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1. Doel van het zorgplan 
 
Het doel van het zorgplan is het in kaart brengen van de zorgstructuur zoals we die vormgeven 
binnen de 3 hervormde scholen in Genemuiden. Hiermee wordt voor alle betrokkenen duidelijk hoe 
wij de 1-zorgroute realiseren. De rol van de groepsleerkracht staat hierbij centraal. Deze wordt in de 
1-zorgroute ondersteund door de intern begeleider van de school en de extern begeleider van het 
Expertisecentrum Adapt. Het zorgplan is een bijlage van het schoolplan. 
 

2. Onze visie op zorg 
 
De zorgverbreding op onze school heeft als doel de zorg voor leerlingen met specifieke 
pedagogische- en didactische behoeften planmatig te ontwikkelen en te coördineren. Zo kan 
effectief ingespeeld worden op verschillende individuele mogelijkheden en behoeften van de 
leerlingen. De basis aan zorg wordt uitgevoerd door de leerkracht in de groep. Hierbij spreekt men in 
termen van: ‘Wat heeft deze leerling nodig, met mij als leerkracht, met deze lesstof, met deze 
medeleerlingen, met deze ouders etc. om bepaalde doelen te bereiken?’. We kijken naar de leerling 
en zijn gehele omgeving, waarbinnen we ons bewust zijn van het feit dat we het meeste kunnen 
wijzigen aan het aanbod en/of het gedrag van de leerkracht. Ons streven is om preventief te werken. 
Hierbij gaat het niet om het wegwerken van achterstanden, maar om het voorkomen van 
problematische onderwijsleersituaties. De extra zorg wordt zoveel mogelijk binnen de eigen groep 
gegeven, ook kan worden gekozen voor individuele begeleiding. De procedures die we volgen 
moeten voor alle leerkrachten en andere betrokkenen duidelijk zijn. We volgen de ontwikkeling van 
de leerlingen door observaties van de leerkracht, de afnames van methode en niet-methode toetsen.  
 

3. Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014 
 
Vanaf 1 augustus 2014 moet elk bevoegd gezag voor iedere leerling passend onderwijs kunnen 
regelen, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere meer passende school. De leerlingen die 
extra zorg nodig hebben, worden niet vanzelfsprekend verwezen naar andere vormen van onderwijs. 
De kern van passend onderwijs is dat voor elk kind de kansen op de beste ontwikkeling centraal 
staan. Dit betekent dat niet alleen gekeken moet worden naar de beperkingen, maar vooral naar de 
mogelijkheden van een kind. Dit vraagt om een aanpassing van de onderwijsleersituatie en 
vakmanschap van de leerkracht. Belangrijk is dat de school helder heeft waar de expertise ligt en 
waar de grenzen liggen. Wanneer de basisschool een leerling niet het juiste onderwijsaanbod kan 
bieden, heeft het de verantwoordelijkheid om een passende onderwijssituatie te zoeken.  
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4. Zorgplicht  
 

Met Passend Onderwijs krijgen de scholen ook te maken met de zorgplicht. De zorgplicht houdt 
concreet in dat voor de aangemelde leerlingen op een van de drie scholen goed wordt gekeken of we 
de leerling kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.  
Dit proberen we op een goede manier te stroomlijnen door intakeformulieren naar de ouders te 
sturen. Op dit formulier vullen ouders naar waarheid in hoe zij hun kind zien en waaraan de school 
aandacht zou moeten geven. De intern begeleider van de school zal met de ouders een afspraak 
maken voor een intakegesprek.  
Als hieruit blijkt dat de belemmeringen te complex zijn voor de betreffende school, heeft de school 
de verplichting om een andere passende school te vinden.  
 

5. Taakverdeling zorg 
 

 Groepsleerkracht 
De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de pedagogische-, 
didactische- en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen in zijn/haar groep. De leerkracht gaat 
er van uit dat leerlingen verschillende onderwijsbehoeften hebben. De taak van de leerkracht is zo 
goed mogelijk te voorzien in deze behoeften. 

 De intern begeleider 
De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Zij 
ondersteunt collega's bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten en zorgt voor een afstemming 
van deze activiteiten op schoolniveau. De intern begeleider voert gesprekken met ouders en 
leerkrachten en ziet er op toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Daarnaast observeert de 
intern begeleider in de groepen en neemt ( indien nodig) toetsen af bij individuele leerlingen. De 
intern begeleider volgt op deze manier de ontwikkeling van leerlingen. Daarbij wordt tevens gebruik 
gemaakt van het leerlingvolgsysteem, groeps-, leerling-besprekingen en klassenbezoek. De intern 
begeleider bepaalt na overleg met de leerkracht welke leerlingen er in aanmerking komen voor extra 
hulp, individueel of in kleine groepjes.  
 

 Leerkrachtondersteuner 
Dit kan een leerkracht of een onderwijsassistent zijn. Hij/zij ondersteunt (in of buiten de groep) de 
leerkracht bij het uitvoeren van de handelingsplannen van leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte.  
  

 Externen 
Externe partijen bieden ondersteuning en advisering binnen de zorgverbreding. De betrokken 
partijen zijn nader beschreven in hoofdstuk 8. 
 

 De directeur 
De directie is eindverantwoordelijk voor de zorg binnen de school. De directeur voert regelmatig 
overleg met de intern begeleider. De directeur ziet er op toe, dat beleidsafspraken op schoolniveau 
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uitgevoerd worden. De directeur voert gesprekken met ouders als de ouders daar om vragen of als 
de intern begeleider daar om vraagt.  
*Voor alle functies geldt dat wanneer er gesprekken met ouders zijn geweest, deze worden vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem ParnasSy 

 
6. Leerlingen in beeld 
 

Definitie zorgleerling  
Een zorgleerling is een leerling die stagneert in zijn leerontwikkeling en/of van wie is vastgesteld dat 
hij belemmerd wordt in zijn algehele ontwikkeling. 
 
Uitleg:  
Stagneren ontdekken we vooral aan de hand van de afname van de citotoetsen in januari en juni, 
stagneren kan op alle niveaus (ABCDE). We bepalen stagnatie door vaardigheidsscores van meerdere 
meetmomenten naast elkaar te leggen. 
 
Factoren die belemmerend kunnen zijn: eigen aanleg, gezinsfactoren, omgevingsfactoren, 
schoolfactoren of een combinatie hiervan. Te denken aan onder andere een lichamelijke of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, emotionele- of gedragsproblemen, een 
ontwikkelingsachterstand of -voorsprong en/of een problematische thuissituatie.  

 
Signalering van zorgleerlingen  
Tijdens het intakegesprek kunnen  eventuele zorgen of belemmeringen rondom een nieuwe leerling 
gesignaleerd worden. De eventuele problematiek bij leerlingen wordt later ook gesignaleerd door de 
groepsleerkracht.  
 
1) Daartoe staan de volgende middelen ter beschikking:  

 het intakeformulier 

 de methodegebonden toetsen vanuit de gebruikte methoden (na elke leerstofeenheid) 

 de methodeonafhankelijke toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem (volgens toetskalender) 

 analyse van de methodeonafhankelijke toetsen.  

 het signaleringsformulier m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling ZIEN  (eenmaal per jaar, 
zonodig twee keer) 

 kleuterregistratiesysteem  Leerlijnen Jonge Kind.  

 analyse van het door de leerling dagelijks gemaakte werk  

 observaties van de leerling  
 
2) Voor het bepalen of de leerling bij gesignaleerde problematiek aangemeld moet worden bij de 
intern begeleider, gelden de volgende criteria:  

 als de scores van de leerling in de CITO toets(en) onder de signaallijn van 75% uitkomen; een 
D of E leerling en leerlingen die stagneren of achteruitgang laten zien. 

 als een leerling een achterstand van functioneringsniveau heeft van vijf maanden of meer  
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 als op het signaleringsformulier van ZIEN de sociaal-emotionele ontwikkeling op twee of 
meer aspecten een min-score (rood) genoteerd wordt  

 als een leerling een voorsprong heeft op één of meerdere vormingsgebieden, gesignaleerd 
via het beleid voor (meer)begaafde leerlingen 

 als het gedrag een belemmerende factor is voor de leerling zelf of zijn omgeving  

 als er andere zorgen of belemmeringen rondom de leerling zijn 
 

Het leerlingvolgsysteem 
Wij volgen de ontwikkeling van alle leerlingen met het leerlingvolgsysteem Parnassys. 
 
Dit is een middel voor het signaleren en registreren van de vorderingen van leerlingen op individueel, 
groeps- en schoolniveau.  
Er worden regelmatig methodeonafhankelijke toetsen afgenomen, die ons in staat stellen een beeld 
te krijgen van de capaciteiten en de vorderingen van elke leerling en van de groep. We nemen deze 
landelijk genormeerde toetsen af in de periode die in de handleiding aangegeven staat en we volgen 
de instructies ten aanzien van de afname van de toetsen nauwkeurig. In de toetskalender staat 
vermeld wanneer de toetsen moeten  worden afgenomen. De groepsleerkrachten nemen zelf de 
toetsen af en kijken de toetsen na.  
De ruwe score  wordt verwerkt in Parnassys. Deze gegevens worden automatisch omgezet in een 
vaardigheidsscore, funcioneringsniveau en DLE. De resultaten worden gebruikt  in de 
groepsoverzichten/groepskaart om de ontwikkeling van leerlingen tijdens de schoolperiode te 
kunnen volgen. 
Bij uitval is het van belang dat een leerkracht een analyse van de methodeonafhankelijke toetsen 
maakt, zodat hij in beeld heeft op welk onderdeel de leerling nog extra oefening kan gebruiken.  
 

Zorgleerlingen in beeld 
In elke klassenmap zit een extra hulpblad. Hierop is zichtbaar welke onderwijsbehoeften deze 
leerlingen hebben en welke hulp zij krijgen. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk 
(leerkrachten, IB’er, directeur en eventueel invalleerkrachten) welke leerlingen zij in de gaten 
moeten houden en hoe zij deze het beste kunnen begeleiden.  
 

Tussentijdse instroom 
Soms is er sprake van een tussentijdse instroom (door verhuizing, etc.). Elke leerling verdient een 
goede start in de basisschool, hiervoor gebruiken we het digitaal overdrachtsdossier (OSO) van de 
basisschool van herkomst.  
 

Tussentijdse uitstroom 
Ook hebben we af en toe te maken met leerlingen die verhuizen of om een andere reden naar een 
andere school gaan. Dan vinden we het belangrijk om een gedegen overdracht te hebben. Dit 
gebeurt via het digitaal overdrachtsdossier (OSO) vanuit Parnassys.  
Wanneer het wenselijk is om ook mondeling contact te hebben, dan geven we dat vooraf aan.  
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Doubleren 
Doubleren (zittenblijven) zal alleen worden toegepast indien het noodzakelijk wordt geacht voor de 
leerling. Als school vinden we het belangrijk om al in een vroeg stadium een eventuele doublure met 
ouders te bespreken. Als school geven wij onze zorgen weer en proberen we met ouders tot een 
besluit te komen, in het belang van de leerling. In principe komt een doublure na groep 4 niet voor. 
Er is een overgangsbeleid vastgesteld, deze is te vinden in het protocol Extra leertijd.  

 
Groepsoverdracht 
Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingen overgedragen aan de volgende leerkracht.  
Op verzoek van de leerkracht kan na enkele weken een tweede overdracht plaatsvinden. Hierbij 
worden eventuele opvallendheden en/of onduidelijkheden met de vorige leerkracht besproken. 
Dit gebeurt aan de hand van het groepsoverzicht en/of de laatste groepsbespreking. De leerlingen 
worden besproken en de informatie is terug te vinden in Parnassys. Denk hierbij aan: leerproblemen, 
sociaal-emotionele problemen, bijzonderheden op medisch gebied, eventueel gewijzigde 
gezinsomstandigheden, extra hulp en de gemaakte afspraken met de intern begeleider en de ouders.  

 
7. Voortgezet onderwijs 

 
De leerkracht van groep 8 en de intern begeleider hebben contact over de uitstroom van de 
leerlingen.  
 
Standaard- traject: 

 in groep 7 wordt de entreetoets afgenomen, deze toets geeft een goede voorspelling voor de 
verwachte score op de eindtoets en het voorlopige uitstroomniveau van de leerling. 

 tijdens de informatieavond  of tijdens een gesprek aan het begin van groep 8 krijgen de ouders 
informatie over het te volgen traject 

 tijdens de adviesgesprekken in november vindt er afstemming plaats over het vervolgonderwijs 
van de leerling. Dit gebeurt samen met de leerling en zijn/haar ouders. 

 in april wordt de landelijke eindtoets (IEP) afgenomen 

 de leerkracht van groep 8 bespreekt de uitslag van de eindtoets met de leerling en ouders 

 de scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren open dagen. ( Meestal in januari)  
We adviseren ouders deze te bezoeken 

 de leerkracht van groep 8 onderhoudt contacten met scholen van het vervolgonderwijs (o.a. 
Pieterzandt in Kampen, Agnieten college in Zwartsluis, Ichthuscollege in IJsselmuiden, Greijdanus 
in Zwolle)  

 Gegevens van leerlingen worden via OSO vanuit Parnassys overgedragen naar de betreffend 
school voor voortgezet onderwijs.  

 
Speciaal traject: 
In groep 8 vindt de mogelijkheid plaats om een leerling, die in aanmerking komt voor een vorm van 
leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs, deel te laten nemen aan de NIO-toets. De 
NIO-toets wordt afgenomen door een orthopedagoog van het Expertisecentrum Adapt. De 
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resultaten van de NIO-toets worden door de intern begeleider en de leerkracht toegelicht aan 
ouders.  
Bij aanvraag van LWOO worden in de meeste gevallen nog extra documenten aangeleverd.  

 
 
 

8. Begeleidingsstructuur 
 

8.1  Handelingsgericht werken  
Handelingsgericht werken is een manier van kijken naar leerlingen, het is de basis van je zorgsysteem 
en je begeleidingsstructuur en gaat uit van zeven uitgangspunten (Pameijer, Van Beukering & De 
Lange, 2009).  
Deze uitgangspunten zijn: 
1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. Kinderen ontwikkelen zich steeds in interactie met 

hun omgeving. Vanuit de context is er steeds sprake van wederzijdse beïnvloeding.  
3. De leerkracht doet ertoe! Leerkrachten bieden kwaliteitsvol onderwijs aan en leveren daarmee 

een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. Leerkrachten realiseren 
passend onderwijs. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang, aspecten van de leerling, groep, school en ouders. 
5. We werken constructief samen. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne 

en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 
6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte en lange termijndoelen voor het leren, 

de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen. 
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor alle betrokkenen duidelijk 

hoe de school wil werken en waarom. 
 

Onderwijsbehoeften: 
Om het onderwijs aan leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven, brengen we voor de leerlingen in 
beeld welke onderwijsbehoeften er zijn. Onderwijsbehoeften bieden bijvoorbeeld 
aanknopingspunten voor het handelen van de leerkracht, omgang tussen groepsgenootjes en de 
inrichting van de leeromgeving.  
Onderwijsbehoeften kunnen zeer divers zijn, maar komen veelal voor op de volgende aspecten: 
instructie, leertijd, leeromgeving, feedback en structurering van de taak.  
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8.2 Schema HGW  
 
HGW schema ( intern: zorgniveau 1 en 2) 

 

 

 

Verzamelen/evalueren:  

In groep 1 en 2 worden de leerlijnen van Parnassys ingevuld gedurende het jaar. Daarnaast worden 

er CITO toetsen afgenomen; midden groep 2 en eind groep 1 en 2.  

In groep 3-7 worden 2x per jaar CITO toetsen afgenomen en in groep 8 1x per jaar, op de 

hoofdvakken, aangevuld met observaties en de methodetoetsen worden de gegevens verzameld en 
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genoteerd. Tevens worden deze gegevens gebruikt om het vorige plan van aanpak te evalueren en 

bij te stellen. 

 

Signaleren: 

Het signaleren van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte gebeurt vroegtijdig door de 
gegevens, observaties en resultaten van de leerlingen in beeld te hebben. Er kunnen zowel 
pedagogische als didactische onderwijsbehoeften worden beschreven. Wij werken met een 
groepsoverzicht, dat twee keer per jaar wordt in-/aangevuld. ( na de citoafname in januari en juni) 
Per hoofdvakgebied worden de belemmerende-, stimulerende factoren en de onderwijsbehoefte per 
leerling ingevuld. En waar nodig wordt dit document ook tussentijds aangepast. 
 

Analyseren en interpreteren: 

De gegevens worden per groep en per leerling geanalyseerd en geïnterpreteerd, aan de hand 
daarvan worden er voor de hoofdvakgebieden groepsanalyses gemaakt. Ook worden de toetsen, 
indien nodig, individueel geanalyseerd. Hierdoor kan er gericht worden gewerkt aan de hiaten bij een 
leerling.  
 

Plan van aanpak: 

Na het beschrijven van de onderwijsbehoeften worden de leerlingen op het extra hulpblad ingedeeld 

in 3 groepen; verlengde instructie, basisinstructie en verrijking. Ook worden hier de bijzonderheden 

van de leerling ingezet. BV: diagnose, OPP, pleegkind, enz. 

Voor de leerlingen die een D/E score hebben, wordt het plan van aanpak bij de groepsanalyse gezet, 

ook worden er notities gemaakt van het dagelijkse werk. Dit kan op een memoblaadje of in de 

klassenmap. 

 

Uitvoering:  

Met behulp van het plan van aanpak gaan de leerkrachten aan het werk in de groep, zij geven hun 
onderwijs zo vorm dat de drie niveaus die beschreven staan allemaal worden aangesproken. Denk 
hierbij aan het gebruik van de instructietafel, het inzetten van het een dag- of weektaak en/of het 
inzetten van aangepaste verwerkingsvormen. Soms kan het zijn dat leerlingen uit de groep worden 
gehaald om individueel begeleidt te worden.  
 
Bovenstaande wordt met de ouders gecommuniceerd tijdens de oudergesprekken. 
 
Groepsbespreking 
Tijdens de groepsbespreking bespreken de leerkracht en de intern begeleider de stand van zaken in 
de groep; hoe zijn de toetsen gemaakt, welke leerlingen vallen op, hoe is daarmee gewerkt, welke 
succeservaringen heeft de leerkracht opgedaan. Maar ook waar loopt  de leerkracht tegen aan en 
hoe kunnen we elkaar ondersteunen en begeleiden. 
Bij de groepsbespreking worden de groepsoverzichten en de groeps- en individuele analyses 
besproken.  
De groepsbespreking wordt 3x per jaar gehouden; in november n.a.v. de afname ZIEN, in februari en 
juni n.a.v. de CITO toetsen. 
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De doelen van de groepsbespreking zijn: 

 Ondersteuning van de leerkracht bij het onderwijs aan de leerlingen. 

 Samen zorg dragen voor de groep. 

 Signaleren van knelpunten in ons onderwijs: op groepsniveau/teamniveau aanpakken. 

 Vaststellen welke leerlingen in aanmerking komen voor: 

               1.  Nader onderzoek door de leerkracht, intern begeleider of leerkracht met specialisatie. 
               2.  De leerlingbespreking met ouders, intern- en extern begeleider. 

 Alle leerlingen die onder de norm (D- en E-score) of juist boven de norm scoren worden 

besproken. De resultaten van deze groepsbespreking worden geregistreerd in ParnasSys. 

 
 

 

 

 

 

HGW schema ( extern: zorgniveau 3 en 4) 

 

 

Oudergesprek: 
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Als blijkt dat zorgniveau 1 en 2 niet voldoende zijn, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met 

groepsleerkracht en intern begeleider. Tijdens dit gesprek worden de resultaten en zorgen met 

elkaar gedeeld en eventuele vervolgstappen afgesproken.  

Mogelijke vervolgstappen: 
1. Zijn de gestelde doelen niet binnen de groep of een subgroep te realiseren, dan wordt een 

individueel handelingsplan, een eigen leerlijn of een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de 

leerkracht. 

2. Indien nodig kan de expertise ingezet worden van een leerkracht met specialisatie. 

3. Aanvragen van een observatie en/of nader onderzoek door de extern begeleider als de 

onderwijsbehoeften onduidelijk blijven.  

4. Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op de ambulant begeleiders binnen  SWV 23-05. 

5. Wanneer de intern begeleider onvoldoende in staat is om de leerkracht te begeleiden kan 

externe begeleiding aangevraagd worden van het Expertisecentrum Adapt. 

 
Inzet leerkracht met specialisatie 

Deze leerkrachten kunnen worden ingezet om een leerling verder te diagnosticeren. Wij kunnen 

gebruikmaken van een lees-taal specialist, rekenspecialisten, gedragsspecialist en 

hoogbegaafdheidsspecialisten. Deze leerkrachten kunnen observaties doen, kindgesprekken voeren 

en/of diagnostisch onderzoek afnemen. Er wordt een notitie in Parnassys gezet en de adviezen 

worden met de groepsleerkracht en ib-er besproken. De groepsleerkracht zorgt voor de uitvoering in 

de groep. 

 

Externe leerlingbespreking 

In de externe leerlingbespreking wordt een leerling besproken met de ouders, extern begeleider 
(ECAdapt), intern begeleider en de betreffende leerkracht(en). De extern begeleider kan in overleg 
voor- of achteraf in de groep observeren. Tijdens dit gesprek worden de hulpvragen van ouders en 
leerkrachten besproken. Er worden afspraken gemaakt en in het extra hulpblad worden de 
aanpassingen genoteerd. Ook kan afgesproken worden dat er een individueel handelingsplan of een 
ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. (als de achterstand groter is dan 10-15 maanden) 
 
MDO 
Als de hulp niet alleen via school geregeld kan worden dan kan er een MDO (multidisciplinair overleg) 
plaatsvinden. De ib-er nodigt de ouders en desbetreffende instanties uit. Het gesprek zal doorgaans 
plaatsvinden op school. Externe instanties kunnen zijn: CJG, GGD, extern begeleider ECAdapt, 
fysiotherapeut, logopedist, ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs. 

Tijdens het MDO wordt er dieper op de problematiek van de leerling ingegaan en wordt er 
besproken wat de vervolgstappen ( kunnen) zijn:  

 Blijven op de huidige basisschool met een intensief arrangement. 

 Overplaatsing naar een andere basisschool met een intensief arrangement. 
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 Aanmelden bij de Commissie Toewijzing en Toelaatbaarheid ( CTT)  voor een onafhankelijk 

advies. 

 
CTT 
De CTT gaat vanaf 1 augustus 2014, als plaatsing op het SO of SBO noodzakelijk is, een zogenaamde 
toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Daarmee wordt plaatsing mogelijk. In deze verklaring wordt de 
toelaatbaarheid voor het SO of SBO onderbouwd aan de hand van de onderwijs- en ondersteunings-
behoeften van het kind. Daarnaast wordt aangegeven aan welke doelen moet worden gewerkt en 
hoe lang de geldigheid van de verklaring is. De commissie besluit alleen over de plaatsing van 
leerlingen in het S(B)O. Als zij negatief besluit, dan moet de school in overleg met het bestuur 
opnieuw aan de slag met arrangeren. De uitvoering van de arrangementen wordt geregeld door de 
verschillende besturen binnen de deelregio De Brug. De CTT speelt hierin geen rol. 
 
Van alle bovengenoemde gesprekken worden gespreksverslagen gemaakt en in Parnassys gezet. 

 
 
 

10.  Externe contacten  
 

10.1 Samenwerkingsverband 23-05 (voorheen De Brug) 
Het samenwerken in een samenwerkingsverband heeft tot doel de vaardigheden en kennis van 
leerkrachten te bundelen en te vergroten. Voor leerlingen die speciale zorg/begeleiding nodig  
hebben, proberen we in samenwerking met het Expertisecentrum Adapt die hulp te bieden. 

  
 

De extern begeleider 
De extern begeleider is voor de school een van de eerste aanspreekpunten voor zorgvragen waar 
men intern niet direct een heldere oplossing of aanpak voor heeft. Deze begeleider helpt de intern 
begeleider en de leerkracht de hulpvraag helder te krijgen. Er wordt besproken wat de leerkracht al 
voor hulp heeft geboden aan een leerling of aan een klas. Vervolgens wordt gekeken naar wat een 
leerling of de klas nodig heeft.  
Ook kan een extern begeleider benaderd worden om met de leerkracht mee te kijken in de klas. De 
extern begeleider observeert de leerkracht of leerling en geeft vervolgens adviezen.   
De intern en extern begeleider hebben regelmatig overleg. Tijdens dat overleg worden verschillende 
onderwerpen besproken, soms is het wenselijk dat de extern begeleider de intern begeleider helpt 
om de lijn van de zorg helder en scherp te houden. Wanneer dat wenselijk is, participeert de extern 
begeleider actief in de organisatie en implementatie van deze zorg. 

  

Expertise Centrum Adapt 
Ruiterlaan 14 
8019 BR Zwolle 
telefoon: 038-45 26 225 
 

Extern begeleider (orthopedagoog):  
Johan Hardeman 
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Commissie toewijzen en toelaatbaarheid (CTT) 
De CTT gaat vanaf 1 augustus 2014, als plaatsing op het SO of SBO noodzakelijk is, een zogenaamde 
toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Daarmee wordt plaatsing mogelijk. In deze verklaring wordt de 
toelaatbaarheid voor het SO of SBO onderbouwd aan de hand van de onderwijs- en ondersteunings-
behoeften van het kind. Daarnaast wordt aangegeven aan welke doelen moet worden gewerkt en 
hoe lang de geldigheid van de verklaring is. Als de verklaring afloopt, na minimaal een jaar, dan gaat 
de leerling terug naar school van herkomst. Als dit niet wenselijk is, bekijkt de commissie of een 
verlenging mogelijk is.  
De commissie besluit alleen over de plaatsing van leerlingen in het S(B)O. Als zij negatief besluit, dan 
moet de school in overleg met het bestuur opnieuw aan de slag met arrangeren. De uitvoering van 
de arrangementen wordt geregeld door de verschillende besturen binnen de deelregio De Brug. De 
CTT speelt hierin geen rol. 

 
10.2 Clusterscholen 
Clusterscholen zijn onder te verdelen in 4 categorieën:  
Cluster 1 – slechtziende en blinde leerlingen    Bartimeus 
Cluster 2 – slechthorende en dove leerlingen   Enkschool/Kentalis 
Cluster 3 – lichamelijk en geestelijk gehandicapte leerlingen De Twijn 
Cluster 4 – leerlingen met gedragsproblematiek   De Ambelt 
 
Via Samenwerkingsverband 23-05 kunnen we de specifieke kennis van de voormalig ambulant 
begeleiders van de clusters 3 en 4 inschakelen.  De clusters 1 en 2 kunnen we zelf benaderen. 

 
10.3 Centrum voor Jeugd en Gezin / Gemeente Zwartewaterland 
Sinds 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingesteld, dit houdt in dat de gemeenten verantwoordelijk zijn 
geworden voor de zorg die kinderen (en volwassenen) in hun gemeente nodig hebben. Ook krijgt de 
gemeente daarvoor de beschikking over financiële middelen om die zorg te kunnen bieden.  
Het eerste aanspreek punt is de jeugdverpleegkundige die aan de school is verbonden, zij is het 
eerste contact tussen ouders / school en het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Voor vragen omtrent opvoeden, opgroeien en gezondheid, kunnen ouders terecht bij de 
jeugdverpleegkundige of intern begeleider.  Ook kunnen ouders met vragen of problemen rondom 
opgroeien en opvoeden rechtstreeks contact opgenomen worden met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin .  

 
 
MDO (multidisciplinair overleg) 
Wanneer er zorgen zijn om een leerling, thuis of op school, kan er via de intern begeleider een MDO  
worden ingepland. Bij deze bespreking zitten in ieder geval de ouders, de jeugdverpleegkundige en 

Jeugdverpleegkundige Genemuiden:  
Tineke Rook 
Te bereiken via: 038-3858844 
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de intern begeleider. Ook kan er afgesproken worden dat de extern begeleider van EC Adapt 
aanwezig is.  
Vanuit dit overleg worden er vervolgstappen in werking gezet, via school, CJG / GGD of EC Adapt.  
 
Screening leerlingen groep 2 en 7  
Deze screenings zullen nog op school plaatsvinden door de doktersassistente, ouders worden 
hierover ingelicht. Mocht nader onderzoek wenselijk zijn dan zal dat op het CJG gebeuren.   
  

11.  Samenwerking met ouders 
 
Tussen school en ouders is er sprake van een open communicatie en een nauwe samenwerking om 
de belangen van het kind te dienen. Dat betekent onder meer dat zowel de ouders als de 
leerkrachten het belangrijk vinden elkaar goed te informeren en op de hoogte te houden van 
dagelijkse incidenten en indien mogelijk en gewenst elkaar te ondersteunen bij het handelen rondom 
het kind. Ouders moeten vertrouwen kunnen hebben in het handelen van professionals op de 
school. De school informeert tijdig en accuraat de ouders over de ontwikkelingen en het 
functioneren van hun kind op school. 
 

Ouderportaal ParnasSys.  
De Hervormde scholen bieden ouders de mogelijkheid  de schoolprestaties van hun kinderen te 
volgen via het ouderportaal. Zo kan tijdens een schooljaar een meer actueel beeld ter beschikking 
komen. Het zo succesvol mogelijk zijn op school is een samenspel tussen school, ouders en 
leerlingen. Het ouderportaal dient als hulpmiddel en is geen doel op zich. Het ouderportaal geeft 
onder andere informatie over personalia, rooster en resultaten. Er is voor school ook de mogelijkheid 
om mededelingen te plaatsen. 
 

Ouderbetrokkenheid  
Ouders zijn welkom binnen de school en het team betrekt ouders als partners in het onderwijs. 
Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders 
en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan 
de(school)ontwikkeling van het kind (de leerling).  
Ouderbetrokkenheid is wat anders dan ouderparticipatie, bij ouderparticipatie hebben we het over 
ouders die meehelpen met bijvoorbeeld uitjes, schoolreis enz.  
Ouderbetrokkenheid gaat iets verder, ouders denken mee over het schoolproces van hun kind, ze 
begeleiden waar nodig. In het kader van deze ouderbetrokkenheid zijn er oudercontactmomenten 
door het schooljaar heen, waarbij de ouder (en leerling) aanwezig zijn. Ook wordt er een aantal maal 
per jaar een ouderpanel georganiseerd waarin ouders mogen spreken en discussiëren over 
onderwerpen die op school gaande zijn.  
 
 

12. Schooldocumenten  
 
Ontwikkelingsperspectief (Eigen leerlijn) 
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We hebben als uitgangspunt de leerlingen zo lang mogelijk te laten meedoen op het niveau van de 
groep. Dit is echter niet altijd mogelijk. Voor de leerlingen die uitvallen op een of meerdere 
vakgebieden, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat wat we willen bereiken met 
een leerling aan het eind van de basisschool. We kunnen bijvoorbeeld als doel stellen dat een 
leerling, wanneer hij in groep 8 zit, eind groep 6 niveau behaalt. Uiteraard weegt niet alleen de 
cognitieve ontwikkeling mee, ook worden sociaal-emotionele factoren en bijvoorbeeld de 
intelligentie meegenomen.  
 

Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen 
Wanneer ouders hun kind aanmelden bij de basisschool, worden zij gevraagd het intakeformulier 
vooraf in te vullen. Daarna worden ouders uitgenodigd voor een intakegesprek en daarin zullen 
onder andere de gegevens uit het formulier besproken worden. 
 

Begaafdheid  
Voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisstof, heeft elke leerkracht extra materiaal en/of 
leerstof, waarmee de betreffende leerling in de klas kan werken. (Boxwerk) 
Intern is er een plusklas voor de groepen 5-8. Hier krijgen de leerlingen verbreding aangeboden 
onder begeleiding van de HB-specialisten. 
Daarnaast is er een bovenschoolse prismaklas waar leerlingen, die dit nodig hebben, 1 dagdeel bezig 
zijn met thema onderwerpen. Ook werken ze aan persoonlijke doelen. (zie HB protocol) 
 
In de klas wordt gebruik gemaakt van signaleringslijsten waaruit de leerlingen worden gefilterd die 
meer uitdaging aankunnen.  
Op school zijn twee coördinatoren aangesteld die het proces aansturen. 

 
Dyslexie:  
Het signaleren van leesproblemen en het zo vroeg mogelijk hierop anticiperen, is een belangrijke 
taak. Wanneer een dyslexieonderzoek aangevraagd wordt, moet het Centrum voor Jeugd en Gezin 
op de hoogte gesteld worden i.v.m. de kosten die voor rekening van de gemeente komen.  
Op school zijn één of meerdere taal-/lees coördinatoren.  
 

Pestprotocol 
Het team heeft een pestprotocol geschreven en ingevoerd. Op school wordt jaarlijks de ‘week van de 
veiligheid’ vastgesteld. Op school zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig.  
In de schoolgids van de betreffende school is te lezen wie dat zijn.  
 

Meldcode  
‘Wat te doen bij zorgen over een kind en/of (vermoedens van) huiselijk geweld of 
kindermishandeling?’ De Meldcode bestaat uit een stappenplan bij een vermoeden van 
kindermishandeling.  
 
Alle documenten liggen ter inzage op school. 
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13.  Orthotheek/leermiddelen 
 

Op de scholen zijn diverse informatieve materialen en leermiddelen aanwezig, die gebruikt kunnen 
worden bij het geven van extra hulp aan leerlingen of informatie. Er is afgesproken dat er onderling 
uitgewisseld kan worden.  Ook kunnen we een beroep doen op de orthotheek van het Expertise 
Centrum Adapt. 
 

14.  Professionaliseren van de zorgverbreding 
 

We werken eraan om de kwaliteit van de zorgverbreding steeds te vergroten.  
We willen dat op de volgende manieren te bereiken: 

 Het bijwonen van de werkgroepbijeenkomsten van interne begeleiding van het 
samenwerkingsverband 

 Het uitbreiden en actualiseren van de orthotheek 

 Het houden van groeps- en leerling-besprekingen. De leerkracht bereidt de bespreking voor 
door middel van het invullen van een gespreksmodel 

 (Na)scholing van directie, leerkrachten en intern begeleider 

 
 
 

15.  BIJLAGEN:   
 

1. Taakverdeling wat betreft zorg 
2. Samenvatting van de Meldcode 
 

Bijlage 1: Taakverdeling binnen zorgverbreding 

Groepsleerkracht 

 De leerkracht is bekend met het interne zorgsysteem van de school. 

 De leerkracht neemt methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen af en registreert de resultaten in ParnasSys. 

 De leerkracht signaleert, observeert en interpreteert de toetsgegevens, indien gewenst samen met de intern 
begeleider, en stelt een (groeps-) of individueel handelingsplan op. 

 De leerkracht bereidt groepsbesprekingen voor door middel van het invullen, uitdraaien en interpretatie van 
groepsoverzichten. 

 De leerkracht meldt zorgleerlingen aan bij de intern begeleider voor nader overleg. 

 De leerkracht houdt de regie over de zorg en zorgt ervoor dat hij/zij weet welke en op welke manier de zorg aan de 
leerling wordt verleend. 

 De leerkracht onderhoudt regelmatig contact met ouders/ verzorgers van alle leerlingen in de groep en draagt zorg 
voor rapportage in ParnasSys. 

 De leerkracht brengt ouders als eerste op de hoogte als er zorg is. 

 De leerkracht draagt bij aan innovaties en ontwikkelingen binnen de school. 

 De leerkracht dient op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van zorg en / of 
leerlingenproblematiek. 
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Intern begeleider 

De taken van de intern begeleider zijn onder te brengen in drie gebieden: 

1. Coördinerende taken: De intern begeleider zorgt voor: 

 Het opstellen van procedures en richtlijnen rondom het zorgbeleid. 

 Het actualiseren van het zorgplan van de school. 

 Het organiseren van onderzoek en hulp. 

 Het bewaken van procedures en afspraken. 

 Het coördineren van de ontwikkeling op het gebied van zorg. 

 Het voorbereiden en voorzitten van groeps- en leerling-besprekingen, intern zorgoverleg.  

 Conclusies trekken uit en bespreken van onderzoeksgegevens. 

 Afspraken maken over verwijzing. 

 Regelmatig overleg met directie. 

 Het opstellen van toetskalender. 

 Het verzamelen van toetsgegevens en /of groepsoverzichten. 

 Coördineren van aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen voor externe zorg. 

 Deelnemen aan IB- overleg, het IB- netwerk van het samenwerkingsverband. 

 Het onderhouden van contacten met externe instanties. 

 Het bevorderen van preventieve zorgverbreding. 
 

2. Begeleidende taken: De intern begeleider zorgt voor: 

 Het geven van hulp en advies aan collega’s met betrekking tot zorgleerlingen, didactische vragen etc. wanneer daar 
behoefte aan is. 

 Indien gewenst, leerkrachten hulp bieden bij het maken van een handelingsplan. 

 Het ondersteunen bij organisatie, uitvoeren en evalueren handelingsplan. 

 Het ondersteunen van leerkrachten bij zoeken van remediërend materiaal/ wegwijs maken orthotheek. 

 Het observeren van individuele leerlingen of groepen.  

 Het coachen van leerkrachten. 

 Het onderhouden van contacten met ouders. 
 
 

3. Innoverende taken: De intern begeleider zorgt voor: 

 Het inhoudelijk onderhouden van de orthotheek in samenspraak met collega’s. 

 Kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen. 

 Het analyseren van de zorgverbreding naar aanleiding van toetsresultaten en gegevens afkomstig uit groeps- en 
leerling-bespreking. 

 Het evalueren van zorgverbreding op schoolniveau. 
 
Extra taken ib’er/ ondersteuner: 

 Voorbereiden en opmaken van een handelingsplan samen met de leerkracht. 

 Regelmatig overleg met de IB’er. 

 Regelmatig overleg met de leerkrachten. 

 Overleg met de directie 

 Hulp bieden aan een kind/groepje kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 Gesprekken met ouders tijdens de 10-minuten gesprekken 

 Gesprekken bijwonen over leerlingen met ouders, leerkracht (en evt. externen). 

 Ondersteuning bieden/ diagnostische toetsen afnemen. 

 Informatie verstrekken aan de leerkracht m.b.t. voortgang RT. 

 Bijhouden orthotheek, 

Directie: 

 Laat zich informeren door alle bij de zorg betrokken personen. 
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 Geeft advies aan de bij de zorg betrokken personen. 

 Neemt besluiten met betrekking tot de zorg. 

 Heeft regelmatig overleg met de intern begeleider (1x in de 2 maanden). 

 Stimuleert nascholing op het gebied van specifieke leerlingenzorg. 

 Schept voorwaarden (financiën, ruimte, functieomschrijving, nascholing etc.) 

 Neemt deel aan participantenoverleg. 

 Heeft contact met SBO/SO scholen. 
 

 

 
 
 
Bijlage 2: 

 
Samenvatting Meldcode 

 
Stappenplan:  
NB Onderneem deze stappen niet alleen, doe dit samen met de intern begeleider of als dit niet mogelijk is met een collega. 
 
Fase 1: in kaart brengen van signalen 
De bron van het vermoeden van kindermishandeling kan zijn: 

 Het kind zendt signalen uit; 

 Iemand (bijvoorbeeld een ander kind) vertelt u een zorgwekkend verhaal; 

 Een kind neemt u in vertrouwen over de eigen situatie. 
 

A. Als u een vermoeden heeft, wat moet u dan doen? 

 U observeert of het kind opvallend gedrag vertoont of onverklaarbare lichamelijke afwijkingen heeft (zie 
signalenlijst, bijlage 3); 

 U noteert wat u aan (afwijkend) gedrag bij de leerling opmerkt. Dit worden uw persoonlijke aantekeningen (zie 
bijlage 2).U noteert wat u ziet, niet wat u denkt; 

 U overlegt met mensen, die u informatie kunnen geven, zoals een collega, een andere leerkracht die het kind of 
het gezin kent, of de leerkracht die een broertje of zusje in de groep heeft, de vertrouwenspersoon van de school 
of een medewerker uit het (multidisciplinair) team van de school. U kunt ook een andere leerkracht vragen mee 
te observeren; 

 U blijft aan de vertrouwensrelatie met het kind bouwen; 

 U bepaalt een tijdslimiet voor deze fase (maximaal 1 maand). 
 

B. Als een kind u in vertrouwen neemt, wat kunt u dan doen? 

 U luistert rustig naar wat het kind u te vertellen heeft. U reageert niet emotioneel of paniekerig. U neemt het kind 
serieus; 

 U noteert wat kind verteld heeft. Dit worden uw persoonlijke aantekeningen; (zie voor aandachtspunten gesprek 
kind: bijlage 1/2) 
 

Aan het eind van deze fase neemt u een besluit: 
1. Het vermoeden is niet terecht 
* is een andere reden voor het 
gesignaleerde gedrag; 
* Blijf alert 

2. Er is geen bevestiging van het 
vermoeden 
* U blijft nauwkeurig observeren en 
noteren wat u bij het kind opvalt 
of wat u verteld wordt; 
* Na twee maanden bekijkt u uw 
aantekeningen opnieuw; 

3.U twijfelt of u vindt een bevestiging 
van uw vermoeden 
* Dit wordt ingebracht in de 
overleggroep/multi- 
disciplinair team (zie fase 2). 
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* Blijf alert. 
 
Fase 2: collegiale consultatie en zonodig raadplegen van ZAT of AMK 
De leerkracht bespreekt zijn/haar onderbouwde vermoeden in overleggroep/multidisciplinair team 

 De leerkracht / intern begeleider / directeur roept de overleggroep/ multidisciplinair team bijeen en bespreekt 
het vermoeden en de verzamelde informatie; 

 De overleggroep of het multidisciplinair team bekijkt welke gegevens over dit kind beschikbaar zijn. Dit wordt 
vastgelegd in persoonlijke werkaantekeningen; 

 De schoolleider of intern begeleider overlegt met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; 
 
Aan het eind van deze fase besluit de overleggroep/multidisciplinair team: 

1. Het vermoeden is niet terecht 
* Eris een andere reden voor het 
gesignaleerde gedrag; 
* Aan de andere reden wordt zorg 
besteed; 
* Blijf alert. 

2. Er is geen bevestiging van het 
vermoeden 
* U blijft bouwen aan de 
vertrouwensrelatie met het kind; 
* U blijft alert evenals bijvoorbeeld de 
jeugdarts en de jeugdverpleegkunde. 

3. U twijfelt of u vindt een bevestiging 
van uw vermoeden 
* U maakt een plan van aanpak, (zie 
aanbevelingen fase 2). 

 
Fase 3: gesprek me de cliënt  

 Praat zo mogelijk met het kind; 

 Leg de zorgen voor aan de ouders (uitgezonderd bij seksueel misbruik) 

 Onderzoek het kind of laat het kind onderzoeken (jeugdgezondheidszorg, het schoolmaatschappelijk werk, de 
schoolbegeleidingsdienst). Zie hieronder; 

 Overleg steeds in de overleggroep over verdere stappen; 

 Vraag advies bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. 

 Overleg binnen de overleggroep / multidisciplinair team, wie het best met de ouders kan spreken. Bereid het 
gesprek goed voor in de overleggroep / multidisciplinair team. 

 
Fase 4: inschatten risico, aard en ernst van het geweld 
 
De resultaten van fase 3 (nader onderzoek) worden in de overleggroep / multidisciplinair team besproken. De bespreking 
van deze resultaten zal weer tot een beoordeling moeten leiden. Deze beoordeling kan zijn: 

1. Het vermoeden is niet terecht: 
* Er is een andere reden voor het 
gesignaleerde gedrag; 
* Er wordt bekeken of er hulp aan 
ouders/kind nodig is, welke hulp 
aangeboden kan worden en/of er 
verwijzing noodzakelijk is; 
* Ondersteun ouders zo nodig bij de 
aanpak van andere problemen. 

2. Het vermoeden is (nog) niet 
bevestigd: 
* Er kan besloten worden tot een extra 
observatie periode; 
* Het is belangrijk om duidelijk af te 
spreken wie wat observeert en hoe 
lang deze periode gaat duren; 
* Fase 3 wordt opnieuw doorlopen; 
* Vraag advies bij het AMK 

3. Het vermoeden wordt bevestigd: 
* Als ouders het probleem 
onderkennen en mee willen werken 
aan verandering van hun situatie, kan 
de 
overleggroep hulp aanbieden of 
verder verwijzen. 
* Bespreek in de overleggroep / 
multidisciplinair team wie deze 
melding gaat doen; 
* Als vrijwillige hulpverlening niet lukt, 
terwijl de situatie ernstig blijft, zal het 
AMK de Raad voor de 
Kinderbescherming inschakelen. 

 
Fase 5: beslissen: hulp organiseren of melden 

 Los van de gekozen weg, blijft de leerkracht het gedrag van het kind nauwlettend volgen. Blijft alert op het wel 
zijn van het kind! 

                                                           
  In geval van (vermoeden van) seksueel misbruik: niet bespreken met de ouders, maar voorleggen aan het consultatieteam. 
Bel hiervoor het AMK 
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 Indien er aanleiding toe is, roept de leerkracht de overleggroep / multidisciplinair team weer bij elkaar (zie fase 2). 

 De overleggroep / multidisciplinair team evalueert datgene wat er gebeurd is en de procedures die gevolgd zijn. 

 Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en/of procedures aangebracht. 

 Besluit welke informatie in het leerling-dossier wordt vastgelegd. Ouders hebben recht op inzage in het 
kinddossier. 

 Als gebleken is dat het vermoeden niet terecht was, dienen de werkaantekeningen vernietigd te worden en kan 
het protocol met betrekking tot dit kind afgesloten worden. 

 Indien na enige periode onvoldoende verbetering zichtbaar is, is het van belang opnieuw contact op te nemen 
met het  AMK en eventueel opnieuw een melding te doen. Het AMK adviseert, indien nodig, meerdere keren 
contact op te nemen indien je  onvoldoende verbetering of verslechtering ziet. 

 


