamgroep 
heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. 
Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte. Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan 
kun je van elkaar leren - mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen 
en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. In een Jenaplanschool komen grote verschillen in 
eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is onrechtvaardig om die te negeren. Dat gaat ten koste van 
allen die andere dan gemiddelde mogelijkheden hebben, van zwakkeren die recht hebben op extra hulp en bescherming. 
Van kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen of van kinderen die meer aankunnen dan hun 
leeftijdsgenoten. Kinderen wordt in een Jenaplanschool geleerd op een rechtvaardige en vreedzame manier met 
verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een 
Jenaplanschool.  
 
Verschillen onderling zijn niet lastig, maar worden juist als verrijkend ervaren. Net als in een gezin heeft niet elk kind op 
hetzelfde moment een zelfde hoeveelheid aandacht nodig. Uitgangspunt is: wat heeft elk kind nodig? Wat extra aandacht 
voor dat ene kind betekent niet dat het andere kind tekort komt. Het is een zoeken naar de juiste balans. Dit is soms een 
moeilijke opgave voor een stamgroepleider. Gelukkig gaan wij graag die uitdaging aan. Wij willen in elk uniek kind 



talenten ontdekken en kinderen nooit opgeven. Vanuit ons geloof en uitgangspunten willen wij ieder kind een veilige plek 
geven. In de afgelopen jaren is gelukkig ook gebleken dat ons team zich daarvoor de benodigde deskundigheid graag 
eigen wil maken. 
 
In de `echte wereld` en in het gezin, werk en leef je niet alleen met leeftijdsgenoten. Daarom werken wij op school met 
heterogene groepen van twee of drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Op die manier verandert de positie en rol van een kind 
steeds van jongste naar oudste. 
Een Jenaplanschool wordt gekenmerkt door een positief klimaat waarin kinderen op een gezonde manier worden 
uitgedaagd zich als totale persoon te ontplooien. Tegelijkertijd wordt samenwerken in tafelgroepen sterk gestimuleerd. 
Kinderen leren ook van elkaar en met elkaar.  

4.3 ONDERWIJS EN OPVOEDING 

Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving. Ze helpen mee d.m.v. vastgestelde taken om de school(omgeving) 
opgeruimd en schoon te houden. Alle stamgroepleiders zorgen er voor dat het milieu en de duurzaamheid van onze 
aarde regelmatig terugkerende gespreksonderwerpen zijn. Binnen wereldoriëntatie wordt structureel gewerkt aan het 
laten ontstaan van verwondering.  

4.4 HET RITMISCH WEEKPLAN 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied ontwikkelt; beide 
gebieden krijgen evenveel aandacht op onze school. Het onderwijsprogramma moet een evenwichtige verdeling vertonen 
tussen de zgn. cognitieve vakken (wereldoriëntatie, rekenen, taal) en de expressievakken (beeldende vorming, muziek, 
toneel, gymnastiek). 
 
De keuze voor het Jenaplan heeft consequenties voor de didactiek en pedagogiek in de school, maar stelt ook eisen aan 
de benodigde ruimten. Het onderwijs is georganiseer aan de hand van de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en 
vering. Voor elk van deze basisactiviteiten is een geschikte ruimte nodig. Deze ruimten moeten variëren van kleine 
ruimten, tot stamgroepruimten en een grote gemeenschapsruimte 

4.5 INDIVIDUELE ONTWIKKELING 

Wij streven er naar dat elk kind zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen mogelijkheid. Dat 
heet onderwijs op maat. Uiteraard heeft dat ook zijn beperkingen. Het betekent niet dat elk kind individueel onderwijs 
kan krijgen. De school is een plaats waar onderwijs wordt geboden dat het kind uitdaagt, stimuleert en begeleidt naar die 
vorm van onderwijs dat bij het kind hoort, zowel wat onderwijs- als ontwikkelingsniveau betreft. 
De Gabriëlschool vindt het zeer belangrijk dat kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid t.a.v. hun eigen werk 
ontwikkelen. Deze aspecten worden door de stamgroepleiders extra gestimuleerd. Onderlinge verdraagzaamheid, 
respect en leren samenwerken zijn belangrijke elementen in ons onderwijs. 
 

4.6 JENAPLAN 

De Gabriëlschool is een Jenaplanschool. Wij kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling, maar besteden even zo 
veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderwijs komt daarbij nog meer vanuit het hart. Wij kijken 
naar het kind naar wie het is en wat het nodig heeft. We kijken daarbij zo breed mogelijk, maar ook naar onze eigen 
grenzen.  Dit doen wij door middel van gesprek, spel, werk en viering. Kernwoorden als ervaren door doen, het 
voorbereiden op de maatschappij en het onderzoek matig werken horen bij de Gabriëlschool. Kinderen die vastlopen op 
andere scholen bloeien bij ons op. Heterogene stamgroepen vormen de basis, maar ook de uitdaging. Wij beschikken 
over zeer bekwame leerkrachten om dit onderwijs te organiseren. Kinderen leren in een doorgaande lijn zelfstandig 
werken. Dit vraagt van onze kinderen ook dat ze leren omgaan met uitgestelde aandacht.  
Wanneer onze kinderen van school af gaan zien we blije gemotiveerde kinderen die enorm gegroeid zijn in hun 
ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Ze hebben zelfvertrouwen, kunnen goed samenwerken en zijn erg sociaal  

4.7 DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

De aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs moet zonder veel problemen verlopen. Dit houdt in 
dat wij er naar streven dat onze kinderen, al naar gelang de individuele mogelijkheden, bij het verlaten van onze school 
alle benodigde kennis, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en weerbaarheid bezitten om in het voorgezet onderwijs 
goed te kunnen presteren. Bijlage B beschrijft het protocol van de overgang tussen basisschool en het voorgezet 
onderwijs.  

  



5. POPULATIE 

Het onderwijs is er voor de kinderen, dus moet het aansluiten bij hun wensen en behoeften. Het is daarom belangrijk dat 
de school inzicht heeft in de kenmerken van de kindpopulatie. De kenmerken van de kindpopulatie hebben invloed op de 
inrichting van het onderwijsproces, maar ook op de inrichting van niet-onderwijsprocessen. Op de volgende manieren kan 
een goed beeld gekregen worden van de leerlingen populatie: 

 Duidelijke toelatingsprocedure (zie  Aannamebeleid) 

 Regelmatige contacten met ouders 

 Via gegevens uit het kindvolgsysteem, goede registratie en documentatie en kinddossiers. 
Hoewel beide gebouwen in hetzelfde dorp Putten staan, kenmerken ze zich met een geheel eigen sfeer. De locatie de 

Kelnarij heeft zijn voedingsgebied in het hele dorp en soms zelfs erbuiten. De kinderen komen uit alle lagen van de 

bevolking. Het percentage niet-Nederlandstalige kinderen is laag. De locatie Bijstergoed is een buurtschool. De kinderen 

komen uit de wijken Husselerveld en Bijsteren. Husselerveld is een nieuwbouwwijk van zo’n 15 jaar oud; Bijsteren is een 

nieuwbouwwijk die in zijn afronden fase is. In beide wijken staan koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. 

Het aantal niet-Nederlandstalige kinderen is erg klein. 

 

 

 

  



5.1 ZIJ-INSTROMERS 

De laatste jaren hebben we regelmatig te maken met zij-instromers. Soms is dat ten gevolge van een verhuizing, maar 

vaker maken kinderen de overstap van een andere Puttense school naar de Gabriëlschool. Het gaat dan meestal om 

kinderen die niet gedijen in het strakke reguliere leerstofjaarklassensysteem, kinderen met leerachterstanden als gevolg 

van een stoornis of laag capaciteitenniveau  en/of kinderen met sociaal-emotionele problematiek als gevolg van 

overvragen en pestgedrag. Deze instroom vindt voornamelijk plaats in de midden- en bovenbouw. Omdat de 

Gabriëlschool uitgaat van verschillen vinden deze kinderen een goed plekje binnen onze school. Bij elke aanvraag voor zij-

instroom is het de taak van de schoolleiding en het team voortdurend een afweging te maken met betrekking tot het 

welbevinden van het kind, de groep en de stamgroepleider. Tevens blijft het belangrijk onze visie achter het 

aannamebeleid duidelijk naar ouders te communiceren.  

Door het relatief hoge aantal zij-instromers en zorgkinderen is het van groot belang de zorg goed op orde te hebben. Van 

de stamgroepleiders wordt veel expertise gevraagd. De school zet dan ook in op deskundigheidsbevordering en scholing 

van de stamgroepleiders. Naast de kinderen met een diagnose, zitten er op onze school ook een grote groep kinderen 

met een IQ variërend van 55 tot 140. Deze groep kinderen hebben gespecialiseerde hulp nodig in de vorm van een eigen 

leerlijn. Dit loopt van een handelend niveau tot een omgeving die uitdaagt naar boven.  

5.2 GEWICHTENREGELING 

Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddelde gewicht van een groep een betrouwbare voorspeller is van de taal- en 

rekenprestatie die je kunt verwachten van een groep. Het doet er dus toe om het gewicht van een groep te weten zodat 

je het handelen kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De school komt niet in aanmerking voor 

gewichtenformatie. In onderstaande tabel vindt u  het aantal kinderen met een gewicht. 

 

 

5.3 ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 

Naast een gewicht kan een kind ook andere kenmerken hebben die van invloed zijn op het leren en dus ook op het 

handelen van de stamgroepleider. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kenmerken als lichamelijke, psychische, 

cognitieve en sociaal emotionele problematiek. Een kind met dyslexie vraagt om extra aandacht en zorg. Dat geldt 

natuurlijk ook voor een kind met ADHD of werkhoudingproblemen. Hoe beter de stamgroepleider de 

ondersteuningsbehoefte kent, hoe beter hij zijn aanbod op de kinderen kan afstemmen.  

5.4 KWALITEIT 

Scholen werken voortdurend aan verbeteringen. Niet altijd worden verbeteringen toegepast, waarvan bewezen is dat ze 
effectief zijn. Dr. Robert Marzano, internationaal bekende onderwijswetenschapper, heeft vastgesteld welke 11 factoren 
een aantoonbaar positief effect te hebben op de leerpresentaties en ontwikkeling van kinderen. 
Hij onderscheid de volgende 11 factoren die een positieve invloed hebben op de leerprestaties. 

5.4.1 OP KINDNIVEAU: 

 Sfeer thuis 

 Achtergrondkennis 

 Motivatie 
Ze refereren aan de kenmerken van de sociale achtergrond van de kinderen: zaken die van belang zijn voor het 
schoolsucces, waarop de school – zelf en via de thuissituatie – een positieve invloed kan hebben. Het gaat hier om een 



terrein waarover gediscussieerd kan worden of de school hier wel een taak heeft. Afgaand op de onderwijsresearch is dat 
een achterhaalde zaak: als blijkt dat bepaalde acties van de school leiden tot betere leerprestaties……. dan hoort dat tot 
de kerntaak van de school. Sfeer thuis doelt op de acties die gezinnen kunnen ondernemen om het schoolsucces van hun 
kinderen te ondersteunen. De school kan dat bijvoorbeeld beïnvloeden door gesprekken thuis over wat er op school 
gebeurt te stimuleren. Achtergrondkennis refereert aan de basis van ervaringen waar kinderen over beschikken, die 
incidentele kennis biedt over de onderwerpen die op school aan bod komen. Daarnaast speelt het stimuleren van de 
woordenschat een grote rol. Met de motivatie van de kinderen wordt de mate bedoeld waarin kinderen geïnteresseerd 
zijn in de onderwerpen die op school gepresenteerd worden, en de mate waarin ze het gevoel hebben dat ze in staat zijn 
om die informatie aan te leren.  
 

5.4.2 OP SCHOOLNIVEAU: 

 Haalbaar en gedegen programma 

 Stimulerende doelen en effectieve feedback 

 Betrokkenheid van ouders en gemeenschap 

 Veilige, ordelijke omgeving 

 Collegialiteit en professionaliteit 
Onder de factoren op schoolniveau vallen die factoren die binnen het schoolbeleid aangesproken dienen te worden, 
omdat er actie nodig is van zowel stamgroepleiders als directie. Een haalbaar en gedegen programma betreft de mate 
waarin een school kan “garanderen” dat bepaalde onderwerpen onderwezen zullen worden, ongeacht welke 
stamgroepleider welk vak geeft aan welke klas. Op een school die voor stimulerende doelen en effectieve feedback zorgt, 
wordt gebruik gemaakt van een beoordelingssysteem waarbij elke kind regelmatig feedback krijgt over specifieke doelen, 
kennis of vaardigheden. Bovendien gebruikt de school deze gegevens om zowel specifieke prestatiedoelstellingen voor de 
school, als specifieke leerdoelstellingen voor de individuele kinderen te bepalen. Betrokkenheid van ouders en 
gemeenschap refereert aan structuren die gebruikt worden om ouders en leden van de gemeenschap te betrekken bij 
zowel het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen, als bij de dagelijkse gang van zaken op de school. Een veilige, 
ordelijke omgeving betreft de schoolregels en –procedures die orde en een gevoel van veiligheid creëren voor zowel de 
kinderen als de stamgroepleiders. Collegialiteit en professionaliteit houden in dat er een uitgebreid programma voor 
professionele ontwikkeling is dat de stamgroepleiders aanmoedigt om met adequate steun binnen hun praktijk nieuwe 
onderwijsstrategieën uit te proberen. Ook betekent het dat er sprake is van een organisatie die stamgroepleiders in de 
gelegenheid stelt om een bijdrage te leveren aan het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen.  
 

5.4.3 OP STAMGROEPLEIDERNIVEAU: 

 Didactische aanpak   *identificeren van overeenkomsten en verschillen,   
      *samenvatten en notities maken, non-verbale representatie 
      *vragen en hypothesen formuleren en toetsen. 
 

 Klassenmanagement   *routine en regels 
      * omgaan met ongewenst gedrag 
      *relatie stamgroepleider-kind  
 

 Sturing en herontwerpen programma     *de essenties van de leerstof bepalen 
      *complexe interactie met de leerstof 

 Structureren van de opdrachten,  
      *meervoudig aanbod van de leerstof 
      *herhaling 

 
Didactische aanpak refereert aan het gebruik van onderwijstechnieken waarvan een grondige onderzoeksbasis de 
effectiviteit heeft bewezen. Een efficiënte stamgroepleider beschikt niet alleen over een uitgebreid repertoire aan 
dergelijke strategieën, maar kan ook moeiteloos bepalen welke strategieën het best gebruikt kunnen worden in 
combinatie met bepaalde kinderen of bepaalde thema’s. Klassenmanagement refereert aan het gebruik van de 
stamgroepleider van manieren om het leergedrag van zijn/haar kinderen positief te beïnvloeden, manieren waarvan de 
effectiviteit door middel van uitgebreid onderzoek bewezen is. Wat vooral effect heeft ligt op 4 terreinen:  

 routines en regels in de klas,  

 omgaan met ongewenst gedrag,  

 de relatie stamgroepleider-kind,  



 de mentale instelling van de stamgroepleider.  
Sturing en herontwerpen programma slaat op de noodzaak dat de stamgroepleiders het tempo en het niveau van de 
lesinhoud aanpassen aan het werkelijke niveau van de kinderen, waarbij ze zowel de technieken uit didactische aanpak 
hanteren als algemene leerprincipes. Het kunnen toepassen van de juiste leerprincipes is hier cruciaal.  
 

5.5 LEERTIJD 

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het 
leren van onze kinderen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd 
geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle kinderen in acht jaar de einddoelen 
basisonderwijs te laten halen.  
  
Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland: 

 Urenverdeling over het schooljaar: 
Groep 1 t/m 8  24,75 uur per week   -  minimaal 940 uur per jaar. En over 8 jaar 7520 klokuren. 
De lessen beginnen  om 8.30 uur  en 13.15 uur 

 Minimaal 50% van de onderwijstijd wordt ingezet voor de instrumentale vaardigheden taal en rekenen 

 Stamgroepleiders zorgen voor een effectief klassenmanagement 

 Stamgroepleiders bereiden een dag van tevoren de lessen volgens het ADI-model voor. 

 Stamgroepleiders variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften; 

 Stamgroepleiders hebben een logboek waarin de planning van een week is opgenomen; 

 Stamgroepleiders hanteren heldere roosters, deze zijn aanwezig in het logboek; 

 Het dagrooster is zichtbaar voor de kleuters door middel van zogenaamde dagritmekaarten. In de middenbouw 
is het dagrooster van het bord af te lezen. In de bovenbouw wordt er gewerkt met een eigen weekplanning.  

6. VISIE OP LEREN 

Kinderen construeren zelf hun kennis en bepalen uiteindelijk zelf wat ze willen vasthouden. Je kunt iemand niet 'laten 
leren', wel iemand uitdagen tot leren en ondersteunen bij het leren. Dat betekent een grote nadruk op 'intrinsieke 
motivatie' en aandacht voor leerprocessen bij kinderen. Ook het oefenen om iets te leren beheersen, moeten kinderen 
uiteindelijk willen. Het kind moet eigenaar worden van zijn eigen leerproces. Wij willen graag een uitdagende 
leeromgeving creeeren waardoor kinderen geprikkeld worden tot willen leren. Ons onderwijs moet dan ook aansluiten bij 
de behoefte van het kind.  

 6.1 VERSCHILLEN TUSSEN KINDEREN ZIJN GROOT 

Kinderen leren op zeer verschillende manieren. Door de toegenomen individualisering en grotere maatschappelijke 
pluriformiteit (waaronder ook grotere verschillen tussen gezinnen) nemen ook de verschillen tussen kinderen toe. Het 
beleid van Passend Onderwijs leidt ook tot grotere verschillen in de school. De verschillen laten zich zien in: 

 culturele achtergrond en sociaaleconomische positie van het gezin. 

 ontwikkelingsmogelijkheden, in het algemeen en op specifieke terreinen. 

 ontwikkelingstempo's tussen kinderen  

 jongens en meisjes,  

 leerstijlen: doeners, dromers, denkers, beslissers; of creatieve, werkzame en chaotische kinderen 

 dominantie van bepaalde zintuigen: visueel, auditief of tactiel ingesteld. 

 intelligenties: de psycholoog Howard Gardner spreekt over ten minste acht verschillende intelligenties. 

6.1.1 VOOR DE SCHOOL BETEKENT DIT: 

 Uitgangspunt zijn de onderwijsbehoeften van elk kind.  

 Een grote variatie in onderwijsleersituaties, zodat kinderen kunnen ontdekken welke vorm van leren het beste 
bij hen past: handelen - onderzoeken, ontwerpen, maken, organiseren zorgen -luisteren, kijken, verbeelden, 
beschouwen, spelen met de werkelijkheid, vieren. 

 Een grote variatie aan contexten waarin onderwijs plaatsvindt: niet alleen in het klaslokaal, maar ook op het 
schoolterrein, in tuinen en natuurgebieden, musea, boerderijen, theaters, bedrijven enzovoort. Deze contexten 
doen een beroep op verschillende vermogens van de kinderen. 

 Ingaan op de leef- en belevingswereld van deze kinderen: verhelderen, expressie, nader onderzoeken, 
communiceren. Dat levert al veel en boeiende leerstof op. Analyse van de  leef- en belevingswereld van de 
kinderen is dan noodzakelijk.  

 Een rijk inhoudelijk aanbod, mede toegesneden op de kinderen van deze school, in deze stamgroep.  



 Situaties creëren van zelfverantwoordelijk leren, zoals blokperioden en WO, waarin kinderen zelf kunnen 
experimenteren met verschillende werkstijlen. 

 Het benutten van meer ingangen bij instructie en oefenen: kijken, luisteren, doen met dingen. 
Naast dit alles maken we gebruik van een gestandaardiseerd kind- volgsysteem en de methode gebonden toetsen om in 
beeld te krijgen wat een kind al beheerst en waar het nog aan moet werken. 

6.2 LEREN HOE TE LEREN: STRATEGISCH HANDELEN EN ZELFSTURING 

In een complexe en dynamische samenleving als de onze is het belangrijk dat je leert hoe je moet 
leren. De manier waarop je een probleem aanpakt is even belangrijk als de oplossing/het resultaat. 

6.2.1 VOOR DE SCHOOL BETEKENT DIT: 

 Kinderen leren werken met algoritmen, zoals de vaste volgorde bij het opstarten van een computerprogramma, het 
met een 'determineersleutel' op naam brengen van een plant, het gebruik van hulpschema's bij de spelling van 
werkwoordsvormen, koken met behulp van een recept, het gebruik van algoritmen bij het rekenen.  

 Kinderen leren werken met heuristiek of strategieën: vragen zodanig leren stellen dat je via een onderzoekje van de 
dingen zelf een antwoord kunt vinden ('operationele vragen' stellen), 'strategisch lezen' bij studerend lezen 
enzovoort. 

 Met kinderen reflecteren op 'wat leren is', van wie en waar je kunt leren, wat 'denken'-> Kernkwaliteit 3. 

6.3 BEGRIPSVORMING 

Behalve het leren hoe te leren is de begripsvorming belangrijk: het via ervaringen en nadenken over 
die ervaringen en die 'vullen' met betekenis van een aantal sleutelbegrippen. Begripsvorming is iets anders 
dan 'de juiste termen leren gebruiken'. Het heeft te maken met het vormen van een netwerk aan 
betekenissen.   

6.3.1 VOOR DE SCHOOL BETEKENT DIT: 

 Het van tijd tot tijd laten maken van woordvelden rond sleutelbegrippen ('mindmapping'), 
waardoor gevolgd kan worden hoe kinderen deze sleutelbegrippen 'vullen'. Ook deze woordvelden 
zijn voorts thema voor gesprek. Deze werkwijze is ook een vorm van 'actualiseren van voorkennis' van de kinderen: 
nagaan wat ze al weten over een onderwerp of begrip. Sleutelbegrippen moeten in een betekenisvolle context 
geplaatst worden. 

6.4 VOELEN, DENKEN, WILLEN EN KUNNEN STAAN NIET LOS VAN ELKAAR: INTEGRAAL 

LEREN 

'Leren denken', oftewel 'cognitieve ontwikkeling', wordt steeds meer gezien in samenhang met de ontwikkeling van de 
totale persoonlijkheid. Denken omvat een heel complex aan handelingen: observeren, classificeren, interpreteren, 
onderscheiden van feiten en meningen, logisch redeneren, zoeken naar vooronderstellingen, verzamelen en ordenen van 
feitelijke gegevens, verbeelden, hypothesen formuleren, toepassen van kennis op nieuwe zaken, kritiseren, ontwerpen, 
toetsen. Al deze verschillende deelprocessen zijn wel te onderscheiden, maar vaak moeilijk van elkaar te 
scheiden. Je kunt tot op zekere hoogte dergelijke deelprocessen isoleren en waar nodig inscholen. Leren denken vereist 
ook een zekere mate aan durf: onbetreden paden durven gaan, er op af gaan. Kinderen die er rigide (denk)gewoonten op 
na houden zullen daar grote moeite mee hebben, evenals kinderen die zich onveilig voelen. Cognitie heeft een 
gevoelsmatige basis, zeker als je ook nadenkt over je denken: zelfreflectie. Je moet durven en willen denken. Voor 
kinderen is denken ook en vooral 'denken met je handen': uitproberen. Denken is niet los te zien van voelen, willen en 
doen en moeten ook betekenisvol zijn voor het kind. Ook voelen is een vorm van kennen, namelijk met je hart: empathie. 
Niet voor niets wordt gesproken over “emotionele intelligentie”. Sommige dingen kun je het beste leren kennen door ze 
lief te hebben, ze met liefde te benaderen. Misschien geldt dat trouwens wel voor de meeste kennis. De kwaliteit van de 
relaties in de school, met name de houding en vaardigheden van stamgroepleiders ten aanzien van kinderen (warmte, 
respect, veiligheid bieden) is van groot belang voor de kwaliteit van het leren. Het is ook daarom belangrijk om zoveel 
mogelijk voort te bouwen op de sterke punten van kinderen, die proberen op te sporen en ermee verder te werken. 

6.4.1 VOOR DE SCHOOL BETEKENT DIT: 

 Scholing van het denken, door te denken: bijvoorbeeld door filosoferen met kinderen, natuurwetenschappelijke 
onderzoekjes doen. 

 Deelprocessen kunnen afzonderlijk ingeschoold worden. 

 Stamgroepleiders en kinderen kunnen regelmatig hardop denken (modellen) en reflecteren op vragen als: hoe 
weten wij wat wij weten? Hoe zeker weet ik wat ik weet? Hoe kunnen wij ... te weten komen?  



 Aandacht voor de emotionele basis van het leren, het welbevinden van kinderen, veiligheid en uitdaging.  

6.5 INTRINSIEKE MOTIVATIE EN ERVARINGSSTROOM 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij de eerste is het de zaak (activiteit) zelf die 
motiveert tot handelen en leren. Bij de tweede worden de activiteiten gemotiveerd door uitwendige factoren: beloning, 
status, dwang enzovoort. Intrinsieke motivatie ontstaat vooral aan de rand van de mogelijkheden: niet te gemakkelijk, 
niet te moeilijk (zone van de naaste ontwikkeling).  Een dergelijke intensieve en intrinsieke motivatie heeft een positieve 
invloed op het verwerven en vasthouden van het geleerde. 

6.5.1 VOOR DE SCHOOL BETEKENT DIT: 

 Kinderen de ruimte en tijd geven om zich in iets te verdiepen, met name in de blokperiode. 

 Gebruik maken van activiteitengolven die kinderen (vaak samen met anderen) vertonen. 

 Uitdagen, door nieuwe leerstof en materialen, kinderen met nieuwe zaken in aanraking brengen. 

 In de stamgroep kunnen kinderen door anderen 'aangestoken' worden. Kringgesprekken bieden hiervoor in 
principe rijke mogelijkheden. 

6.6 LEREN DOE JE SAMEN MET ANDEREN 

Dat sociale ontwikkeling bevorderd wordt door sociale interactie in de groep is evident. Maar het geldt ook voor het 
denken. Denken is lang beschouwd als iets zeer individueels, dat zich 'van binnen' afspeelt. Steeds meer wordt denken 
echter gezien als een proces waarin individuen hun acties op elkaar afstemmen en organiseren. Kennis is iets dat mensen 
samen construeren, waar ze samen naar zoeken. De individuele ervaringen van kinderen, de begrippen die ze gebruiken 
en waarden die ze hanteren worden geconfronteerd met de ervaringen en gezichtspunten van anderen, in de stamgroep 
en daarbuiten, in de school en daarbuiten. Het eigen denken wordt gescherpt door het samen met anderen zoeken naar 
oplossingen en door een ander iets uit te leggen. Dat is de basis voor 'interactief leren'. 

6.6.1 VOOR DE SCHOOL BETEKENT DIT: 

 Stimuleren van interactie en samenwerking in groepjes. Daarbij horen ook het reflecteren op het 

 samenwerken, -spelen en -spreken en waar nodig inscholing en oefening van vaardigheden ->kernkwaliteit 6 

 Het zoeken van een evenwicht tussen groepswerk en individueel werken. 

 Kinderen betrekken bij de planning van activiteiten. Zoeken van effectieve communicatievormen 

 over individuele en groepsprojecten door middel van uitstallingen, demonstraties enzovoort. 

 Werken aan de kwaliteitsverhoging van kringgesprekken. 
 

6.7 JE LEERT HET BESTE IN EEN ZO 'ECHT' MOGELIJKE SITUATIE 

Het schoolse leren is vaak levensvreemd leren, los van situaties waarin het er echt toe doet wat je leert. Leren moet 
contextueel zijn. Het gaat daarbij om een sociaal proces, met gebruik van authentieke bronnen en hulpmiddelen. 

6.7.1 VOOR DE SCHOOL BETEKENT DIT: 

 Waar mogelijk het gebruik van buitenschoolse leerplaatsen en het de school binnenhalen van mensen die met 
kinderen kunnen werken. 

 Waar mogelijk praktijksituaties ontwikkelen, waarin kinderen kunnen laten zien welke kennis en vaardigheden ze 
verworven hebben. 

 Taal en rekenen/wiskunde zoveel mogelijk afstemmen op contexten van de ervaringsgebieden van WO.   
 

  



6.8 COÖPERATIEF LEREN 

Coöperatief leren is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Aan coöperatief leren kan een aantal 
vaardigheden gekoppeld worden. Kinderen kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis maar ook vaardigheden. Kinderen 
leren veel van voordoen, samendoen en nadoen (modeling). Ze brengen hun gedachten onder woorden, leren 
argumenteren, passen hun ‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en verbindingen. Er is een onderscheid in onbewust 
samenwerken en bewust samenwerkend leren. Kinderen willen graag samenwerken. Wanneer een stamgroepleider een 
vrije samenwerkingsopdracht geeft, kiezen kinderen vaak een vriendje of vriendinnetje om in tweetallen aan de taak te 
werken. Samenwerkend leren is een bewust in te zetten instrument voor de stamgroepleider om bijvoorbeeld 
samenwerkingsvaardigheden aan te leren. Een stamgroepleider pakt samenwerkend leren gestructureerd aan, waardoor 
het meer diepgang en kwaliteit krijgt. Samenwerkend leren kan in tweetallen, maar ook in viertallen. Een belangrijke 
randvoorwaarde voor samenwerkend leren is een goed pedagogisch klimaat. Andersom werkt het ook: samenwerkend 
leren draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat. De vijf basiskenmerken om samenwerkend leren een plaats te geven 
binnen de groep.  

6.8.1 VIJF BASISKENMERKEN 

 

 Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid.  
De kinderen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben om een activiteit met succes uit te kunnen voeren. De 
kinderen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, wanneer elk groepslid een bijdrage levert. 
Een stamgroepleider kan dit resultaat bereiken door een taakverdeling te hanteren. Elk groepslid heeft een taak, die 
nodig is voor het bereiken van het eindresultaat. Het is de bedoeling dat kinderen materiaal en informatie delen.  
 

 Individuele verantwoordelijkheid.  
De kinderen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke kind in de groep moet na afloop kunnen vertellen 
hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het eindresultaat. 
 

  Directe interactie. 
De opdracht is zo geformuleerd dat deze de kinderen uitnodigt om veel te praten. Door veel te praten wisselen de 
kinderen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk 
dat alle kinderen aan de beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden.  
 

 Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden.  
Een stamgroepleider besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden (inscholing). Voordat het 
samenwerkend leren begint, kan een stamgroepleider bewust stilstaan bij een in te oefenen vaardigheid. Hij vertelt dat 
deze vaardigheid besproken wordt aan het eind van het samenwerkend leren.  
 

 Evaluatie van het samenwerken.  
Na een samenwerkingsopdracht kijken stamgroepleider en kinderen gezamenlijk naar het proces en product van het 
samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen het samenwerkend leren. Het kind moet 
namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces verlopen is.  
 

6.9 PEDAGOGISCH KLIMAAT 

De keuze voor het Jenaplan heeft consequenties voor de didactiek en pedagogiek in de school. Wij gaan er vanuit dat 
kinderen heel verschillend zijn. Verschillend in leeftijd en levenservaring, in ras en cultuur, in levensbeschouwelijke 
achtergrond, in capaciteiten en talenten, als man of vrouw enz. Dit wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel.  
Dit veronderstelt adaptief onderwijs, dat wil zeggen: onderwijs toegesneden op de mogelijkheden van het kind. Op een 
Jenaplanschool vindt onderwijs altijd plaats in een sociale context. Kinderen verschillen veel van elkaar en daardoor 
kunnen ze veel van elkaar leren. Leren van en met elkaar vraagt om respect voor elkaar en om de vaardigheid te kunnen 
samenwerken. We kiezen ervoor kinderen op verschillende manieren met elkaar en met de leerstof in contact te laten 
komen. We scheppen heel bewust situaties waarbij het kind niet alleen feitelijke kennis, maar ook sociale kennis kan 
opdoen. Om die reden worden kinderen in stamgroepen geplaatst. 
 
Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. Alle teamleden van de school zijn gecertificeerde Kanjertrainers. 
De Kanjertraining is geïntegreerd in het totale onderwijs op de school. Het belangrijkste doel van deze Kanjermethode is 
dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. We willen dat kinderen gemotiveerd blijven en 
zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Motivatie en zelfvertrouwen gaan hand in hand en hebben grote invloed op 
leeropbrengsten! Daarom volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar leggen we ook de sociaal emotionele 
ontwikkeling vast in een kindvolgsysteem; de Kanvas. 



 
Binnen het team bestaat overeenstemming over de wijze waarop de 
kinderen benaderd worden, hoe de regels worden gehandhaafd en 
hoe wordt omgegaan met conflicten. Ten aanzien van het welbevinden 
van kinderen is het stamgroepleidergedrag een bepalende factor. 
Verschillen moeten door stamgroepleider en kinderen worden 
geaccepteerd, hetgeen automatisch leidt tot differentiatie in instructie 
en beoordeling. 

6.10 DIDACTIEK 

Een kind is gebaat bij een stamgroepleider die meer doet dan alleen leerstof aandragen en vorderingen vastleggen. 
Reflecteren en empathisch optreden zijn ondersteunende competenties in het professionele handelen van de 
stamgroepleider. Evaluatie van het eigen handelen is hierbij een essentiële factor. Evaluatie van de kindresultaten is een 
tweede essentiële factor: niet alleen registreren, maar met name analyseren is van belang. Niet alle kinderen hebben 
dezelfde instructie nodig, veel klassikale instructies zijn niet effectief. Sommige kinderen hebben nauwelijks uitleg nodig, 
terwijl andere kinderen baat hebben bij intensieve, gestructureerde instructie. Een stamgroepleider die rekening houdt 
met de verschillende mogelijkheden en behoeften van kinderen moet kunnen differentiëren in tijd, aanpak, lesstof. Om 
afstemming een kans van slagen te geven, worden hoge eisen gesteld aan de wijze waarop de instructies inhoudelijk en 
organisatorisch verlopen en lesstof wordt geselecteerd.  
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun kwaliteiten en talenten zijn, maar ook waar hun beperkingen liggen. 
Op die manier ontwikkelt een kind een positief en reëel zelfbeeld en kan het verantwoordelijkheid leren nemen voor zijn 
eigen leerproces. We moedigen initiatieven vanuit eigen interesse aan. Zo leren kinderen hun persoonlijke leervragen 
stellen, deze multidisciplinair te onderzoeken en daarover te reflecteren.  

7. VOORZIENINGEN 

De Gabriëlschool kent twee locaties. Bijstergoed en de locatie Kelnarij. Beide gebouwen zijn zeer verschillend van elkaar.  
Op de locatie Bijstergoed kunnen maximaal zes groepen gehuisvest worden. In het schooljaar 2018-2019 zal er nog 
tijdelijk een extra ruimte worden toegevoegd. Deze zal na vijf jaar verwijderd worden, zodat er weer zes groepen zijn. De 
locatie Kelnarij kent maximaal 6 groepen. In het schooljaar 2018-2019 zal er gestart worden met een nieuwe 
kleutergroep. De komende jaren zal er gebouwd worden naar een stabiele kindpopulatie, waarbij er 2 onderbouw-; 2 
middenbouw en 2 bovenbouwgroepen zijn. Hiermee kenmerkt de school als grote school binnen de gemeente, maar 
door de twee locaties kan de kleinschaligheid geborgd worden. Op beide locaties is er elke dag iemand ambulant. Er is 
echter gen systematische achtervang op basis van medisch of gedragsproblematiek. Nagenoeg elke dag iemand ambulant 
op beide locaties.  Geen systematische achtervang op basis van medisch of. Beide locaties hebben een invalidetoilet, 
locatie Bijstergoed ook met douchevoorzieningen.  

7.1 KELNARIJ 

De Kelnarij is een gelijkvloerse school en is in het schooljaar 2015-2016 grondig gerenoveerd. Door de renovatie zijn de 
grote klaslokalen behouden en zijn er brede gangen ontstaan waardoor er door het hele gebouw prettig gewerkt kan 
worden. Ook zijn er diverse werkruimten binnen het gebouw, waarin kinderen, externen en medewerkers kunnen 
werken. Externen kunnen zich niet direct toegang verschaffen tot het gebouw doordat er toezicht is op de voordeur. De 
zaal leent zich goed voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Deze ruimte wordt tevens verhuurd aan verschillende 
ketenpartners van de school, zoals een begeleidingspraktijk voor kinderen, een toneelschool en een koor. Door de ruime 
opzet van de locatie zijn er meer ambulante medewerkers aanwezig op de werkvloer. Dit draagt ertoe bij dat we kinderen 
eenvoudiger uit een setting kunnen halen om in gesprek met het kind en/of ouders te gaan. De locatie kent brede gangen 
en meerdere ingangen, wat het voor kinderen overzichtelijk maakt bij binnenkomst en een snelle doorloop mogelijk 
maakt. De locatie is daarbij ook erg rolstoelvriendelijk. Het binnenklimaat wordt door medewerkers, ouders en kinderen 
als prettig ervaren. Het parkeren op deze locatie is soms wat lastiger te organiseren doordat er rondom de locatie smalle 
straten zijn. De school is inmiddels in gesprek met de gemeente om hier een adequate oplossing voor te bedenken.  
Het schoolplein is in het schooljaar 2017-2018 grondig gerenoveerd en biedt nu veel ruimte aan de kinderen. Het plein is 
aan alle kanten afgeschermd door hekken, waardoor de kinderen niet zomaar het plein kunnen aflopen.  
 

7.2 BIJSTERGOED 

De locatie is gebouwd in 2009 en heeft twee verdiepingen. Aan beide zijde van het gebouw zijn trappen, wat een snelle 
doorloop bevordert. De locatie kent echter geen lift, wat deze locatie minder geschikt maakt voor rolstoelers. Op de 
begane verdieping zijn twee kleutergroepen gehuisvest. Op de bovenverdieping zitten de midden- en 
bovenbouwgroepen. Locatie Bijstergoed is officieel een dislocatie. Dit zorgt ervoor dat er minder nevenruimtes aanwezig 



zijn en dat het gebouw smalle gangen heeft. Door de opzet van het gebouw is er minder zicht op de voordeur. Met het 
team zijn er dan ook afspraken gemaakt hoe hier mee omgegaan wordt. Het gebouw heeft een eigen Warmte 
terugwinsysteem. Dit systeem is echter gevoelig voor storingen en is daarnaast ook onderhoudsgevoelig. Voor ouders uit 
de wijk is er een prettige aanlooproute met veel fietspaden en een groot parkeerterrein. Kinderen op de locatie 
Bijstergoed spelen niet alleen op het eigen schoolplein, maar ook buiten de hekken onder toezicht. De kleuters spelen 
echter alleen op het schoolplein. 
 

7.3 MEDICIJNGEBRUIK 

Binnen het SKO en school is er een protocol hoe er omgegaan wordt met medicijngebruik. Dit protocol is op te vragen bij 
de directie van de school. Elk jaar worden ouders bevraagd over allergieën en medicijngebruik, zodat altijd de meeste 
actuele gegeven voor handen zijn 
 

7.4 ORTOTHEEK 

De school heeft een uitgebreide ortotheek. Deze ortotheek is opgezet voor kinderen die meer zorg nodig hebben dan in 
het gewone onderwijsprogramma geboden kan worden. Het bevat onderzoeks- en begeleidingsmiddelen en 
achtergrondinformatie. Alle teamleden kunnen gebruik maken van deze ortotheek. De ortotheek wordt up- to-date 
gehouden door de IB-er. 
 

  



8. FINANCIËN  

De gelden vanuit het ministerie gaan direct naar de verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband. Met deze 
gelden kan de school zelf keuzes maken in hoe zij de zorg willen vormgeven. De Gabriëlschool bekijkt per 
meerjarenbegroting hoe de financiën worden ingezet. We houden daarbij rekening met de volgende factoren. 

 Groepsgemiddelde; 

 Inzet (hoog) begaafden; 

 Arrangementen; 

 Inzet uren Interne begeleiding; 

 Inhuur expertise; 

 Bovenschoolse voorzieningen gemeente Putten; 

 NOAT-kinderen; 

 Opleidingen en cursussen. 

  



9. HANDELINGSGERICHT WERKEN (HGW) 

Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde 
wijze. Dat vraagt van de stamgroepleider  handelingsgerichte 
vaardigheden. Handelingsgericht werken is een systematische 
manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd 
op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze 
behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig 
heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag 
is: Wat vraagt het kind aan ons?  Welke benadering, aanpak, 
ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?   
Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.  Men 
richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op 
wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke 
aanpak een positief effect heeft. Bij HGW  richt men zich niet 
alleen op de kindkenmerken, maar ook op de kenmerken van de 
onderwijsleer- en de opvoedingssituatie. Het begrip afstemming 
staat hierbij centraal. Niet alleen afstemming op het kind, maar 
ook door rekening te houden  met wensen, mogelijkheden en 
verwachtingen van school en ouders.  Bij HGW wordt het 
stamgroepleidergedrag dus centraal  gezet in het zoeken naar 
afstemming, in het inspelen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep. Stamgroepleiders 
reflecteren op hun eigen werkconcept en vergroten hun competenties op het gebied van handelingsgericht werken.  
Directeuren reflecteren samen met de interne en externe begeleider op hun schoolbeleid in relatie tot de missie en koers 
van hun school en reflecteren op hun onderwijskundig leiderschap om tot duurzame verandering in het denken en 
werken op school te komen. Intern en extern begeleiders doen dit ook op het gebied van handelingsgericht begeleiden en 
ondersteunen, gericht op het verstevigen en vergroten van de handelingsbekwaamheid van de stamgroepleiders.  Bij 
HGW worden kinderen aangesproken op hun mogelijkheden en talenten, en richt men zich op betrokkenheid, 
welbevinden en optimale ontwikkeling. Daarnaast richten we ons ook op de ondersteuningsbehoeften van de 
stamgroepleider of ouders: wat zijn hun vragen en waaraan  hebben zij behoefte: aan informatie, advies en/of 
begeleiding? De verschillende vormen van zorgoverleg zijn te vinden in Bijlage C. 

9.1 UITGANGSPUNTEN VAN HANDELINGSGERICHT WERKEN     

Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen te verbeteren. 

Handelingsgericht werken maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat een schoolteam 

effectief kan omgaan met verschillen tussen kinderen. Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische 

werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkracht, interne begeleider en leidinggevende) de volgende zeven 

uitgangspunten toepassen. 

9.1.1 ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN HET KIND STAAN CENTRAAL. 
Bij passend onderwijs krijgt de ene leerling meer of minder leertijd en mindere of intensievere instructie  of hulp dan de 
andere. Essentieel in het omgaan met verschillen is hoe er naar kinderen wordt gekeken en hoe de problemen worden 
geformuleerd. Onderwijsbehoeften spelen hierbij een belangrijke rol. Afstemmen van het onderwijsaanbod op de 
onderwijsbehoeften  van een kind vraagt een omslag in het denken. Niet zozeer te kijken naar wat er mis is met het kind 
(welk probleem het heeft)  te kijken, maar wat het nodig heeft. Handelingsgericht werken  betekent het waarderen van 
verschillen tussen kinderen. Het gaat er om wat dit kind met deze ouders, in deze groep, bij deze stamgroepleider, op 
deze school voor de komende periode nodig heeft. De onderwijsbehoeften richten zich op de leerdoelen betreffende vak- 
en vormingsgebieden en op de sociaal-emotionele en werkhoudingsaspecten. Ze bieden aanknopingspunten voor de 
pedagogische en didactische aanpak van de stamgroepleider, de omgang met groepsgenootjes en de inrichting van de 
onderwijsleeromgeving (groeperingsvorm, klassenmanagement, indeling van het lokaal en dergelijke). De 
ondersteuningsbehoeften van de stamgroepleider zijn daarbij 
eveneens belangrijk: Wat heeft deze stamgroepleider nodig om het 
voor het kind gewenste onderwijs te kunnen bieden?  

9.1.2 HET GAAT OM AFSTEMMING EN 

WISSELWERKING. 
Bij HGW wordt er gekeken naar deze leerling in deze groep, bij deze 
sta mgroepleider , op deze school en van deze ouders Er wordt 



gekeken naar wat goed gaat en wat problematisch is en wat daarvan door de school goed te beïnvloeden is. 
De wisselwerking tussen stamgroepleider en leerling, kinderen onderling, kind en ouders en tussen school en ouders is 
een belangrijk thema . Door deze wisselwerking te analyseren en te onderzoeken kan de situatie rondom het kind beter 
begrepen worden en goede oplossingen gevonden worden.  

9.1.3 DE STAMGROEPLEIDER DOET ER TOE. 
De stamgroepleider biedt een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Dit geldt zowel voor hun 
leren en werkhouding als voor hun sociaal-emotioneel functioneren. De stamgroepleider kan afstemmen op de 
verschillen tussen kinderen en het welbevinden van kinderen op school aanzienlijk doen toenemen. Een sterke 
stamgroepleider is effectief voor alle kinderen, ongeacht hun kenmerken.  
De stamgroepleider: 

 Heeft de leerlijn van het vak helder voor ogen en weet wat leerlingen in een bepaalde periode moeten leren. Hij 
kent de hobbels in een methode en speelt daar op in. 

 Hanteert zijn klassenmanagement om dit alles te bereiken 

 Weet wat bepaalde leerlingen extra nodig hebben om de doelen te bereiken en realiseert dat in zijn groep 
communiceert met ouders en leerlingen 

 Evalueert opbrengst, reflecteert op zijn handelen en stelt het volgende groepsplan op. 

9.1.4 POSITIEVE ASPECTEN ZIJN VAN GROOT BELANG.  

Er wordt vooral gekeken naar de positieve kenmerken van de leerling, de school- en de thuissituatie. Wanneer gaat het 
wel goed? Welke aanpak werkt wel? Wat zijn de specifieke interesses en vaardigheden van het kind, waar is de 
stamgroepleider sterk in, wat is positief in de thuissituatie? Ook is er oog voor de positieve aspecten van het team. 
Wat goed gaat  wordt versterkt en verbreed. Er wordt oplossingsgericht gewerkt. Al deze positieve kenmerken en 
aspecten worden gewaardeerd, benoemd en opgeschreven in de formulieren en leerling-rapporten. Ze worden benut  bij 
de oplossingen en plannen voor de groep, subgroepjes of de individuele leerling. Ze worden gezien als kansen. 

9.1.5 ER WORDT CONSTRUCTIEF SAMENGEWERKT. 
Constructieve communicatie tussen school en ouders is effectief als het gaat om het verbeteren van het welzijn, de 
werkhouding , het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en hun schoolprestaties. Samenwerking tussen 
stamgroepleider, kind, ouders, interne en externe begeleiders is dus noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de 
school om hiertoe het initiatief te nemen en een klimaat te scheppen waarin communicatie en ouderbetrokkenheid 
structureel vorm krijgen. 

9.1.6 HET HANDELEN IS DOELGERICHT. 
Bij HGW wordt sterk doelgericht gewerkt: waar willen we naar toe en wat hebben we daarvoor nodig? Doelen zijn de 
eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften van de hele groep, enkele subgroepjes of een individueel kind. We 
hebben doelen voor de hele groep en  minimumdoelen voor subgroepen en/of  individuele kinderen. Er wordt gestreefd 
naar doelgerichte handelingsplannen en groepsplannen. De doelen worden SMARTI (specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch, tijdgebonden en inspirerend) geformuleerd. De doelen worden geëvalueerd. De handelingsgerichte 
diagnostiek is eveneens doelgericht. We (laten) alleen onderzoeken  om vragen van stamgroepleiders, ouders of kind te 
beantwoorden en beslissingen te nemen die dan nodig zijn De diagnostiek is oplossingsgericht omdat het op de 
advisering gericht is en niet alleen om inzicht in de problemen te krijgen. 

9.1.7 DE WERKWIJZE IS SYSTEMATISCH, TRANSPARANT EN CYCLISCH. 

De werkwijze van HGW is systematisch en verloopt in stappen. Het is voor de betrokkenen duidelijk hoe de school wil 
werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. De school is 
transparant: zij is open over het werk dat ze doet, heeft gedaan en van plan is om te doen, alsook over de motieven 
hiervoor. Een handelingsgerichte stamgroepleider werkt planmatig. Hij/zij analyseert de situatie, bereidt een en ander 
goed voor, voorspelt wat het effect van zijn/haar aanpak zal zijn, voert deze bewust uit en evalueert of hij/zij bereikt 
heeft wat was beoogd. Dit alles gebeurt vanuit een onderzoekende houding. De systematiek van HGW wordt bewaakt 
met formulieren en checklists. Deze fungeren als leidraad en geheugensteun. Ze zorgen ervoor dat belangrijke zaken niet 
over het hoofdgezien worden of worden vergeten na te vragen. De formulieren zijn geen doel op zich maar een 
hulpmiddel om systematisch te werken. Het HGW- formulier wordt o.a. gebruikt voor een gesprek met stamgroepleider, 
ouders en kind en dient na het invullen als een vorm van verslaggeving. Dit formulier kan in het leerlingdossier bewaard 
worden en ouders kunnen het mee naar huis nemen. Hiermee wordt het werk transparant. Het is de stamgroepleider en 
de ouders duidelijk wat ze wel/ niet doen. 

 



10 DE ZORG  

In de uitgangspunten van de school ligt de zorg op maat besloten. In de basisprincipes  van het Jenaplan komen een 
aantal keren expliciet naar voren dat elk kind uniek is en recht heeft op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Daaruit 
spreekt ook dat kinderen recht hebben op ontwikkeling in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Dat betekent dat 
wij, gelet op het specifieke van onze school, er zorg voor dragen dat er binnen de formatie ruimte wordt gevonden voor 
de zorg. De extra zorg proberen we zoveel mogelijk te bieden binnen de eigen stamgroep. De stamgroepleider is 
hoofdverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van zijn kind. Ouders kunnen altijd terecht bij de stamgroepleider om 
geïnformeerd te worden over hun kind. Wij vinden het belangrijk dat er goede en open contacten zijn met de ouders. Bij 
ingrijpende beslissingen worden ouders en kinderen nauw betrokken. De coördinatie en begeleiding van de zorg is in 
handen van de IB-er. 
 

10.1 ONZE DOELEN: 

1. Alle kinderen en jongeren tussen de  4 en 13 jaar krijgen dat onderwijs en die zorg die aansluit bij hun specifieke 
behoeften en gericht is op een voor hen optimaal resultaat in termen van zowel vorderingen als sociaal-
emotioneel welbevinden. 

2. Alle kinderen hebben één dossier dat opgebouwd wordt vanaf de voorschoolse voorzieningen en middels 
‘warme overdracht’ meegaat naar de volgende onderwijsvoorziening of instelling voor (jeugd-)zorg. ‘Warme 
overdracht’ betekent dat naast het overdragen van gegevens over de ontwikkeling van het kind of de jongere 
ook het gesprek wordt gevoerd tussen overdragende en ontvangende school of instelling met als doel het kind 
of de jongere te leren kennen als ‘mens in ontwikkeling’. Een dossier zal vaak bestaan uit verschillende 
“subdossiers”, die door verschillende instanties beheerd worden. Het doel is om deze dossiers zo mogelijk 
samen te brengen en complementair te laten zijn aan elkaar. Waar het niet mogelijk is moet in ieder geval 
vermeld worden dat er over dit kind ook andere dossiers zijn. Dit gebeurt via de Verwijsindex. 

3. Specifieke onderwijszorg wordt naar het kind gebracht. Dat betekent dat wij ons inspannen om specifieke 
onderwijszorg thuisnabij aan te bieden. Geen kind zou voor passend onderwijs de regio uit hoeven te gaan. 

4. Wij willen in staat zijn basiszorg te bieden en daarmee 90 % van onze kinderen binnen de eigen basisschool te 
kunnen opvangen. De breedte- en dieptezorg moeten vervolgens aan de specifieke onderwijs behoeften  van de 
resterende 10 % kunnen voldoen. Uiteindelijk is er dieptezorg mogelijk voor maximaal  2 – 3 % van de leerlingen.   

10.2 ONZE UITGANGSPUNTEN: 

  “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ 

Hieruit spreekt een positieve en optimistische kijk op de ontwikkeling van kinderen. In Passend Onderwijs is het 
essentieel dat goede zorg gebaseerd is op een optimistische en positieve manier van kijken naar en praten over kinderen. 
Niet denken in tekortkomingen, maar vertrouwen hebben in de mogelijkheden en kansen van kinderen, helpt de 
kinderen vooruit. Niet het repareren van gebreken, maar het proactief zoeken naar antwoorden op de uitdagingen die 
kinderen ons stellen, moet centraal staan in ons zorgbeleid. 
 

  “Geen kind de wijk of het dorp uit” 

Hiermee spreken we de ambitie uit dat we onze zorg zo willen organiseren dat kinderen thuis nabij onderwijs kunnen 
krijgen. We realiseren ons dat we hiermee de lat hoog leggen. Toch denken wij door het inrichten van allerlei vormen van 
“breedtezorg” meer kinderen thuis nabij opgevangen.  

“Om gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht 

op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs” 

Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle kinderen te verbeteren.  

Sturen op kengetallen 

We werken actief met ken- en stuurgetallen. Niet het verzamelen staat centraal, maar het maken van trendanalyses, die 
waardevolle informatie kan opleveren op schoolniveau. Met behulp van deze informatie kan de leerlingenzorg verbeterd 
worden. 

11 NIVEAUS  VAN ONDERSTEUNING 



Binnen de groep krijgen de leerkrachten te maken met verschillende niveaus van ondersteuning; het ene kind heeft geen 

extra begeleiding nodig, het andere kind juist wel. Samen met de IB-er proberen de leerkrachten voor alle kinderen een 

zo optimaal mogelijk ontwikkelingsproces voor de hele basisschoolperiode te bieden. In de groep zelf kunnen 

verschillende ondersteuningsniveaus onderscheiden worden.  

Basiszorg Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep 
 

Cyclus handelingsgericht werken door 
leerkracht 

Niveau 2: Extra zorg in de groep HGPD-gesprekken 
Groepsplan 

Breedtezorg Niveau 3: Speciale zorg i.o.m. IB 
 

Kindbespreking 
 

Niveau 4a: Speciale zorg i.o.m. IB en orthopedgoog 
SKO 

Individueel plan 

Dieptezorg Niveau 4b: Speciale zorg i.o.m. IB en externe 
ondersteuning 

extern handelen handelingsgerichte 
diagnose, consultatie en/of begeleiding  

Niveau 5: Verwijzing S(B)O of V(S)O 
 

Verwijzing  

 

11.1 ONDERSTEUNINGSNIVEAU 1: ALGEMENE ONDERSTEUNING IN DE GROEP 
Dit is de algemene ondersteuning die de leerkracht biedt in de groep, namelijk hulp bieden in instructiegroepen binnen 
de leerstof die wordt aangeboden. De leerkracht is verantwoordelijk en neemt zelf beslissingen over deze algemene zorg. 
In principe wordt de methode gevolgd. Vier keer per jaar bespreekt de leerkracht met de IB-er zijn/haar groep. Door 
middel van de agenda groepsbespreking bereidt de leerkracht het gesprek voor. Waar nodig worden individuele kinderen 
besproken of meegenomen naar de kindbesprekingen. De signalering gebeurt met behulp van methodegebonden 
toetsen, methode-onafhankelijke toetsen, KANVAS (registratie sociaal-emotionele ontwikkeling) en observaties. 
De groepsoverzichten worden opgeslagen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Drie keer per jaar worden de 
ontwikkeling en resultaten van het kind gedeeld met de ouders tijdens portfoliogesprekken. 
 

11.2 ONDERSTEUNINGSNIVEAU 2: EXTRA ONDERSTEUNING IN DE GROEP 

Hierbij gaat het om de extra ondersteuning in de groep. Het betreft hier een kortdurende ondersteuning, waarbij een 
handelingsplan door de leerkracht kan worden opgesteld. De leerkracht kan hierover desgewenst informatie inwinnen bij 
de IB-er. Bij onvoldoende resultaat bij een toets of observatie krijgt het kind extra ondersteuning van de eigen leerkracht 
binnen de groep. Het kind blijft de methode en het groepsprogramma volgen. Incidenteel worden aanpassingen in het 
programma gemaakt. Het kan bij het bieden van deze extra ondersteuning gaan om individuele hulp bij één of meer 
vakken, om begeleiding van het gedrag of de motoriek of om een combinatie hiervan. De leerkracht kan advies inwinnen 
bij de IB-er. Vier keer per jaar worden de kinderen en de groepsresultaten met de IB-er besproken in de 
groepsbesprekingen. De signalering vindt plaats met behulp van methode-gebonden toetsen, methode-onafhankelijke 
toetsen en observaties. De resultaten komen in de groepsoverzichten en worden opgeslagen in het digitale 
leerlingvolgsysteem. De resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen worden eveneens in het digitale systeem 
geregistreerd.  
 
Bij gedragsproblemen besteedt de leerkracht regelmatig extra aandacht aan het kind: gesprekjes, observaties, 
groepsgesprekken, een prikkel reducerende plaats in de klas, etc. Op dit niveau wordt het gedrag van het kind onder de 
aandacht van de ouders gebracht.  

  



11.3 ONDERSTEUNINGSNIVEAU 3: SPECIALE ONDERSTEUNING IN OVERLEG MET IB 
Op dit niveau wordt speciale ondersteuning geboden na intern onderzoek. Het kind wordt door de eigen leerkracht of 
door bijvoorbeeld de IB-er geobserveerd en geanalyseerd. Er wordt daarna een plan opgesteld, waarin wordt beschreven 
wat het probleem is, welk doel bereikt moet worden, wanneer het doel bereikt is, wie het uitvoert en waar, met welke 
frequentie op welk moment. Beslissingen over de voortgang van deze speciale ondersteuning worden met de IB-er 
genomen en vastgelegd in het dossier van het betreffende kind. Als het kind op grond van de bovenstaande acties niet 
voldoende ontwikkeling laat zien gaat de leerkracht onderzoeken waar de knelpunten liggen. Samen met de IB-er kan 
worden gekeken of meer onderzoek nodig is. Verder onderzoek kan gedaan worden door de IB-er of orthopedagoog van 
de school. De uitkomst van dit onderzoek is het startpunt voor een didactisch groepsoverzicht of handelingsplan. Met dit 
plan wordt in de groep, soms met ondersteuning, verder gewerkt. Het plan hangt in Parnassys aan het leerling dossier van 
het kind.  
De interventieperiode is 10 weken en er wordt minimaal vier keer per jaar geëvalueerd tijdens de groepsbespreking met 
de IB-er. De voortgang van groepsplannen en handelingsplannen wordt bij de groepsbespreking bewaakt. Hier kunnen de 
leerkrachten ook de expertise van andere collega’s inroepen. Daarnaast kan de leerkracht advies inwinnen bij de IB-er.  
De leerkracht evalueert vooraf aan de groepsbespreking en de jaaroverdracht de handelingsplannen. Van tussentijdse 
gesprekken met ouders wordt door de leerkracht een kort verslag gemaakt, deze worden ondertekend door de 
gesprekspartners en in het dossier van het kind opgeslagen. Wanneer de zorg na het handelingsplan niet afneemt, wordt 
toestemming van de ouders gevraagd om externe deskundigheid in te schakelen.  
 

11.4 ONDERSTEUNINGSNIVEAU 4: SPECIALE ZORG IN OVERLEG MET IB EN 

GEDRAGSWETENSCHAPPER SKO 
Als intern onderzoek vragen oproepen, die niet door de eigen schoolorganisatie beantwoord kunnen worden, kan de hulp 
ingeschakeld worden van de eigen orthopedagoog of andere externe ondersteuning . Op basis van een nauwkeurig 
omschreven hulpvraag wordt het onderzoek door haar gedaan, waarbij zo concreet mogelijk antwoord wordt gegeven op 
de onderzoeksvraag in de vorm van hulpverlening - of begeleidingsvoorstellen. Dit alles kan en mag pas gebeuren nadat 
de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. 
 
Het kind laat op dit ondersteuningsniveau onvoldoende ontwikkeling zien en de uitgevoerde handelingsplannen hebben 
geen effect gehad. Er wordt aan ouders toestemming gevraagd om het kind te bespreken met de externe deskundige. 
De leerkracht stelt een heldere hulpvraag en benoemt de beschermende en belemmerende factoren rond het kind, de 
groep, de school en het gezin. Er wordt een voorlopige probleemverklaring opgesteld en er worden gerichte adviezen 
voor in de groep gegeven. Er wordt besloten of er verder onderzoek moet plaatsvinden. De begeleiding bestaat uit 
observaties en adviezen. Ook kan er op dit niveau besloten worden tot een ontwikkelingsperspectief voor het kind. 
Hiervoor wordt per jaar een prognose vastgelegd en van de te verwachten resultaten voor dat jaar of er wordt, vanaf 
groep 6, een uitstroomprofiel berekend. Dit wordt vastgelegd in document ontwikkelingsperspectief in Parnassys bij het 
leerling dossier van het kind. Dit wordt minimaal vier keer per jaar geëvalueerd door de leerkracht met ouders en 
besproken tijdens de groepsbespreking/overdracht. Als voor kinderen een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld 
betekent dit dat zij getoetst worden met de cito-toetsen op hun eigen niveau.  
 

11.5 ONDERSTEUNINGSNIVEAU 5: DE ONDERSTEUNING IN DE SPECIALE SCHOOL VOOR 

BASISONDERWIJS (SBAO) 

Als uit het dossier en uit het onderzoek van niveau 4 blijkt, dat het kind op onze school niet voldoende specifieke hulp kan 
krijgen, wordt er met behulp van de gedragswetenschapper geadviseerd om het kind te plaatsen op een sbao- of so-
school. Mogelijkheden zijn:  

 Dit wordt met de ouders besproken en er worden afspraken gemaakt over de periode tot de plaatsing op de 
SBAO-/SO-school.  

 Bij de directeur van het samenwerkingsverband wordt een Toelaatbaarheid Verklaring (TLV) gevraagd, waarmee 
het kind op de SBAO-/SO-school. geplaatst kan worden.  

 De ouders gaan niet akkoord met plaatsing op een SBAO-/SO-school. In een breed overleg met de ouders, de 
leerkracht, de IB-er en de directie worden afspraken gemaakt over de verdere schoolloopbaan van het kind. 
Daarbij worden duidelijk mogelijkheden en grenzen aangegeven. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt en 
aan de ouders ter goedkeuring voorgelegd.  

  

  



12 DE STRUCTUUR VAN DE BASISONDERSTEUNING OP DE GABRIËLSCHOOL 

Het programma dat er in de eerste instantie op gericht is alle kinderen, zonder problemen en in een doorgaande lijn, de 
basisschool te laten volgen. Dat programma wordt regelmatig door de school verbeterd en aangepast op grond van 
evaluaties. Uiteindelijk veronderstelt dit adaptief onderwijs, dat wil zeggen onderwijs toegesneden op de 
onderwijsbehoefte van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’. Op een Jenaplanschool vindt onderwijs 
altijd plaats in een betekenisvolle context. Uitgangspunt is ervoor te zorgen dat kinderen zo lang mogelijk bij de groep 
gehouden worden. Met name het Activerende Directe Instructie Model levert mogelijkheden om gedifferentieerd en 
adaptief onderwijs te bieden. Daar hoort veel aandacht geven aan het ontwikkelen van een zelfstandige en 
onderzoekende werkhouding en het goed kunnen samenwerken. 

12.1 INRICHTING VAN DE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 

Om te bepalen welke ondersteuningsbehoefte er is in een groep zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld om dit per 
in beeld te brengen. De kinderen worden gewogen aan de hand van een aantal criteria. Wij kiezen er niet voor om de 
criteria vooraf vast te leggen. De praktijk leert dat bepaalde problematiek afhankelijk is van de groep, leerkracht en 
locatie. Ook de ontwikkeling van het kind staat daarbij centraal. Deze ontwikkeling kan gestaag verlopen, maar kan ook 
vele wisselingen kennen, zelfs per jaar. De directie en IB stellen per acht weken het ondersteuningsoverzicht vast. 
 
De Gabriëlschool heeft er voor gekozen om een transparant systeem te ontwikkelen om dit te doen. Wij hanteren twee 
vormen 

1. Extra ondersteuning is nodig in de groep. 
De leerkracht is voldoende deskundig om dit de ondersteuning in de eigen groep te organiseren. Ook kunnen 
kinderen preventief worden gesignaleerd door stamgroepleider IB of deskundige.  

2. Extra ondersteuning is nodig binnen of buiten de school. 
De extra ondersteuning kan onvoldoende geboden worden in de eigen stamgroep van het kind. Er wordt 
(externe) hulp ingeschakeld. Dit kan zijn door de inhuur van expertise, de begeleiding van de IB-er over 
onderwijsassistent.  

Door onze zorg op deze wijze in te richten kunnen we gedurende het schooljaar de zorgzwaartte per groep volgen. 
Tevens kunnen we de kinderen dusdanig per stamgroep verdelen dat er een juiste balans ontstaat in de groepen en 
locaties. Het aannamebeleid kan dan ook verder toegespitst worden op de zwaarte van een groep en/of locatie. 
Leerkrachten met grote groepen en veel ondersteuningsbehoefte worden door middel van de cao gecompenseerd. We 
hanteren daarbij de volgende criteria: 

 28 Kinderen is een gemiddeld maximale groepsgrootte. Boven dit fysieke aantal krijgen leerkrachten 5% 
opslagfactor.  

 Boven de 35 gewogen kinderen krijgen leerkrachten 5% opslagfactor.  
 
Voorbeeld: Leerkracht A met 29 kinderen fysiek en gewogen 38 kinderen heeft dus een opslagfactor van +10%.Dat 
betekent minder schooltaken en meer voor de groep. 
 
We hopen daarbij dat het tevens werkdruk verlagend is voor collega’s. Doordat we de populatie op deze wijze in kaart 
brengen zijn we beter is staat om systematisch te werken aan scholing en deskundigheid.  
 

12.2 INZICHT IN DE ONDERSTEUNGSOVERZICHTEN 

Om zicht te krijgen van de ondersteuningsbehoefte van het kind, groep of leerkracht is er een cyclus bedacht om dit in 
kaart te brengen. Het samenspel tussen leerkracht, IB en directie is van belang. Samen wordt er gekeken naar de 
ontwikkeling van de groep en kind.  

 In de laatste weken voor de zomervakantie dragen de leerkrachten zorg voor de overdracht van kinderen naar 

de volgende leerkracht, de “nieuwe” leerkracht stelt voor de nieuwe groep het DGO op (Bijlage D). 

 In de laatste week van de zomervakantie wordt op donderdag augustus met iedere leerkracht het DGO 

doorgenomen door de IB-ers. 

 Gelijk bij de start van het nieuwe schooljaar gaan IB en directie alle groepen volgens een vooraf aangekondigd 

rooster bezoeken. 

 Directie gebruikt dit moment voor afname van een observatielijst gericht op de leekrachtvaardigheden en IB zal 

letten op de onderwijs- en evt. zorgbehoeften van de groep (vaststellen of de punten vanuit 

ondersteuningsoverzicht “kloppen”) 

 Vervolgens bespreekt directie/IB de observatie met alle leerkrachten 

 De IB-er blijft de rest van het jaar betrokken bij deze groep en leerkracht(en). 



 Uit de observaties komen doelen waar dat jaar door de leerkrachten aan gewerkt zal worden. 

12.3 ONDERLIGGENDE VOORWAARDEN 

Om onderwijs te organiseren zijn er diverse onderliggende factoren van belang. Deze criteria zijn teambreed ontwikkeld 
en dienen als basisvoorwaarde wanneer wij kinderen op school willen begeleiden.  

12.3.1 OUDERS 
Wij verwachten dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. Immers zonder enige vorm van betrokkenheid 
zal dit het kind belemmeren in zijn ontwikkeling. Het samenspel tussen school en kind is van essentieel belang. Zo 
verwachten wij van ouders dat zij aanwezig zijn tijdens de portfoliogesprekken en alle gesprekken op het gebied van de 
extra ingezette ondersteuning indien de ouders zijn uitgenodigd. Daarnaast verwachten wij van onze ouders dat zij zelf 
initiatief nemen bij vragen rondom de ondersteuning. Wij verwachten van ouders een proactieve houding. Op school 
komt het soms voor dat er medicatie wordt voorgeschreven door derden. Wij verwachten van ouders dan ook dat zij dit 
advies van experts overnemen.  
 

12.3.2 VEILIGHEID 
Alle vormen van agressie staan wij niet toe op school. In het veiligheidsplan staan hoe wij om gaan met veiligheid. Dit plan 
is op te vragen bij de directie van de school. Kinderen moeten benaderbaar zijn door medewerkers van de school.  
 

12.3.3 LEERBAARHEID  
De ontwikkeling van kinderen is de belangrijkste taak van de school. Kinderen moeten dan ook leerbaar zijn. Leerbaarheid 
op cognitief vlak, maar ook op sociaal-emotioneel gebeid moeten kinderen leerbaar zijn.  

12.4COMPACTEN EN COMPRIMEREN 

Voor kinderen die op meerdere toetsen een I+ scoren, wordt een plan opgesteld voor compacting van de basisstof en 
extra aanbod door verbreding en verdieping. Voor rekenen kan het routeboekje, behorend bij de methode, worden 
gevolgd. Aanpassing van de leerstof, gebeurt altijd in overleg met het kind, ouders en IB-er. Comprimeren en verrijken is 
een manier van begeleiden, waarbij de reguliere leerstof geconcentreerd en dus in hoger tempo aangeboden wordt, 
zonder het oog te verliezen voor denkstappen, leerstrategieën en thema-introductie. Deze werkwijze is aantrekkelijker 
voor die kinderen die weinig behoefte hebben aan instructie en oefen- en herhalingsstof. Aanvullend krijgen deze 
kinderen verrijkingsstof op moeilijker en uitdagender niveau. De stamgroepleider is verantwoordelijk voor het 
(handelingsgerichte) aanbod van comprimeren en verrijken.  
 
Vervroegde doorstroming is een versnellingstraject. Het kind wordt naast cognitief ook sociaal emotioneel beoordeeld. 
Ook in de kleutergroepen kan een kleuter eerder met groep twee meewerken om het die ontwikkelingskansen te kunnen 
bieden waar het aan toe is. Zo kan het voorkomen dat een kleuter dan ook vervroegd naar groep drie gaat. Vervroegde 
doorstroming heeft niet de absolute voorkeur van de Gabriëlschool. Vaak kan comprimeren en verrijken het kind 
voldoende uitdaging  bieden. 

12.5 PRE-TEACHING EN RE-TEACHING 

Bij faalangstige kinderen of kinderen die moeite hebben met nieuwe dingen kan het nodig zijn nieuwe leerstof 
voorafgaand aan de eigenlijke les te introduceren.  

12.6 VERLENGDE INSTRUCTIE 

Per les of doel gaat de stamgroepleider na of de kinderen de noodzakelijke vaardigheden beheersen. Wanneer dit binnen 
de gegeven tijd niet het geval is, vindt een snelle herhaling of aangepaste instructie plaats. Het model van de directe 
instructie biedt die mogelijkheid. 

12.7 REMEDIAL TEACHING 

Wanneer preteaching  en de verlengde instructie onvoldoende effect blijkt te hebben en een chronische achterstand 
dreigt, vindt er tijdelijk remedial teaching plaats. Het doel hiervan is om het kind in het, eventueel aangepaste, reguliere 
programma terug te brengen. In principe wordt de RT. binnen de groep, door de eigen stamgroepleider, gegeven. Ook 
kan de onderwijsassist ingezet worden. Remedial teaching wordt altijd vastgelegd en geëvalueerd middels het didactisch 
groepsoverzicht.  



12.8 TWEEDE LEERWEG 

Bij ons op school hebben we een tweede leerweg voor Spelling en Rekenen. Voor dit alternatief kan worden gekozen 
wanneer remedial teaching onvoldoende effect blijkt te hebben en moet worden besloten tot aanpassing van de lange 
termijndoelen en een andere orthodidactische en/of pedagogische aanpak. Minimumdoelstelling van deze programma’s 
zijn het behalen van eindniveau groep 6. De tweede leerweg kan in de eigen stamgroep gevolgd worden. Voordat deze 
stap wordt gezet, vindt overleg plaats binnen het samenwerkingsverband en met de eigen orthopedagoog . Met de keuze 
voor een eigen leerweg neemt de school immers in feite een besluit over de toekomstige ontwikkeling van een kind. 
 
Het toelaten tot een eigen leerweg gebeurt alleen onder strikte voorwaarden: 

 Inschakelen van deskundigen 

 Analyse van de leergeschiedenis 

 Toestemming van een GZ- psycholoog of orthopedagoog 

 Bepalen van het leerrendement en het ontwikkelingsperspectief 

 Bepalen van bevorderende en belemmerende factoren 

 Bepalen van de leerinhoud: maatschappelijk relevante leerstof waarin de doelen worden  geformuleerd waar naar 
toe gewerkt wordt m.b.t. de uitstroom uit de basisschool. 

 Bepalen van organisatorische, didactische en pedagogische consequenties. 
Ook kinderen met een eigen leerweg blijven deel uitmaken van het groepsplan, organisatorisch en pedagogisch. Alleen 
vindt er voor deze kinderen een inhoudelijke aanpassing van de leerstof plaats. Het streven van de school is altijd gericht 
op het hebben van hoge verwachtingen. Het protocol rondom de tweede leerweg is te vinden in Bijlage E. 

13 WELKE KINDEREN KUNNEN WIJ DE GOEDE ONDERSTEUNING BIEDEN? 

Er zijn verschillende niveaus van onderwijsbehoeften. Daarvoor zijn dan ook weer verschillende voorzieningen 
noodzakelijk. We maken een onderscheid in: 

 Kinderen die met extra instructie en extra tijd binnen de bandbreedte van het reguliere aanbod tot het eind van 
de basisschool kunnen meekomen.  

 Kinderen met een IQ tussen de 90-120 met een aangetoonde specifieke stoornis, (zoals bijvoorbeeld dyslexie, 
dyscalculie , NLD) die het eindniveau van de basisschool niet op alle onderdelen kunnen bereiken. 

 Kinderen die het eindniveau van de basisschool niet kunnen bereiken. Te denken valt aan: 
Kinderen met een beneden gemiddeld IQ en daardoor niet in staat zijn het basisschoolniveau te halen. 
Kinderen met een aangetoond IQ tussen de 55-80 

 (Hoog)begaafde kinderen  

 Cluster 4 problematiek (Kinderen met ernstige gedragsproblemen of een psychiatrische problematiek) 

 Kinderen met een lichamelijke beperking (alleen locatie Kelnarij). 
Om tegemoet te komen aan die behoefte is het noodzakelijk dat de stamgroepleiders capabel genoeg zijn. De directie 
zorgt ervoor dat het team geschoold wordt (in teamverband of op individueel niveau, afhankelijk van de vaardigheden 
van de stamgroepleider).  

13.1 KINDEREN DIE MET EXTRA INSTRUCTIE EN EXTRA TIJD BINNEN DE BANDBREEDTE 

VAN HET REGULIERE AANBOD TOT HET EIND VAN DE BASISSCHOOL KUNNEN MEEKOMEN. 

Door te toetsen en te observeren krijgt de stamgroepleider signalen over de ontwikkeling van een kind. Deze signalen 
worden schriftelijk vastgelegd. Wanneer deze signalen zich voortzetten of herhalen, wordt dit besproken met de IB.-er. 
Samen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld van het kind geschetst . Dit gebeurt door gerichte observatie en/of een 
diagnostische toets en een gesprek met de ouders. In enkele gevallen, bijvoorbeeld wanneer psychologisch onderzoek 
nodig is (persoonlijkheidsonderzoek waaronder een intelligentieonderzoek) wordt door de school externe hulp 
ingeschakeld. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig.  Ook kan de hulp worden gevraagd van het 
samenwerkingsverband Zeeluwe. Mochten er vragen zijn over de ontwikkeling op een specifiek gebied dan wordt de 
ouders gevraagd om via de huisarts, een fysiotherapeut, een logopedist e.d. te raadplegen. In samenspraak met de IB.-er 
wordt een voorlopige diagnose gesteld. Vervolgens wordt gezocht naar interventiemogelijkheden. De interventies 
worden beschreven in het didactisch groepsoverzicht.  
 

13.2 HET DIDACTISCH GROEPSOVERZICHT 

In het didactische groepsoverzicht wordt beschreven wat  de leerkracht wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Welke 
aanpak en kindprincipes passen het best bij dit specifieke kind en/of probleem? Dan wordt er naar materialen gezocht en 
een organisatiestructuur waarin het plan te verwezenlijken is. Tenslotte wordt vastgelegd hoe en wanneer de 
vorderingen gemeten worde.  In het didactisch groepsoverzicht worden alle kinderen meegenomen. Zij behoren 
organisatorisch, pedagogisch en didactisch tot de groep. Voor elk kind vindt differentiatie plaats naar instructie en tijd.. 



 

13.3 KINDEREN MET EEN IQ TUSSEN DE 90-120 MET EEN AANGETOONDE SPECIFIEKE 

STOORNIS (ZOALS BIJVOORBEELD  DYSLEXIE, DYSCALCULIE , NLD, ADHD )EN DIE HET 

EINDNIVEAU VAN DE BASISSCHOOL NIET OP ALLE ONDERDELEN KUNNEN BEREIKEN. 

Als blijkt dat interventies (vooral de IV-en V kinderen) een structureel verschijnsel worden, kan gedacht worden aan een 
aparte leerlijn voor dit kind; de tweede leerweg. Dat kan bij ons op school voor de vakken Spelling en Rekenen. Kinderen 
volgen dan  een afzonderlijk leerprogramma dat bij het verlaten van de school een niveau van eind groep 6 geeft.  Er zijn 
in elke groep ook kinderen die specifieke pedagogische behoeften hebben. Dat heeft vaak te maken hun gedag: het gaat 
bijvoorbeeld om kinderen die druk en ongeconcentreerd zijn of kinderen met kenmerken van autisme. Ook deze kinderen 
doen mee met het didactisch groepsoverzicht en profiteren van de gedifferentieerde instructie. In aanvulling daarop is 
voor hen is vaak nog meer nodig. Vooral de interactie met de stamgroepleider speelt daarbij een rol. De expertise op het 
gebied van leerstoornissen en gedragsproblematiek is op school aanwezig.  

13.4 ALGEMENE BEPERKENDE FACTOREN 

Onze beperkende factor zit in de aard van de problematiek in relatie met o.a. de samenstelling van een stamgroep zoals: 

 Zijn er meer kinderen met een extra ondersteuningsvraag waardoor alle kinderen onvoldoende begeleiding 
krijgen. Niet het aantal kinderen maar de zwaarte van de extra ondersteuning bepaalt of een kind wel / niet tot 
de school kan worden toegelaten. 

 Een complex samenstelling van ondersteuning. Hiermee bedoelen we dat een kind de pech heeft een aantal 
belemmerende factoren mee te dragen. De school kan wel voldoende hulp bieden bij één vorm van 
problematiek maar niet een samenhang van. Daar hebben we onvoldoende deskundigheid voor. 

 Vertoont het kind gedrag dat de veiligheid van hem/haar zelf en dat van anderen in gevaar brengt 

 Komt het kind te weinig zelf tot ontwikkeling en komt begeleiding van andere kinderen in het gedrang dan zullen 
we in het belang van dat kind op zoek gaan naar een school die beter bij het kind aansluit. 

 
Basisscholen kunnen dan extra geld aanvragen voor extra begeleiding en middelen voor kinderen met een handicap of 
stoornis, d.m.v. een arrangement waarin, afhankelijk van de onderwijsbehoefte, geld wordt toegekend. De 
arrangementen hebben betrekking op de cluster 3 kinderen (geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen) en de 
cluster 4 kinderen (kinderen met ernstige gedragsproblemen). Het gaat om kinderen die aantoonbaar zonder extra 
ondersteuning geen reguliere school kunnen bezoeken. De IB-ers stellen een arrangement op dat door het 
samenwerkingsverband getoetst wordt op de noodzaak van extra gelden om goed onderwijs te kunnen bieden aan het 
betreffende kind. Na het toekennen van een arrangement zal het bestuur van het SKOFV deze extra gelden verstrekken. 
 
Kinderen met een arrangement hebben in principe recht op een plaatsje in de plusgroep. In overleg met ouders, ib-er en 
ambulant begeleider wordt bekeken waar het kind het best op zijn plek is. De ambulante begeleider van de REC-school 
komt regelmatig op school voor overleg met het kind, de ouders en de stamgroepleider. 

13.5 HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierin staat het 
verwachte uitstroomniveau van het kind. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke ondersteuning en begeleiding 
het kind krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over 
het ontwikkelingsperspectief. Indicatie voor relatie uitstroomniveau, intelligentieniveau en ontwikkelingsperspectief: 

      Intelligentieniveau Indicatie perspectief              Uitstroomniveau 

  I    IQ   80 – 90 eindniveau groep 6 Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) 

  II   IQ   55 – 80 eindniveau groep 5 Praktijkonderwijs / speciaal onderwijs ZML 

 
Voor sommige kinderen wordt, door de beperking van hun capaciteiten, de achterstand ten opzichte van het aanbod 
steeds groter. Er zijn kinderen, met name in de bovenbouw die op een gegeven moment (te) weinig meer opsteken van 
de groepslessen, omdat het niveau van deze lessen te hoog is. Hun vaardigheid past niet meer bij het groepsaanbod.  
Het leerrendement is zeer laag, omdat de stof over de hoofden van deze kinderen heengaat. De inhoud ligt 'buiten de 
zone van naaste ontwikkeling'. Niet alleen het leerrendement is laag, ook succeservaring bij deze kinderen is laag, hun 
motivatie voor leren is vaak weg en ze hebben nog maar weinig zelfvertrouwen. Immers, in vergelijking met hun 
groepsgenootjes doen ze het bijna altijd fout, of 'slechter'. Veel kinderen die na de basisschool naar de 
Basisberoepsgerichte Leerweg of Kaderberoepsgerichte Leerweg van het VMBO gaan, bereiken aan het eind van de 
basisschool de gemiddelde vaardigheid van een kind halverwege groep 7, en een vrij grote groep haalt dat niveau nog 
niet eens. Dit betekent dus, dat ze veel stof uit de tweede helft van groep 7 en uit groep 8, zich toch niet eigen maken, 



ondanks de inspanningen. Voor deze kinderen is dus eigenlijk een aangepast aanbod nodig, dat aansluit bij hun 
mogelijkheden en leerbehoeften. De inspectie verwacht dat scholen voor deze kinderen een ontwikkelingsperspectief 
bepalen met bijbehorende eind- en tussendoelen en een bijpassende leerstofplanning. Aan de hand van systematische 
evaluaties kan men dan nagaan of kinderen de doelen bereiken.  
 

13.6 KINDEREN MET EEN SPECIFIEKE STOORNIS WAARVOOR KINDGEBONDEN 

FINANCIERING IS TOEGEKEND. 

Kinderen met een stoornis of handicap kunnen naar speciale scholen die gespecialiseerd zijn in de handicap of stoornis 
van het kind. Er zijn speciale scholen voor slechtziende en blinde kinderen, voor slechthorende en dove kinderen, voor 
kinderen met ernstige spraaktaalstoornissen of voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Ook 
zijn er scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.  
 
Ouders hebben meer mogelijkheden als het gaat om een keuze tussen een reguliere of een speciale school.  
Iedere school in Nederland wordt geacht kinderen op een goede manier basisvaardigheden en sociale vaardigheden aan 
te leren. Daarnaast moet iedere school aangeven welke kinderen zij wel en niet voldoende kunnen begeleiden. Voor onze 
school ligt dat niet scherp vast. Wij willen graag kinderen uit Putten met een ondersteuningsvraag begeleiden. Dat 
betekent niet dat ieder kind door ons op een verantwoorde wijze kan worden begeleid. Wij hebben ook rekening te 
houden met de ontwikkeling van andere kinderen zonder een specifieke hulpvraag. Binnen passend onderwijs zijn er ook 
grenzen aan wat de school wel of niet kan bieden in de ondersteuning.  
 

13.6.1 KINDEREN MET EEN PROBLEEM IN HET AUTISTISCH SPECTRUM 

Binnen het team is er veel expertise en ervaring rondom het omgaan met kinderen in het autistisch spectrum. Zo hebben 
er verschillende collega’s de cursus autisme in de klas gevolgd. Daarnaast is de onderwijsassistent gespecialiseerd in 
dergelijke problematiek.  
 

13.6.2 KINDEREN WAARVAN EEN LAAG IQ IS VASTGESTELD 
Door de visie en werkwijze van het Jenaplan zijn we goed in staat om kinderen met een laag IQ te begeleiden. De 
afgelopen jaren hebben we dan ook met veel succes verschillende kinderen kunnen opvangen die anders naar het SBAO 
zouden worden verwezen. 

13.6.3 KINDEREN MET EEN SPRAAK-TAALPROBLEEM 

Enkele teamleden hebben zich gespecialiseerd in deze problematiek. Om onderwijs aan deze kinderen te kunnen 
aanbieden dient er vooraf een gedegen plan gemaakt te worden om gedurende de schoolcarrière van het kind goed 
onderwijs aan deze kinderen te kunnen aanbieden.  

13.6.4 SLECHTZIENDE KINDEREN 

De afgelopen jaren hebben we weinig kinderen op school. De school kent hierin dan ook geen expertise. Incidentele 
kinderen zijn bij ons welkom, maar we dienen een juiste afweging te maken bij de aanname. 

13.6.5 SLECHTHORENDE KINDEREN 

De afgelopen jaren hebben we weinig kinderen op school. De school kent hierin dan ook geen expertise. Incidentele 
kinderen zijn bij ons welkom, maar we dienen een juiste afweging te maken bij de aanname. 

13.6.6 KINDEREN MET HET SYNDROOM VAN DOWN 
Enkele teamleden hebben zich gespecialiseerd in de begeleiding met kinderen met het syncroom van down. Om 
onderwijs aan deze kinderen te kunnen aanbieden dient er vooraf een gedegen plan gemaakt te worden om gedurende 
de schoolcarrière van het kind goed onderwijs aan deze kinderen te kunnen aanbieden. De begeleiding van deze kinderen 
is voor betrokkenen vrij intensief. Er dient dan ook geregeld afstemming plaats te vinden of de ondersteuning nog 
mogelijk is. Per jaar zal bekeken worden of het kind op de Gabriëlschool kan blijven of dat er een passende plek gevonden 
moet worden. 
 

  



13.7 ONDERSTEUNING DIE DE SCHOOL KAN BIEDEN 

 

 Niet In geringe mate In voldoende mate In zeer ruime mate 

Spraakstoornis   X  

Taalstoornis   X  

Motorische handicap  X   

Overige fysieke 
beperkingen 
(bijvoorbeeld 
chronische ziekte, 
epilepsie, astma) 

  X  

Licht verstandelijke 
beperking 

   X 

Matig tot ernstige 
verstandelijke 
beperking 

 X   

Downsyndroom   X  

ADHD/ADD    X 

Autisme of verwante 
stoornis 

   X 

Achterstand in 
taal/lezen 

   X 

Achterstand in 
rekenen 

   X 

Dyslexie    X 

Dyscalculie   X  

Depressieve klachten  X   

Faalangst    X 

Hoogbegaafdheid   X  

Visuele handicap  X   

Auditieve handicap  X   

NOAT   X  

Ernstige 
gedragsproblematiek 

  X  

Een combinatie van 
gedragsproblematiek 
en leerstoornis 

  X  

Hechtingsstoornis  X   

 
  



13.8 DE SCHOOL BESCHIKT OVER DE VOLGENDE FUNCTIONARISSEN. 

 

 Niet beschikbaar In dienst bij het 
schoolbestuur 

Externe medewerker 

Onderwijsassistent  X  

Intern begeleider  X  

Leraarondersteuner  X  

(ortho) pedagoog  X  

(school)psycholoog   X 

Gedragspecialist  X  

Schoolmaatschappelijk 
werk 

  X 

Speltherapeut   X 

Remedial teacher  X  

Logopedist   X 

Dyslexiespecialist  X  

Dyscalculiespecialist  X  

Specialist 
hoogbegaafdheid 

  X 

Ergotherapie   X 

ADHD/ADD-specialist  X  

Autismespecialist  X  

 

14 WANNEER WORDT EXTRA ONDERSTEUNING INGEZET 

Extra zorg wordt ingezet wanneer: 

 De overdracht van kinderopvang dit aangeeft 

 Er bij aanmelding door de ouders wordt aangegeven dat extra ondersteuning nodig is. 

 Er onvoldoende groei zichtbaar is t.o.v. de te verwachte ontwikkeling. 

 Een kind op een I+, IV en V niveau scoort op de Citotoetsen bij meerdere vakken 

 Uit observatie en Kanvas blijkt dat een kind niet goed ‘in zijn vel zit’. 
Ingezette ondersteuning wordt altijd schriftelijk vastgelegd. 
 

14.1 DE OVERGANG VAN GROEP 1 NAAR 2 EN 3    

Bij de overgang naar de middenbouw staan we voor de keuze deze zogenaamde najaarskinderen al dan niet door te laten 
stromen. Het kan dan gebeuren dat kinderen een onderbouwperiode van slechts anderhalf jaar hebben gehad of, zoals 
voorheen, twee en een half jaar. Op zich bestond deze keuze altijd al, omdat onze school al gewend was om naar de 
ontwikkeling van het kind te kijken. In deze nieuwe situatie is het zo dat indien de school kiest voor een onderbouw 
periode van twee en een half jaar, dit door de inspectie gezien wordt als “zittenblijven”. Gevolg kan zijn dat op de site van 
de inspectie de school meer zittenblijvers telt dan voor deze veranderde regelgeving, het geval was. 
 
Kinderen ontwikkelen zich verschillend en het tempo waarop dat gebeurt valt lang niet altijd samen met onze overgangen 
die gebaseerd zijn op kalenderleeftijd. Op Gabriëlschool gaan we er niet zondermeer vanuit dat alle kinderen die voor 1 
januari vijf jaar worden in het daaropvolgende jaar naar groep 3 gaan. We bekijken zorgvuldig waar het kind het best zal 
functioneren en waar de ontwikkeling op lange termijn het beste bij gebaat is. De keuze voor verkorting of verlenging 
heeft vooral te maken met de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De voortgang in ontwikkeling is bepalend, 
niet de kalenderleeftijd. Deze ontwikkeling wordt in kaart gebracht door: 

 Signalerings-/observatielijsten; 

 Cito Ordenen en Cito Taal voor oudste Kleuters; 

 Toetsen uit CPS woordenschattoets; 

 Kanvas 

 Alle najaarskinderen maken in januari groep 2 de kleutertoetsen van CITO. De keuze voor verkorting of 
verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het nemen van een dergelijke beslissing zijn de 
stamgroepleider(s), de ouders en de intern begeleider betrokken.  
 



Als er twijfels zijn ten aanzien van de overgang, dan geven we dit in februari bij de ouders aan. Dit kan zijn naar aanleiding 
van het portfolio, de Cito-toetsen, de registratie van de ontwikkelingslijnen en de observaties. De periode tot het eind van 
het schooljaar geven we aan wat we gaan doen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en op welke wijze men 
daar thuis eventueel aan bij zou kunnen dragen. We geven ouders ook aan wanneer we de definitieve beslissing nemen. 
Nogmaals het gaat om welbevinden van de kinderen; het kind moet zich competent voelen in groep 3 en dat is meer dan 
een voldoende scoren op de toets.  
 

14.2 KLEUTERVERLENGING 

De najaarskinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 ½ jaar in de 
kleutergroepen verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van voorbereidend lezen en rekenen. Fonologisch 
bewustzijn, opbouw van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal. Dit aanbod wordt vastgelegd in het 
didactisch groepsoverzicht. Wanneer er sprake is van verlenging of verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we 
argumenten op schrift. Met de ouders worden die duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en 
mening van de ouders worden eveneens vermeld. De uiteindelijke beslissing is een schoolbeslissing.  
 

14.3 DOUBLUREBELEID  

Te hanteren criteria en procedures bij doublures: 

 De verwachting is, dat door de doublure, het kind de achterstanden geheel of gedeeltelijk kan inhalen. Met 
andere woorden: het moet zin hebben!  

 Het kind vertoont in principe op meerdere gebieden een achterstand. Het streven is, om ons onderwijs zo in te 
richten, dat zittenblijven voornamelijk in de groepen 1 t/m 5 plaatsvindt.  

 Een kind doubleert gedurende zijn schoolcarrière in principe slechts eenmaal.   

 Een kind dat blijft zitten, is altijd besproken in één of meerdere gesprekken met ouders/  
verzorgers, stamgroepleider(s) en IB- er.   

De uiteindelijke beslissing om het kind te laten doubleren is een schoolbeslissing.  

14.4 HOOGBEGAAFDHEID 

De Gabriëlschool heeft de visie dat niet alleen de kinderen die naar beneden uitvallen zorgkinderen zijn, maar ook de 
kinderen die naar boven uitvallen; de zogenaamde (hoog)begaafde kinderen. Deze kinderen krijgen in het groepsplan de 
verkorte instructie. In deze verkorte instructie wordt altijd de basisvaardigheid uitgelegd. Na de korte instructie gaan deze 
kinderen zelfstandig werken. Hoogbegaafde kinderen die niet of verkeerd in hun ontwikkeling gestimuleerd worden, 
kunnen soms gaan onderpresteren. Dit kan een gebrek aan uitdaging met een daaruit voortkomend gebrek aan 
motivatie als oorzaak hebben, maar ook emotionele problemen als gevolg van een asynchrone ontwikkeling kunnen 
oorzaak zijn. Hoe dan ook: onderpresteren heeft altijd negatieve gevolgen voor het kind. (Hoog)begaafdheidsbeleid is dan 
ook onderdeel van de zorg op de Gabriëlschool. Wij spreken van begaafde kinderen wanneer het kind op school 
uitzonderlijke prestaties levert of in staat wordt geacht uitzonderlijke prestaties te leveren. Een (hoog)begaafd kind is 
vaak herkenbaar aan het hebben van een hoge intelligentie, een hoge mate van creativiteit en motivatie. De factoren in 
de omgeving bepalen mede of dit talent tot uiting komt in hoge prestaties. Voor verder informatie verwijzen wij u graag 
naar het protocol (hoog)begaafdheid wat op te vragen is bij de directie van de school. 
Kenmerken van deze kinderen zijn: 

 een hoge intelligentie 

 een zeer goed geheugen 

 creatief denken 

 een groot kennisbestand 

 een grote leergierigheid 

 + scores op meerdere citotoetsen van het leerlingvolgsysteem 
Deze kenmerken zijn rond acht jaar waarneembaar als (hoog)begaafdheid; vóór die tijd spreken we van een 
ontwikkelingsvoorsprong. Om deze reden is bij ons dus nog geen sprake van (hoog)begaafdheid. Een kleuter ontwikkelt 
zich sprongsgewijs en een ontwikkelingstendens hoeft nog geen maatstaf voor het eindresultaat te zijn.  

14.4.1 SPAANS 

Naast het reguliere programma, het compacten en het eventuele extra werk dat binnen de groep geboden wordt, wordt 
er voor een aantal meerbegaafde kinderen vanaf groep 6, de taal Spaans aangeboden. De lessen worden, een keer per 
week, gegeven door de heer William Vastbinder, docent Spaans. De verwerking van de lessen, het leren en maken van de 
opdrachten kan gebeuren in de blokperiode gedurende de week. Welke kinderen er in aanmerking komen voor het 
volgen van Spaanse lessen wordt bepaald door de IB-er in samenspraak met de leerkracht van het kind. Als vuistregel 
worden de volgende criteria in acht genomen: 



 Op de taalvakken I-scores 

 Rekenen minimaal II-scores 

 Vermoeden van onderpresteren 
De motivatie van de kinderen die deelnemen is van groot belang. Als kinderen niet goed meedoen zal er dan ook 
geëvalueerd worden of het kind door kan gaan met het volgen van de lessen. Er kan tevens besloten worden om te 
stoppen met Spaans wanneer de Cito-scores een dalende lijn laten zien.  
 

14.4.2 BÈTA KINDEREN 

Sinds 2017 doen we mee met de Lego League. Dit is een internationale wedstrijd gebaseerd op LEGO voor kinderen van 8 
t/m 14 jaar, die wordt georganiseerd door FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology). In de 
Benelux wordt de FLL gecoördineerd door Stichting Techniekpromotie. Bij de FLL wedstrijden moeten de deelnemende 
teams een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij maken ze gebruik van het LEGO 
MINDSTORMS systeem. Kinderen uit de bovenbouw kunnen hier aan meedoen.  
Daarnaast werken we samen met het Groevenbeek college. Een middelbare school te Ermelo. Zij organiseren de 
Groevenbeek Challenge. Een wedstrijd, waarbij kinderen in teamverband een oplossing  moeten bedenken voor een 
bestaand probleem. Ook organiseert Groevenbeek de Bèta klas waarvoor kinderen uit groep 7 zicht in overleg met de 
school kunnen opgeven. Tijdens deze lessen maken kinderen kennis met wetenschap en techniek.  

14.5 DE TWEEDE LEERWEG 

Er zullen in het basisonderwijs, ondanks alle inspanningen ook kinderen zijn, die het Fundamentele niveau niet halen, 
naar schatting zo'n 10%. Dit betreft kinderen die doorgaans naar het Praktijkonderwijs zullen gaan en kinderen die de 
Basisberoepsgerichte Leerweg in het VMBO zullen gaan volgen, maar voor o.a. rekenen en taal dat niveau niet halen. 
Voor deze kinderen is een apart leertraject noodzakelijk en moeten we kunnen garanderen dat ze kunnen leren op 
school. In mei 2010 is de Wet Referentieniveaus taal en rekenen in werking getreden. De wet heeft tot doel de drempels 
tussen verschillende schooltypes te slechten en de kwaliteit van de leeropbrengsten te verhogen. 
Voor einde basisonderwijs zijn twee referentieniveaus geformuleerd:  

 1S, het Streefniveau. 

 1F, het Fundamenteel niveau   
1S is het niveau dat bedoeld is voor kinderen die na de basisschool naar de Gemengde Leerweg of Theoretische Leerweg 
in het VMBO of naar HAVO en VWO doorstromen. Deze doelen zijn eveneens beheersingsdoelen. Het gaat erom dat 
kinderen deze doelen ook echt moeten bereiken (voor 80% beheersen), dus niet alleen maar aangeboden moeten krijgen. 
Bij de totstandkoming van deze fundamentele doelen is uitgegaan van de volgende voorwaarden: 

 de doelen moeten een concretisering zijn van het Fundamenteel niveau 1F 

 de doelen moeten de kerndoelen 2006 dekken 

 de doelen moeten passen bij het vervolgaanbod in het voortgezet onderwijs (garanderen dat er geen hiaten zijn) 

 de doelen moeten passen bij de voorwaarden die de maatschappij (redzaamheid) van kinderen vraagt als zij van 
de basisschool afkomen 

 de doelen moeten in beschrijving aansluiten bij het repertoire en onderwijs van de huidige stamgroepleider, 
zoals dat in gehanteerde rekenmethodes beschreven wordt. 

Om te garanderen dat ze toch voldoende én zinvol leren in hun basisschoolperiode, is het noodzakelijk om bijtijds 
(minimaal al begin groep 5) vast te stellen of zij de leermogelijkheden hebben om de doelen van het fundamentele niveau 
1F te halen. Geeft onderzoek aan dat ze dit niet gaan halen, dan moeten deze kinderen een aangepast traject 
aangeboden krijgen, dat aansluit bij hun tempo en leerbehoeften. Voor de kinderen waarover we het hier hebben, is het 
veel belangrijker, dat de activiteiten die ze doen en de stof die ze moeten leren begrijpen en beheersen, voortdurend 
worden aangeboden vanuit contexten die zij tegenkomen, en zullen tegenkomen in hun leefomgeving. 
 
1F is het niveau dat alle kinderen aan het eind van de basisschool moeten kunnen bereiken: het gaat dan om 
beheersingsdoelen. Doorgaans betreft dit kinderen die na de basisschool naar de Basisberoepsgerichte Leerweg en de 
Kaderberoepsgerichte Leerweg in het VMBO gaan. Om goed in dat vervolgonderwijs te kunnen doorstromen, moeten zij 
Fundamenteel niveau 1F beheersen. 
 

Tweede leerweg Rekenen        F1 niveau  -> kader- en basisberoepsniveau 
F2 niveau  -> kader en basisberoeps LWOO en Praktijkonderwijs 

Onderwijs cluster 3-    F 3 niveau -> zeer moeilijk lerend -> speciaal 

Tweede leerweg Spelling                                   F1 niveau  -> kader en basisberoeps LWOO en Praktijkonderwijs 
F 2 niveau -> zeer moeilijk lerend -> speciaal  onderwijs cluster 3 

    

https://nl.wikipedia.org/wiki/LEGO


Met een tweede leerweg neemt het kind over het algemeen afstand van het groepsprogramma en volgt zijn eigen lijn. 
Meestal gebeurt dat pas na groep 4. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij kinderen met een arrangement, zal dat al 
eerder voorkomen. Als de inschatting is dat een kind voor een vak de vastgestelde einddoelen van de basisschool niet zal 
halen, bij dat vak een achterstand heeft van meer dan 10 dle’s en een eigen leerlijn nodig heeft, spreken we van een 
Tweede Leerweg. Het kan zijn dat een kind voor meerdere vakken een Tweede Leerweg nodig heeft. 
 

14.6 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

In het kader van kwaliteitszorg is opbrengst-gerichtheid een belangrijke indicator. Voor zorgkinderen in het 
basisonderwijs is het formuleren van een ontwikkelingsperspectief een belangrijk onderdeel van de handelingsplanning 
en bovendien een instrument waarmee de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling gestuurd en gevolgd kan 
worden. Het onderwijs wordt op deze wijze meer plannend in plaats van volgend. Dus niet “laat maar gaan”, eens een 
vaardigheidsscore V altijd een V, maar hoe kunnen we dit kind blijven stimuleren. Dit kan per vakgebied verschillen. Van 
groot belang is daarbij de onderwijsleeromgeving optimaal in te richten om zodoende het ontwikkelingsperspectief te 
kunnen realiseren. Vanuit de gedachte dat er een krachtige impuls uitgaat van de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen en hun (school)omgeving, wordt er aan beschermende kenmerken binnen deze factoren veel waarde gehecht. 
Daarnaast wordt aangegeven hoe aan belemmerende kenmerken kan worden gewerkt, zodat hun invloed mogelijk kan 
afnemen. Door het koppelen van reeds op school aanwezige gegevens aan relevante toetsresultaten wordt het 
perspectief bepalen van een kind een stuk betrouwbaarder. 
 
Bij het opstellen van een Tweede Leerweg moet het ontwikkelingsperspectief van het kind zijn vastgesteld. Het 
ontwikkelingsperspectief beschrijft het nagestreefde eindniveau van de kinderen en de tussendoelen die tot dit 
eindniveau moeten leiden. De handelingsplannen worden afgeleid van het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. 
Om een correct ontwikkelingsperspectief te kunnen opstellen moeten alle relevante gegevens over het leer- en 
ontwikkelingsproces van de kind worden betrokken. Welke gegevens relevant zijn, is afhankelijk van de aard van de 
problematiek. Een pedagogisch-didactisch onderzoek en een geschiedenis van handelingsplannen is noodzakelijk om een 
zo’n geobjectiveerd mogelijk beeld te krijgen. Op basis van deze gegevens kan de school bepalen of een Tweede Leerweg 
noodzakelijk is. Het ontwikkelingsperspectief is nodig als basis voor het plannen van het leerstofaanbod  en het volgen 
van de ontwikkeling van de kind. Hiervan moeten tussendoelen afgeleid worden voor de kortere termijn, die vervolgens 
moeten leiden tot een passend leerstofaanbod en voor het volgen van de vorderingen. 
 
Het ontwikkelingsperspectief geeft een verwacht eindniveau aan het einde van de basisschoolperiode.  Deze berekening 
gaat er vanuit dat de kind zich in hetzelfde tempo zal ontwikkelen en het verwachte niveau wordt uitgedrukt in DLE. Het 
leerrendement wordt berekend door de DLE te delen door het DL, om het in percentages uit te drukken, wordt de 
uitkomst met 100 vermenigvuldigd.  

 Leerrendement = (dle/dl) x 100 (=percentage)  

Het percentage leerachterstand wordt berekend door het percentage leerrendement van 100 af te trekken. Dus: 

Leerachterstand =  100 – leerrendement 

 Ontwikkelingsperspectief eind basisschool = leerrendement x 60:100 

Tabel theoretische leerrendementsverwachting, op basis van een harmonisch opgebouwde totale intelligentie: Er wordt 
rekening gehouden met het 95%-betrouwbaarheidsinterval van een intelligentietest, zodat ook altijd een 
‘leerrendementsverwachtingsinterval’ wordt beschreven. 

Intelligentieniveau LRV Citoniveau  Indicatie voor relatie 
uitstroomniveau, 
intelligentieniveau en 
ontwikkelingsperspectief 
Uitstroomniveau 

Indicatie 
ontwikkelingsperspectief 
voor RW, TL, BL 

60 – 80 60-65% V PRO Eind niveau groep 5 

81 - 90 65-80% IV  LWOO Eind niveau groep 6 

91 - 100 80-100% III  LWOO Eind niveau groep 6 voor 
het betreffende vakgebied 

101 – 110 100-120% II    

111 – 120 >120% I    



121 – 130 >120% I+   

131 - > >120% I++   

Om voor een kind een eigen leerweg te kunnen starten, moet er sprake zijn van een aantoonbaar, officieel vastgesteld 
ontwikkelingsprobleem. Dat betekent in de praktijk dat er altijd externe deskundigen bij dit kind betrokken zijn (geweest) 
die een diagnose gesteld hebben. De inzet van externe deskundigen om een probleem vast te stellen is dus cruciaal voor 
het overgaan tot een eigen leerweg. Overwegingen die meespelen bij een besluit over te stappen naar een tweede 
leerweg:  

 De capaciteiten van het kind; 

 Wat is er al gedaan;  

 wat is de toekomstverwachting? 
Onderzoek door een deskundige zoals een psycholoog of orthopedagoog moet worden meegenomen. In ieder geval moet 
er sprake zijn van een didactische achterstand van meer dan een jaar en/of  regelmatig V-IV scores op de Cito toetsen 
Rekenen en Spelling.  
Ouders en kind worden bij de besluitvorming betrokken en dienen ook schriftelijk toestemming te geven. Een tweede 
leerweg wordt altijd vastgelegd in een meerjarenplan. Dat plan loopt tot en met groep 8. Per jaar worden de doelen 
geformuleerd. Vervolgens worden per drie maanden de tussendoelen vastgesteld. Na drie maanden volgt een schriftelijke 
evaluatie en worden de volgende tussendoelen geformuleerd.  
De onderwijsinspectie geeft aan dat scholen zich moeten kunnen verantwoorden over de Tweede Leerweg. De 
handelingsplannen uit het dossier van de kind met een Tweede Leerweg worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van 
de aspecten diagnose, analyse, planmatige uitvoering en evaluatie. Aanvullend pedagogisch-didactisch onderzoek is 
noodzakelijk, psychologisch onderzoek kan gewenst zijn, maar is niet verplicht. 

  



15 EVALUATIE VAN HET LEERRENDEMENT 

Het is vereist dat de school kan aantonen dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar 
verwachtingen, dat wil zeggen volgens de gestelde tussendoelen, ontwikkelen. Er dienen jaarlijks minstens twee 
tussentijdse evaluaties te worden uitgevoerd.  
Die evaluatie bevat: 

 een overzicht van kinderen die werken met een ontwikkelingsperspectief 

 is de beginsituatie helder omschreven (meetbaar), zijn er bijzonderheden t.a.v.  

 werkhouding, faalangst, motivatie, concentratie of bijkomende sociaal - emotionele  problemen? 

 zijn de doelstellingen SMART geformuleerd? 

 wat is de werkwijze, hoe is de  inzet van middelen en hoe wordt het georganiseerd? 

 wanneer, op welke wijze en door wie wordt er geëvalueerd? 

 op welke wijze zijn de ouders betrokken? 

 wat zijn de effecten van de geboden zorg? 
Voor het geven van een advies voor passend vervolgonderwijs voor deze kinderen maken we gebruik van de volgende 
criteria voortoelaatbaarheid tot het LWOO en PRO, zoals deze zijn gesteld door de Regionale Verwijzingscommissie 
Voortgezet Onderwijs: 

15.1 VOOR LWOO 

Het intelligentieniveau ligt tussen de 75-80 t/m 90. Uit het didactisch profiel blijkt dat er leerachterstanden zijn van 
tussen de 25% en 50% t.o.v. de didactische leeftijd op twee of meer domeinen van de schoolse vaardigheden. 
Eén van de twee domeinen moet in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk reken/wiskunde zijn. 

15.2 VOOR PRO 

Het intelligentieniveau is minimaal 55 en maximaal 75 t/m 80. Uit het didactisch profiel blijkt dat er leerachterstanden zijn 
van 50% of meer t.o.v. de didactische leeftijd op twee of meer domeinen van de schoolse vaardigheden. Eén van de twee 
domeinen moet in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen/wiskunde zijn. 

  



16 BETROKKENEN BIJ ONZE ONDERSTEUNINGSVOORZIENINGEN  

Binnen onze schoolorganisatie zijn de volgende personen en functies betrokken bij de leerlingenbegeleiding:  

16.1 DE LEERKRACHT  

 De leerkracht Is primair verantwoordelijk voor de extra ondersteuningsbehoeften binnen de groep. Maakt 
binnen de groepsorganisatie tijd vrij om kinderen te helpen en te begeleiden.  

 Heeft oog voor het belang van effectieve instructie en past dit toe.  

 Stelt didactische werkplannen op voor technisch en begrijpend lezen, taal/spelling, rekenen- wiskunde en indien 
nodig gedrag.  

 Voert de didactische werkplannen uit binnen het klassenmanagement.  

 Stelt didactische groepsoverzichten op en voert ze uit.  

 Maakt handelingsplannen, al dan niet in overleg met de intern begeleider.  

 Is verantwoordelijk voor de didactische groepsoverzichten.  

 Brengt kinderen in tijdens de kind besprekingen en zorgt zelf voor de administratie omtrent de kinderen met 
speciale ondersteuningsbehoeften van zijn/haar groep (didactische groepsoverzichten, evaluaties en 
kinddossiers).  

 Communiceert met ouders over de kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften. 

 Voert in principe zelf de oudergesprekken, maar kan daarbij collegiale hulp van de intern begeleider of andere 
groepsleerkracht vragen.  

 Verwijst in samenspraak met de intern begeleider de kinderen naar logopedie en/of fysiotherapie.  
 

16.2 DE INTERN BEGELEIDER (IB-ER)  

 De Intern begeleider ondersteunt en coacht de leerkrachten bij vragen over het onderwijsaanbod, de groep en 
of kind. 

 De Intern begeleider geeft feedback en biedt hulp aan de leerkracht tijdens een groepsbespreking. Het 
groepsoverzicht is hierbij het uitgangspunt voor de bespreking. 

 De Intern begeleider volgt de toets- en leerling gegevens van de groepen en de kinderen, analyseert samen met 
het team de resultaten en maakt hiervan verslag voor directie en bestuur. 

  De Intern begeleider stelt de zorgkalender samen en houdt toezicht dat deze uitgevoerd wordt. 

 De Intern begeleider ondersteunt de leerkracht indien nodig bij het afnemen van didactische toetsen/ 
onderzoeken bij kinderen. 

 De Intern begeleider houdt op verzoek of bij aanleiding zorg observaties in de klas. 

 De Intern begeleider leidt vergaderpunten met betrekking tot zorg. 

 De Intern begeleider heeft regelmatig besprekingen met directie.  

 De Intern Begeleider onderhoudt contacten met buitenschoolse instanties zoals SKO passend onderwijs, Zeeluwe 
schoolarts, GGD, boven bestuurlijk IB-overleg Putten, Centrum Jeugd en Gezin, Buurtzorg Jong.  

 De Intern Begeleider draagt zorg voor de ortotheek: dat alle materialen aanwezig zijn voor hulp aan leerlingen, 
maar ook alle informatie met betrekking tot de zorg 

 Maakt, samen met het MT, het beleid voor de kind begeleiding.  

 Verwoordt dit beleid in het ondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel 

 Bespreekt het beleid altijd met het team en stelt het vast in het bouwoverleg, inhoudelijke teamvergadering of 
tijdens een studiebijeenkomst.  

 Ondersteunt en bewaakt het beleid/proces van de kind begeleiding op school. 

 Ondersteunt bij het opstellen van het didactische groepsplan en bewaakt de uitvoering daarvan.  

 Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen de zorg en houdt haar/zijn kennis op peil (d.m.v. bij- en 
nascholing en vakliteratuur).  

 Kan - op verzoek van groepsleerkrachten en/of ouders - betrokken worden bij gesprekken over kinderen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften.  

 Kan nader onderzoek doen. 

 Toetst individuele leerlingen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen voor zover dit binnen haar/zijn 
mogelijkheden ligt. Voor dieptediagnose vindt, indien nodig, doorverwijzing plaats naar psychologen, artsen, 
etc..  

 Neemt deel aan de netwerken voor intern begeleiders.  

 Adviseert de directie inzake professionalisering en nascholing van leerkrachten op het terrein van de kind 
begeleiding op groeps- en schoolniveau.  

 Kan de directie adviseren inzake teksten voor schoolplan, schoolgids en schoolzorgplan, voor zover van 
toepassing op de begeleiding van kinderen.  



 Ondersteunt de leerkracht - indien nodig - wel met het zoeken naar aangepast lesmateriaal, het opstellen van 
groepsoverzichten, enz. 

 Regelt - indien noodzakelijk - de contacten tussen de leerkrachten onderling en geeft advies over de aanpak van 
het kind die begeleid wordt. 

 Bezoekt en observeert de groepen en bespreekt de bevindingen met de leerkracht. 
 
Voor de begeleiding van de leerlingenzorg zijn zes werkdagen beschikbaar.  

16.3 DE DIRECTIE  

 Maakt samen met de Intern begeleiders het beleid ten aanzien van de zorg. 

 Schept voorwaarden zodat de zorg binnen de school goed uit te voeren is (tijd, ruimte, middelen).  

 Is eindverantwoordelijk voor de kind begeleiding binnen de school. 

  



17 TOETSING 

Er heerst op school een sfeer van collegialiteit én professionaliteit, waarin open en constructief gesproken kan worden 
over de sterke en zwakke kanten van het onderwijs op groeps- en schoolniveau. Alle geledingen binnen de school 
(schoolleider, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, stamgroepleiders) zijn ervan doordrongen dat toetsresultaten niet 
alleen iets zeggen over de kinderen, maar ook over de kwaliteit en rendement van het gegeven onderwijs op groeps- en 
schoolniveau. Toetsresultaten worden op school daarom niet alleen en in eerste instantie op individueel niveau, maar 
ook op groeps- en schoolniveau geanalyseerd. 
 
Het is van belang om regelmatig de resultaten van ons onderwijs te toetsen. De beste toets voor ons is de mate van 
plezier waarmee kinderen naar school gaan. Als kinderen met tegenzin naar school gaan, zullen hun prestaties daar onder 
lijden. Uiteraard moeten we ook regelmatig toetsen of de ontwikkelingen van de kinderen naar wens verlopen. We 
onderscheiden een aantal verschillende toetsen. De resultaten van al deze toetsen worden verwerkt in het 
kindvolgsysteem. Voor het toetsen van de onderwijsresultaten maken we gebruik van methodegebonden en landelijk 
genormeerde toetsen. In het begin van het schooljaar wordt een toetskalender gemaakt, waarin alle toetsen van groep 1 
t/m 8 zijn opgenomen. 
 
Voor de vakgebieden technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen worden periodiek zowel methodegebonden 
als methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De toetsen worden, in principe, bij alle kinderen afgenomen volgens de 
toetskalender en de planning van de methode. 
De methodeonafhankelijke toetsresultaten worden ingevoerd in een digitaal leerlingvolgsysteem. Ook de resultaten van 
methodegebonden toetsen worden systematisch geregistreerd en opgeslagen.  
Aan het begin van het schooljaar is er een planning waarin staat aangegeven: 

 wanneer de groepsbesprekingen plaatsvinden; 

 wanneer de klassenbezoeken door de intern begeleider en/of schoolleider gedaan worden; 

 wanneer de toetsresultaten door de schoolleider en IB-er worden besproken; 

 wanneer de trendanalyses tijdens teamvergaderingen geagendeerd worden. 

17.1 METHODEGEBONDEN TOETSEN 

Deze toetsen horen bij de gebruikte methode (bijv. taal of rekenen) en toetsen of de kinderen de doelstellingen, die de 
methode gesteld heeft, behaald hebben en waar de eventuele uitval zit. In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de 
kinderen gevolgd d.m.v. het invullen van een observatielijst. Deze lijst beslaat de leerlijnen van de onderbouw. Driemaal 
per jaar worden deze lijsten ingevuld en besproken met de IB-er tijdens de groepsbespreking. 

17.2 LANDELIJK GENORMEERDE TOETSEN 

groep toets 

1  
2 
 
 
3  en  4 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
5 t/m 8 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
1 t/m 8 

Rijmtoets (TBG) + invullen observatielijst + Woordenschat (TBG) 
Observatielijst leerlijnen + dyslexieprotocol + Letterkennistoets 1 (TGB) + Analysetoets (TGB)+ 
Synthesetoets (TGB) + Cito Ordenen + Cito Taal voor kleuters+ Letterkennis toets 2 (TBG) 
Herfstsignalering aanvankelijk lezen uit het Dyslexieprotocol 
Cito Drieminutentest – technisch woordlezen 
AVI-toetskaarten - tekstlezen 
Cito Begrijpend lezen 
Cito Spellingsvaardigheid 
Cito Rekenen en Wiskunde 
Cito Woordenschat 
 
Kanjervolgsysteem 

De kinderen met een eigen leerweg voor Rekenen en Spelling maken in plaats van de Citotoetsen een DLE-test rekenen 
en een PI-dictee. Alle scores van de Cito-toetsen worden digitaal ingevoerd in ParnasSys. De scores lopen van I t/m V.  
I is bovengemiddeld en V is onvoldoende. De resultaten van de toetsen worden besproken met de IB-er in de 
groepsbesprekingen. In deze besprekingen wordt ook de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten 
afgesproken. De stamgroepleiders leggen de resultaten, groepsoverzichten en evaluaties vast in de dossiermappen en het 
kindvolgsysteem. 

 

  



17.3 REGISTRATIE VAN TOETSEN 

De leerkrachten kijken zelf de toetsen na die de kinderen maken. Bij kinderen die een IV-of V-scoren wordt er een verdere 
analyse gemaakt. De registratie van de toetsen gebeurt in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. 
De kindgevens zijn vertrouwelijk. Deze gegevens worden vijf jaar na het verlaten van de school vernietigd. In het AVG-
beleidsplan van de SKO en school staat beschreven welke gegevens er hoe lang, waar en wanneer bewaard worden. Het 
protcol rondom toetsing is te vinden in Bijlage E. 

18 AANNAMEBELEID 

Een goede zorg voor kinderen begint al bij de aanname. Als ouders overwegen een kind op onze school te plaatsen 
ontvangen ze ter oriëntatie de schoolgids. Daarna volgt een kennismakingsgesprek. Tijdens dat kennismakingsgesprek 
met de ouders wordt dieper ingegaan op de uitgangspunten van onze school, zowel de Katholieke als de 
Jenaplanidentiteit komt nadrukkelijk aan de orde en de consequenties daarvan. In principe zijn alle kinderen, waarvan de 
ouders de grondslag onderschrijven, welkom op onze school. Wordt er een kind met een specifiek onderwijsprogramma 
aangemeld, dan bekijken we of er plaats is voor dat kind en of wij het onderwijs kunnen bieden dat het kind nodig heeft. 
Aspecten als welbevinden en veiligheid van kind en groep vormen belangrijke criteria inzake het besluit of tegemoet 
gekomen kan worden aan de onderwijsbehoefte van een kind. 
Op het moment dat er kinderen met een specifiek onderwijsaanbod van een andere school worden aangemeld, vindt 
telefonisch overleg plaats tussen beide directeuren. Dit gebeurt op initiatief van de ontvangende school. Daarna vindt er 
overleg plaats tussen beide interne begeleiders over de mate waarin extra zorg verleend moet worden. Hierna nemen de 
directeur en de interne begeleider een besluit over de aanname. Wordt het kind geplaatst dan is er overleg op 
stamgroepleiderniveau.  

18.1 WETTELIJKE KADERS 

De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan de 
zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:  

 Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).  

 Ouders respecteren de grondslag van de school.  

 Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.  
o Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is 

aangemeld. Dan is het aan de scholen of het samenwerkingsverband om aan te geven hoe ze hiermee 
omgaan: Optie a: de scholen vragen, eventueel via het samenwerkingsverband, aan de ouders welke 
school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.  

o Optie b: centrale aanmelding via het samenwerkingsverband. De school die ouders als eerste voorkeur 
opgeven, heeft de zorgplicht als dat nodig is. Als ouders bij scholen van verschillende 
samenwerkingsverbanden aanmelden, kan na overleg met de ouders 1 school worden aangewezen de 
zorgplicht krijgt als dat nodig is.  

De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding 
heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld. Ouders 
ontvangen van de aanmelding een bewijs van aanmelding. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende 
plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. 
 
De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen 
doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden en moet de school hebben 
vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd gezag: 
het schoolbestuur van de SKO. In de praktijk vult de school waar de leerling is aangemeld de zorgplicht in. 

18.2 TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)  

Een voorwaarde voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (sbo) of (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so is dat het 
samenwerkingsverband Zeeluwe daarmee instemt. In dat geval krijgt het kind een toelaatbaarheidsverklaring. In het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat in de vorm van processen en criteria beschreven welke 
kinderen in aanmerking komen voor plaatsing in het sbo en (v)so. Om te beoordelen of een leerling een TLV krijgt, vraagt 
het samenwerkingsverband in elk geval advies aan deskundigen. Bij een positief besluit geef het samenwerkingsverband 
een TLV af. Daarop staat het nummer van het samenwerkingsverband, van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en 
einddatum en het bekostigingsniveau (laag/midden/hoog).  
Verder gelden de volgende voorwaarden:  

 Het bevoegd gezag van de school van aanmelding vraagt de TLV aan. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van 
de ouders. Voor het SBO is dit een school voor basisonderwijs of SBO-school.  



 De school en ouders kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar aantekenen tegen het besluit van het 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet zich dan door de bezwaaradviescommissie van het 
samenwerkingsverband laten adviseren.  

 
Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, moet de school waar het kind is aangemeld of geplaatst op zoek naar 
een andere passende plek voor het kind. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al 
zit. 

18.3 ONDERINSTROOM 

Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan 2016-2020 vastgelegd dat voor jonge kinderen met 
zware ondersteuningsvragen een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd kan worden bij de commissie Onderinstroom. 
Deze aanvraag kan wettelijk alleen worden gedaan door scholen (basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs) 
die zijn aangesloten bij Zeeluwe. Dat betekent dat ouder(s)/verzorger(s) en voorschoolse instellingen, daarbij 
ondersteund door zowel deskundigen uit de gemeentelijke zorgstructuur (basisteams) als orthopedagogen vanuit het 
samenwerkingsverband moeten weten wat de juiste school voor dit kind zal zijn. Indien dit (nog) niet duidelijk is, kan aan 
de commissie Onderinstroom advies worden gevraagd. Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom 
wordt bij voorkeur minimaal drie maanden voor de overstap naar onderwijs ingediend; bij deze aanvraag wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij de bevindingen en adviezen van de deskundigen die reeds bij het kind zijn betrokken. De 
commissie Onderinstroom adviseert de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband over de toekenning van de 
toelaatbaarheidsverklaringen; de directeur besluit over de definitieve toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring. 

18.4 VERLENGDE ONDERINSTROOM 

Wanneer een jong kind (kleuter) wordt aangemeld en de school twijfelt of de onderwijsbehoeften van dit kind binnen de 
ondersteuningsmogelijkheden (basis- en extra ondersteuning) van het basisonderwijs vallen, dan kan de basisschool 
gebruik maken van een verlengde onderinstroomperiode van maximaal 3 jaar. De school bespreekt deze mogelijkheid 
voor de start van het kind met de ouder(s)/verzorger(s) en heeft hiervoor de instemming van de ouder(s)/verzorger(s) 
nodig. Scholen melden het samenwerkingsverband bij de inschrijving  van een kind dat zij starten met een verlengde 
onderinstroomperiode. Gedurende deze periode biedt de school alle mogelijke ondersteuning, doet dit planmatig en legt 
de aanpak en evaluaties vast in het groeidossier. Ook betrekt de school daarbij de benodigde expertise. Als binnen de 
periode van 3 jaar iedereen (ouders, school, deskundigen) het eens zijn dat plaatsing in het sbo/so voor dit kind de beste 
ondersteuning betekent en het dossier duidelijk laat zien dat de school alles heeft gedaan wat nodig c.q. mogelijk is, dan 
kan voor dit kind alsnog een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom aangevraagd worden. De periode van 3 jaar kan 
door de directeur-bestuurder van Zeeluwe worden verlengd, bijvoorbeeld als er sprake is van een progressieve 
ziekte/belemmering of bij kinderen met het syndroom van Down. Mocht een kind laat worden aangemeld, bijvoorbeeld 
vlak voor de zomervakantie, dan kan de school gebruik maken van de mogelijkheid om het kind voor een periode van zes 
tot maximaal tien weken te observeren. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van het 
samenwerkingsverband (www.zeeluwe.nl) 

18.5 AANMELDING NIEUWE KINDEREN DIE VAN ELDERS KOMEN (ZIJ-INSTROMERS). 

Ouders die interesse hebben in de school nemen contact op met de school. Dit kan telefonisch, per e-mail of via de 
website. Wanneer ouders uit onvrede op zoek zijn naar een andere school verwijst de directeur eerst altijd terug naar de 
school waar het kind vandaan komt. Dit is binnen de gemeente breed met alle scholen afgesproken. Voor kinderen die 
buiten de gemeente Putten willen instromen wordt dezelfde vraag aan ouders gesteld. Tijdens het eerste contact met 
ouder(s) geeft de directeur aan dat er contact opgenomen wordt met de school waar het kind op dat moment onderwijs 
geniet. Aan ouder(s) wordt gevraagd om zoveel mogelijk gegevens aan te leveren over het kind. Er volgt een 
intakegesprek met schooldirecteur en IB-er. De IB-er gaat in gesprek met de afleverende school om een goed beeld van 
het kind te krijgen. Desgewenst kan de IB- er een observatie aanvragen bij de afleverende school. De Gabriëlschool 
onderzoekt de mogelijkheden van toelating aan de hand van het eigen schoolondersteuningsprofiel en de gegevens en 
achtergronden van het kind door middel van het intakegesprek, het onderwijskundig rapport, het eventueel zorgdossier 
en andere relevante gegevens. Lopende een procedure rondom een leerlingonderzoek wordt er geen medewerking 
verleend aan het tussentijds wisselen van school. Het kind wordt toegelaten en ingeschreven na onderzoek, waarin is 
vastgesteld dat het kind past binnen de school en ondersteuningsprofiel van de Gabriëlschool. De feitelijke en formele 
inschrijving, inclusief de wettelijke in- en uitschrijfformulieren en uitwisseling met DUO, vindt pas plaats na een definitief 
besluit tot toelating. De IB-er adviseert over de bevindingen en mogelijke inschrijving. De directie neemt het besluit om 
het kind wel of niet in te schrijven. 

18.6 TOELATINGSDATUM 

Voor kleuters die binnen niet al te lange tijd de basisschool gaan bezoeken, komt er ongeveer een maand voor die tijd 
een uitnodiging voor een kennismaking van maximaal drie dagdelen. Dit wordt door de stamgroepleiders geregeld. 

http://www.zeeluwe.nl/


Kleuters mogen op de maandag na hun 4 jarige verjaardag op school starten. Zij worden dan voorgesteld in de 
weekopening. De kinderen die in juni 4 jaar worden, komen na de zomer op school 

18.7 AANNAME VAN KINDEREN MET EEN INDICATIE 

Bij een aanmelding van een kind met een indicatiestelling voor het speciaal onderwijs wordt in overleg met directeur, IB 
en de teamleden nagegaan of de school voldoende mogelijkheden kan bieden voor dit kind.  
Als ouders hun kind op een gewone basisschool willen plaatsen zal op basis van onderwijsbehoeften en arrangement 
gekeken moeten worden of het kind op onze school, gezien de groepsgrootte en problematiek, geplaatst kan worden. In 
principe zijn kinderen met een beperking welkom op onze school. Duidelijk moet zijn welke hulpvragen het kind stelt, 
zodat na het maken van een analyse van de mogelijkheden en grenzen van de school, er een onderbouwd antwoord kan 
worden gegeven op het verzoek om toelating. Op deze manier ontstaat tegelijkertijd de aanzet voor een arrangement 
voor het toekomstige kind.  In ons samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt over omgaan met kinderen die niet 
bij ons op school geplaatst kunnen worden. Kan een kind niet op onze school geplaatst worden dan vindt er een 
doorverwijzing plaats naar een school binnen het samenwerkingsverband die wel tegemoet kan komen aan de 
onderwijsbehoefte. 
 

18.8 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TOELATINGSPROCEDURE  

Welke hulpvraag stelt het kind en wat betekent dat voor:  

 Pedagogisch klimaat : geborgenheid–veiligheid -bevorderen van zelfstandigheid/ verantwoordelijkheid ; 
pedagogisch differentiëren –acceptatie. 

 Didactisch klimaat: leerstofaanbod -adaptief onderwijs -leerdoelen–werkwijze– organisatie. 

 Kindzorg: kindvolgsysteem -potentieel aan middelen -inzet van middelen–  zorgcapaciteit  van de  groep/ school  

 Professionalisering: aantal stamgroepleiders dat ingezet kan worden - kennis en vaardigheidsniveau – 
nascholingsplanning - interne communicatie – externe communicatie. 

 Ondersteuning: contacten met de begeleidingsdienst–samenwerkingsverband– contact met  S(B)O. 

 Contacten: communicatieniveau met ouders – stamgroepleider – IB-er. 

 Gebouw en–materiële omstandigheden.  
 

19 GRENZEN AAN ZORG 

De Gabriëlschool streeft ernaar de zorg voor de kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich 
echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt: 
 

19.1 GEBREK AAN WELBEVINDEN  

Het welbevinden van een kind heeft ten allen tijde prioriteit. Pas als een kind goed in zijn vel zit is ontwikkeling mogelijk. 
Een kind moet zich gelukkig voelen op de Gabriëlschool. 
 

19.2 STAGNEREN VAN DE ONTWIKKELING  

Voor het welbevinden van een kind is ook ontwikkeling nodig. Wanneer de school niet meer kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van het kind, moet gezocht worden naar andere oplossingen. Stilstand is ten alle tijden achteruitgang.  
 

19.3 VERSTORING VAN RUST EN VEILIGHEID 

Indien een kind een onderwijs(zorg)behoefte heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, die leiden tot 
ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed 
onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden.  
 

19.4 INTERFERENTIE TUSSEN BEHANDELING/VERZORGING EN ONDERWIJS 

Indien een kind een onderwijs(zorg)behoefte heeft die een zodanige behandeling/verzorging vraagt 
dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende kind, als het onderwijs aan de 
betreffende kind onvoldoende tot zijn recht kan komen, waardoor het niet meer mogelijk is kwalitatief goed onderwijs te 
bieden aan het betreffende kind. 
 



19.5 VERSTORING VAN HET LEERPROCES VOOR DE ANDERE KINDEREN 

Indien het onderwijs aan een kind met een specifieke onderwijs(zorg)behoefte een zodanig beslag 
legt op de tijd en aandacht voor de stamgroepleider dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (zorg)kinderen in 
de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, waardoor het niet meer mogelijk is kwalitatief goed 
onderwijs te bieden aan de (zorg)kinderen in de groep. 
 

19.6 GEBREK AAN OPNAMECAPACITEIT 

In het verlengde van de onder punt 3 beschreven situatie is de school niet in staat een kind met een specifieke 
onderwijs(zorg)behoefte op te nemen, vanwege de zwaarte en het aantal zorgkinderen dat al in een bepaalde groep 
voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is. 
 
In geval van daadwerkelijke zorggrensoverschreiding zal de school in het kader van Passend onderwijs per kind een 
gericht schooladvies geven met eventueel een passend zorgarrangement. 
  



20 KINDVOLGSYSTEMEN 

Als kindvolgsysteem maakt de school gebruik van ParnasSys. Alle gegevens van het kind en ontwikkeling wordt hierin 
vastgelegd. De school gebruikt deze data om de verschillende leerjaren te vergelijken. Ook wordt gekeken naar de 
groepsresultaten en leerrendementen. Na de toets analyse kunnen we bekijken of er hiaten in ons lesaanbod zitten of dat 
bepaalde lesstof nog een extra moet worden aangeboden. 

20.1 SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING 

Net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling is het sociaal–emotioneel welbevinden van het kind. Ook deze 
ontwikkeling volgen we gericht. De stamgroepleiders vullen twee keer per jaar de KANVAS in. Deze vragenlijst is passend 
bij de kanjertraining. Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een kind vragenlijst, een 
leerkrachtenvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De kind vragenlijst is goedgekeurd door 
de COTAN en kan door scholen eveneens gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te 
verantwoorden. 
En bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Kind vragenlijst (COTAN-gecertificeerd); 

 Docentvragenlijst; 

 Ouder/ verzorgervragenlijst; 

 Sociogram (op basis van cijfers en smileys); 

 Sociale Veiligheidslijst voor leerlingen (om te voldoen aan de wet Sociale Veiligheid). 

21 SAMENWERKENDE KETENPARTNERS  

Onze school maakt ook gebruik van externe specialisten die ons ondersteunen bij de begeleiding van kinderen en ouders. 
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Zeeluwe. In de onderstaande paragrafen vindt u een overzicht van de 
ketenpartners waarmee we het meest directe contact mee hebben. Een uitgebreider overzicht is bij de IB of directie op te 
vragen. 

21.1 SAMENWERKINGSVERBAND ZEELUWE 

Dit is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, 
Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Zeeluwe houdt zich bezig met zorg en onderwijs in het primair 
onderwijs (de basisscholen). Het biedt ondersteuning aan de intern begeleiders en -op verzoek- leerkrachten in de klas. 
Dit kan o.a. in de vorm van pre ambulante begeleiding (PAB) of begeleiding bij het verwijzingsproces van kinderen naar 
het speciaal basisonderwijs (SBO) of clusteronderwijs (Regionaal Expertise Centra).  
 

21.2 GEDRAGSWETENSCHAPPER PASSEND ONDERWIJS/PSYCHOLOOG SKO 

Aan de Gabriëlschool is een ervaren gedragswetenschapper/psycholoog verbonden die samen met het team Passend 
Onderwijs vorm geeft. De hoofdtaken die de gedragswetenschapper verricht op de Gabriëlschool zijn: 

 Verrichten van (handelingsgerichte) onderzoeken van individuele kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen 
zoals psychologisch onderzoek, dyslexieonderzoek, intelligentieonderzoek. 

 Collegiale consultatie voor intern begeleider en leerkrachten (Preventief Ambulante Begeleiding PAB) 

 Ondersteuning in beleidszaken 
 

21.3 CJG (CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN)  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt scholen (schoolarts of schoolverpleegkundige). De school kan, in overleg 
met ouders, een leerling bespreken met de contactpersoon van het centrum voor jeugd en gezin. Ook kunnen ouders zelf 
in contact treden met CJG. De meeste verwijzingen lopen via de huisarts/jeugdarts GGD. Voornaamste taak van CJG is de 
leerling te leiden naar de juiste jeugdhulpverleningsinstantie. Daarnaast geeft CJG advies aan de Gabriëlschool en 
onderhoudt ze contacten.  
 
Totdat het kind 4 jaar wordt valt het onder de zorg van het consultatiebureau. Als het kind naar de basisschool gaat wordt 
de zorg overgenomen door de jeugdgezondheidszorg. Bij de jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, sociaal-
verpleegkundigen en doktersassistenten in teamverband. Deze zorg is geheel kosteloos. De afdeling 
Jeugdgezondheidszorg houdt zich bezig met het bevorderen en bewaken van gezondheid, groei en ontwikkeling van 
jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dit noemen we preventieve gezondheidszorg. Dit bevorderen en bewaken doen zij onder 
andere door:  

 Preventieve onderzoeken;   

https://www.cotandocumentatie.nl/


 Extra onderzoeken naar aanleiding van eerder onderzoek;   

 Extra onderzoeken op verzoek van ouder(s), school, consultatiebureau, onderwijs adviesdienst;   

 Advisering op sociaal medisch en logopedisch gebied;   

 Leerlingenbespreking op school (in groep 2);   

 Meten en wegen (in groep 6)   

 Een les over gezond gedrag (in groep 7)   

 Advisering over lesmateriaal, hygiëne en gezondheid en welzijn op school.   
 

Twee keer per jaar is er een inloopspreekuur voor ouders en leerkrachten die daar behoefte aan hebben. Onderzoek van 
een kind en dossieroverdracht bij schoolverandering vindt plaats, tenzij de ouder(s) hiertegen schriftelijk bezwaar 
aantekenen. Op de dossiers van de jeugdgezondheidszorg is de Wet Persoonsregistratie van toepassing. De dossiers 
worden bewaard tot het kind 21 jaar is en daarna vernietigd. In het privacyreglement van de GGD staat beschreven hoe 
er met privacy wordt omgegaan. Dit reglement ligt tijdens kantooruren, na afspraak, op de GGD ter inzage.  
 

21.4 IB NETWERK SKO VELUWE 

Vier tot vijf keer per jaar is er een intervisie bijeenkomst van intern begeleiders van SKO Veluwe. Hoofddoelen zijn het 
uitwisselen van informatie en kennis, verdieping van vakkennis, het stroomlijnen van zorg voor leerlingen en het 
bijhouden van ontwikkelingen binnen het onderwijs in Nederland. Er wordt ervaring uitgewisseld en een enkele keer is er 
een gastspreker om een bepaald onderwerp uit te diepen 
 

21.5 KWARTIERMAKER PASSEND ONDERWIJS PUTTEN 

Op gemeentelijk niveau is er vanaf schooljaar 2017-2018 een kwartiermaker passend onderwijs aangesteld met als doel 
om kinderen zoveel mogelijk nabij onderwijs te kunnen laten genieten. De kwartiermaker organiseert het boven 
bestuurlijk IB-overleg. Brengt casuïstiek in en is de verbindende factor voor de scholen binnen de gemeente Putten. 
 

21.6 LOGOPEDIE 

Problemen op het gebied van taal, spraak, mondmotoriek, stem, gehoor en/of luistervaardigheden  moeten zo vroeg 
mogelijk worden opgespoord. Daarom worden de kleuters in groep 2 gescreend door de logopedist van de GGD. Indien 
de stamgroepleider mogelijke achterstand signaleert bij kleuters in groep 1, kan de logopediste gevraagd worden om 
advies. Kinderen kunnen ook door ouders of stamgroepleiders worden aangemeld. Na de screening krijgen ouders bericht 
of vindt er, indien nodig, een gesprek plaats. Hierin worden de adviezen besproken. Verwijzing naar een praktijk voor 
logopedie, huisarts of specialist behoort ook tot de mogelijkheden. Ook worden er kinderen op een controlelijst 
geplaatst. Daarnaast houden we nauwe contacten met overige logopedie praktijken. 
 

21.7 GGD 

Bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD kunnen stamgroepleiders of ouders terecht voor advies en begeleiding. 
Vaak gaat het dan om problemen bij een kind op het gebied van lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. De jeugdarts 
of de jeugdverpleegkundige is de contactpersoon. 
 

21.8 INTRAVERTE 

Intraverte begeleidt kinderen met hulpvragen over gedrag, bewegen en sensomotoriek. Spelenderwijs helpen onze 

Kinderoefentherapeuten en Psychomotorische therapeuten mee aan hun ontwikkeling. 

21.9 PSYCHOLOGISCHE PRAKTIJK PUTTEN 

PPP is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die, in nauwe samenwerking met de 

huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen aanbiedt. In de 

praktijk zijn Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen en orthopedagogen werkzaam.  



22 AMBITIES 

Scholen doen hun uiterste beste om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren. Op de Gabriëlschool is dit niet 

anders. We zijn dan ook van mening dat we al heel veel kunnen en ook doen. Toch blijven er altijd ambities om kinderen 

nog beter te kunnen begeleiden.  

22.1 AANSCHERPEN DOUBLUREBELEID 

De stamgroepen zorgen ervoor dat er weinig kinderen hoeven te doubleren. We merken echter wel dat we hierin kaders 
missen op het moment dat kinderen eventueel wel in aanmerking zouden kunnen komen voor een doublure. We zullen 
dan ook het schooljaar 2018-2019 gebruiken om dit verder vorm te geven.  

22.2 ONTWIKKELEN NOAT-ONDERWIJS 

De afgelopen jaren heeft de Gabriëlschool weinig tot geen NOAT-kinderen mogen ontvangen. Er is dan ook nog geen 
beleid geschreven rondom dit thema. De ontwikkelen binnen de gemeente Putten zijn wel hoopvol door de inrichting van 
een Bovenschoolse Taalklas. Het is dan ook de ambitie om de komende jaren beleid te ontwikkelen over het onderwijs 
geven aan NOAT-kinderen. 
 

22.3 HOOGBEGAAFGHEID 

De school heeft momenteel geen deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid. In januari 2017 is de school een 
samenwerking aangegaan met onderwijspraktijk SMART. Er zal een werkgroep opgericht worden bestaande uit 
teamleden en experts die gezamenlijk een beleidsplan ontwikkelen rondom hoogbegaafdheid. Daarbij vinden we het van 
belang om eerder (hoog) begaafde kinderen te kunnen signaleren en een koppeling te maken met wereldoriëntatie. 
 
  



BIJLAGEN 

 

Bijlage A Jenaplankernkwaliteiten 

Bijlage B Protocol overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs 

Bijlage C Vormen van zorgoverleg 

Bijlage D Overdracht aan het einde van het schooljaar 

Bijlage E Protocol overstap naar tweede leerweg Spelling of rekenen 

Bijlage F Protocol toetsing 

 

 

 

 

 

  



BIJLAGE A: JENAPLANKERNKWALITEITEN 

In 2008 heeft de Nederlandse Jenaplan Vereniging een denktank geformeerd die opdracht heeft gekregen om op zoek te 
gaan naar de essenties van het Jenaplanconcept in de huidige tijd: 

 
Wat onderscheidt Jenaplanscholen van andere (vernieuwings)scholen? 

 
Om lid te worden van de NJPV was het tot nu toe voldoende dat een school in de schoolgids aangaf dat er conform de 
twintig basisprincipes wordt gewerkt. Uiteraard heeft iedere school daar - gezien de specifieke situatie - een eigen 
invulling aan gegeven. Dat geldt ook voor de zes kwaliteitscriteria (Jenaplan in de 21e eeuw). De vrijheid om een eigen 
vorm te kiezen op grond van de basisprincipes en kwaliteitscriteria blijft gehandhaafd. Daarnaast bestaat er in 
toenemende mate bij de NJPV en bij 
Jenaplanscholen behoefte om gezamenlijke en concrete kenmerken van het Jenaplanonderwijs te benoemen. 
Een denktank van mensen uit het veld heeft zich vervolgens als doel gesteld om, naast de basisprincipes en de 
kwaliteitscriteria, een aantal specifieke, concrete en onderscheidende kenmerken van Jenaplanscholen te formuleren. 
Om zowel vanuit de praktijk als de opleiding inbreng te hebben, maakten stamgroepleiders, directeuren en opleiders deel 
uit van de denktank. De denktank formuleerde dat relaties de essentie van het Jenaplanonderwijs zijn, te weten:  

- relatie met jezelf,  

- met de ander en het andere  

- met de wereld om je heen. 
Zo kwamen zij tot twaalf kernkwaliteiten, waarvan de denktank vindt dat alle Jenaplanscholen, als zij een erkende 
Jenaplanschool willen zijn en zich willen onderscheiden van andere scholen, deze moeten erkennen, onderschrijven en in 
de praktijk vormgeven. 
 

Relatie van het kind met zichzelf 

- Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen benoemen en inzetten, zodanig dat zij zich 
               competent kunnen voelen. 

- Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig 
hebben en hoe zij een plan moeten maken. 

- Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. 

- Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek  gaan. 
 
Relatie van het kind met de ander en het andere 

- Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep. 

- Kinderen leren samen werken, hulp geven en ontvangen en daarover  reflecteren. 

- Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en mee beslissen over het harmonieus samenleven in de 
stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 

 
Relatie van het kind met de wereld 

- Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties. 

- Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving. 

- Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen. 

- Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan. 

- Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. 

 

  



BIJLAGE B: PROTOCOL OVERGANG BASISSCHOOL - VOORTGEZET ONDERWIJS   

September/ 
oktober 

Ouderavond gehouden voor alle ouders van groep 8 waarin uitleg wordt gegeven over de 
verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs en het afnemen van de CITO eindtoets. 
Voor de kinderen die in aanmerking komen voor LWOO of PRO wordt een 
drempelonderzoek afgenomen. 

November Afname van de drempeltoets. 

Januari/Februari Januari/februari vinden de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 plaats. Het kind 
wordt samen met de ouders uitgenodigd door de stamgroepsleider voor een gesprek op 
school. Het advies dat gegeven wordt, is gebaseerd op de gegevens van het 
leerlingvolgsysteem en de indruk van de stamgroepsleider en het voorlopige adviesgesprek 
wat eind groep 7 gegeven is. Motivatie, werkhouding en doorzettingsvermogen spelen naast 
de resultaten een grote rol. Het advies wordt vooraf door de stamgroepsleider besproken 
met de intern begeleider en gedeeld met de directie. Wanneer ouders en kind het niet eens 
zijn met het advies, kan er een vervolggesprek gepland worden waar evt. de intern 
begeleider bij gevraagd wordt. In principe handhaaft de school het eerste advies. 

Januari/Februari Ieder jaar worden er 2 scholen in de regio bezocht in groepsverband. Hierbij is altijd één van 
de bovenbouwstamgoepsleider aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om per jaar 
de scholen af te wisselen.   

Eind februari – 
begin maart 

Rond de voorjaarsvakantie geven de kinderen bij de stamgroepsleider aan voor welke 
school er gekozen is. De kinderen krijgen dan via school een inschrijfformulier mee dat ze 
ingevuld weer bij de stamgroepsleider inleveren. 
De school verstuurt de aanmeldingen samen met een ingevuld onderwijskundig rapport. 

April De school voert gesprekken met het voortgezet onderwijs en levert indien nodig extra 
gegevens aan. De kinderen en ouders krijgen van de school voor voortgezet onderwijs 
bericht of ze wel of niet zijn toegelaten. 
 
Afnamen van de Route 8 eindtoets. 

Mei Kinderen ontvangen de resultaten van de eindtoets. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt kan 
er afgeweken worden van het eerder gegeven advies.  

 

  



BIJLAGE C: VORMEN VAN ZORGOVERLEG                                                                      

Op de Gabriëlschool vinden er verschillende vormen van overleg plaats over de ondersteuning die kinderen nodig 
hebben.  

GROEPSBESPREKING –  3 MAAL PER JAAR 

De resultaten van de methodeonafhankelijke toetsen worden besproken in de groepsbespreking met de IB-er. In overleg 
wordt besloten wat er moet gaan gebeuren. Dat kan nader onderzoek zijn, extra hulp binnen de groep, het inroepen van 
externe deskundigen etc. Wanneer er uit toetsresultaten of kindbesprekingen blijkt dat er verder onderzoek noodzakelijk 
is, zijn er verschillende soorten individuele toetsmaterialen op school beschikbaar. 
 

HANDELINGSGERICHTE PROCESDIAGNOSTIEK (HGPD) –1 MAAL PER 2 MAANDEN 
Regelmatig vinden gesprekken plaats met de orthopedagoge/psychologe van de onderwijs begeleidingsdienst IJsselgroep. 
Stamgroepleiders kunnen in deze bijeenkomsten specifieke problemen met kinderen bespreken. Het gaat dan niet zozeer 
om het aandragen van diagnostische informatie, maar meer om het transparant maken van de onderwijsleersituatie en 
het samen zoeken naar effectieve aanpakken. Op deze manier trachten we te voorkomen dat het zo ver komt dat we 
kinderen moeten verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties. Door de bezuinigingen die de komende jaren op ons 
afkomen is het twijfelachtig of we deze HGPD-gesprekken kunnen handhaven. Voor het doen van een psychologisch 
onderzoek kunnen  we ook een beroep doen op de begeleidingsdienst 
 

OVERDRACHTSBESPREKING-  1 MAAL PER JAAR 

Aan het eind of begin van ieder schooljaar bespreken de stamgroepleiders de nieuwe kinderen met elkaar. Relevante 
gegevens worden besproken en de dossiers worden overgedragen. De overdragende stamgroepleider zorgt ervoor dat 
het dossier compleet is. De ontvangende stamgroepleider checkt alle gegevens en vraagt zo nodig aanvulling en/of 
verheldering. 
 

BIJLAGE D: OVERDRACHT AAN HET EIND VAN HET SCHOOLJAAR 

De volgende zaken moeten worden doorgegeven aan de nieuwe stamgroepleider: 

 Het didactisch groepsoverzicht van rekenen, spelling en technisch lezen (groep 3 en 4)  van    het komende 
schooljaar 

 Handelingsplannen met evaluaties tot en met juli   

 Groep 3: overzicht technisch lezen  

 Groep 4: overzicht technisch lezen  

 Risicokinderen groep 3 en 4  

 Risicokinderen groep 5 t/m 8: invullen Dyslexie Volg Document  

 Groep 3 t/m 8 individueel totaaloverzicht  

 Tweede Leerweg: meerjarenplanning – voortgang en evaluaties  
De stamgroepleider moet er voor zorgen dat het aangeleverde dossier compleet is. De nieuwe stamgroepleider 
controleert of het dossier inderdaad compleet is. 

  



BIJLAGE E: PROTOCOL OVERSTAP NAAR TWEEDE LEERWEG VOOR SPELLING OF REKENEN: 

stap activiteit door: tijdstip 

1 Het kind is uitvoerig besproken met collega’s, IB-er en 
in de HGPD-gesprekken. Deze besprekingen zijn in het 
dossier vastgelegd. De achterstand is groter dan 10 
dle’s vanaf einde groep 5. 

Stamgroepleider, IB-
er. 
 

Besprekingen  

2 Voorstel tot overstap tweede leerweg met ouders 
bespreken en eventueel intelligentieonderzoek 
aanvragen. 

Stamgroepleider, IB-
er en ouders 

 

3 Uit pedagogisch-didactisch onderzoek blijkt, dat de 
einddoelen van groep  8 voor dit kind niet haalbaar 
zijn. 

Deskundige   

4 Maken van het plan van aanpak. Dit omvat: 

- Een ontwikkelingsperspectief voor het betreffende 
vakgebied dat is bepaald aan de hand van het 
verwachte uitstroomniveau van de kind 

- Tussendoelen die bepaald zijn aan de hand van het 
perspectief 

- Een beredeneerd en gepland aanbod op basis van 
de tussendoelen 

- Welke materialen en middelen nodig zijn 

- Bepalen hoe en wat geregistreerd gaat worden 

- Bepalen met welke toetsen geëvalueerd gaat 
worden. 

Stamgroepleider, IB-
er 

1 week na de 
bespreking van het 
onderzoek 

5 Bespreken en het goedkeuren door de ouders van het 
plan van aanpak 

Stamgroepleider, IB-
er en ouders 

1 week na stap 4 

6 Tweede leerweg in het logboek inroosteren Stamgroepleider 1 week na stap 4 

7 Start 1
ste

 periode   Stamgroepleider 1 week na stap 4 

8 Evalueren 1
ste

 periode Stamgroepleider, IB-
er 

7 weken na de 
start periode 1 

9 Start 2
de

  periode  Stamgroepleider 1 week na de 
evaluatie 

10 Evalueren 2
de

 periode Stamgroepleider, IB-
er en ouders 

7 weken na de 
start periode 2 

11 Start 3
de

  periode  Stamgroepleider 1 week na de 
evaluatie 

12 Evalueren 3
de

 periode Stamgroepleider, IB-
er 

7 weken na de 
start periode 3 

13 Start 4
de

  periode  Stamgroepleider 1 week na de 
evaluatie 

14  Evalueren 4
de

 periode en jaardoelstelling Stamgroepleider, IB-
er en ouders 

7 weken na de 
start periode 4 

15 Eventueel bijstellen van de meerjarenplanning en het 
nieuwe jaarplan 

Stamgroepleider, IB-
er 

1 week na de 
evaluatie 

16 Bespreken en het goedkeuren door de ouders van het 
plan van aanpak 

Stamgroepleider, IB-
er en ouders 

Einde schooljaar - 
juni 

17 Verder vanaf stap 6 Stamgroepleider  



BIJLAGE F: PROTOCOL TOETSING 

stap activiteit door: tijdstip 

1 Maken van de toetskalender IB mei 

2 Bestellen boekjes en handleidingen Cito IB september 

3 Controleren aanwezigheid toetshandleidingen in de 
groep 

Stamgroepleider september 

4 Voor elke groep de toets boekjes + antwoordbladen 
klaar leggen 

bouwcoördinator 1 week voor de 
toetsafname 

5 Afnemen van de toets stamgroepleider afhankelijk van de 
toets 

6 Noteren van de resultaten in het digitaal 
volgsysteem 

stamgroepleider binnen een week na 
de toetsafname 

7 Toetsresultaten analyseren 
  

Stamgroepleider / 
bouwcollega’s 

binnen een week na 
de toetsafname 

8 Toetsresultaten bespreken met de ib-er stamgroepleider+ib binnen 2 weken na 
de toetsafname 

9 Opstellen didactisch groepsoverzicht  stamgroepleider binnen 3 weken na 
de toetsafname 

 



 


