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1. Visie en uitgangspunten

1.1 Visie op ontwikkeling  

De Petrusschool is een katholieke basisschool, welke gelegen is in Rijswijk. Goed onderwijs 

realiseren is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht voor iedereen, die werkzaam is in 

het onderwijs. Goed onderwijs betekent voor ons: Onderwijs dat gericht is op het realiseren 

van zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk onderwijs, waarbij de ondersteuningsbehoefte 

leidend is.  

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, 

hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog 

hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin 

het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen 

verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking.  

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang, deze zijn terug te vinden 

in onze Petruslijn:  

• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs,  

• werken met didactische blokplanningen om de leerlingen optimaal te volgen in hun 

ontwikkeling;  

• onderwijs op maat geven: differentiëren in niveau groepen  

• coöperatieve werkvormen inzetten  

• een betekenisvolle, effectieve (directe) instructie (EDI) verzorgen  

• kinderen zelfstandig (samen) laten werken  

• leerkrachten maken elkaar beter door lessen samen voor te bereiden en elkaar te bezoeken 

(Stichting leerKRACHT). 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om 

kennis op diverse manieren te verwerven. Voorwaarde daarbij is dat de leraren een klimaat 

creëren in de groep waarbinnen leerlingen zich veilig voelen. De leraren geven instructie en 

kinderen kunnen zich de leerstof op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door 

lessen alleen te maken of met anderen samen. Wij geloven dat kinderen heel veel leren van en 

met elkaar. Om die reden zetten we coöperatieve werkvormen in om kinderen te stimuleren 

om goed en intensief samen te werken. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen 

zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik 

gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden 

door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is extra aandacht binnen de groep. 

We maken gebruik van Level- en pluswerk om kinderen tegemoet te komen die meer uitdaging 

nodig hebben.  

Vanuit de maatschappij, ouders en het onderwijs is de vraag om inclusiever onderwijs en 

minder strak gescheiden systemen, tussen regulier en speciaal onderwijs, maar ook tussen 

onderwijs en zorg, de afgelopen jaren sterker geworden. In de komende planperiode, maar 

ook in de jaren daarna, werken we daarom samen naar inclusiever onderwijs met behoud en 

doorontwikkeling van voldoende specialistische expertisecentra. We realiseren ons daarbij dat 

de stap naar meer inclusieve onderwijsvoorzieningen, zodat leerlingen met en zonder 

ondersteuningsbehoefte steeds vaker naar dezelfde school kunnen en waar mogelijk in 

dezelfde klas zitten, een uitdagende weg is. Hierbij houden we rekening met de 

mogelijkheden, maar ook met de grenzen van de school, klas, leerling en leerkracht. Om het 

onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften, kunnen de mogelijkheden per 

groep en leerling verschillen.  

Binnen de Petrusschool wordt gewerkt met deze zorgroute. Met de zorgroute wordt op groeps-

school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoefte van 

alle leerlingen. De kern van de zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken (HGW) 

met plannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. 
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1.2 Uitgangspunt: afstemming  

Deze zorgroute bevat schoolbrede afspraken omtrent het onderwijsaanbod, de in te zetten 

hulp (in en buiten de groep) en de communicatie binnen de school en met ouders. We geven 

de kinderen onderwijs op grond van hun onderwijsbehoeften, rekening houdend met de 

mogelijkheden en beperkingen van het kind. We verzamelen daartoe informatie rondom 

leerlingen (observaties, toets resultaten, informatie van thuis, informatie van externen etc.) en 

gaan vooral uit van de mogelijkheden van het kind: wat heeft het kind nodig om bepaalde 

doelen te bereiken en welke aanpak heeft een positief effect (handelingsgericht).                                                                                                                                             

 

1.3 Driehoek: Ouders-kind-school  

We gaan er vanuit dat kind en omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden. Kinderen ontwikkelen 

zich in een context: op school (leraar en medeleerlingen), de opvoedingssituatie thuis (gezin, 

familie, oppas) en in hun vrije tijd. Om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen, 

moeten we ons bewust zijn van en rekening houden met de context waar een kind onderdeel 

van is en hierover het gesprek blijven voeren met ouders en de leerling zelf.  

 

1.4 Handelingsgericht werken (HGW) 

Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij 

onderwijsprofessionals (leerkracht, interne begeleider en directie) de volgende zeven 

uitgangspunten toepassen.  

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om 

een bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, andere werkvormen, 

extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk 

ondersteunen? Dit noemen wij de onderwijsbehoefte. 

2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in 

wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, 

op deze school en van deze ouders.  

3. Het is de leerkracht die het doet: hij/zij levert een cruciale bijdrage aan een positieve 

ontwikkeling van leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Maar wat heeft hij/zij 

hiervoor nodig, wat zijn haar/zijn ondersteuningsbehoeften?  

4. Het formuleren van bevorderende factoren is voor de ontwikkeling van het kind van 

groot belang. Naast belemmerende factoren zijn deze nodig om de situatie te begrijpen, 

ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren.  

5. Leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleider werken samen om 

een effectieve aanpak te realiseren. Samen analyseren zij de situatie en zoeken zij naar 

oplossingen.  

6. Doelgericht werken: de leerkracht formuleert korte en lange termijn doelen voor het 

leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert 

deze in een cyclus van planmatig handelen.  

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor de betrokkenen 

duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, 

waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn 

open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven.  

 

Om de zeven uitgangspunten te waarborgen, wordt er op school gewerkt met het Expliciete 

Directe Instructiemodel (EDI). Ook gebruiken de leerkrachten coöperatieve werkvormen, om 

de autonomie en samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen te vergroten. Om de 

leerlingen te volgen op Sociaal emotieel gebied werken wij met Scol (leerlingvolgsysteem en 
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vullen wij het groepsplan gedrag 3.0 van Orka in. Tot slot vindt de school een sterk 

pedagogisch klimaat heel belangrijk, wij zetten in op preventie. We werken vanuit het 

gedachtegoed van Positive behaviour support (PBS), Kwink en Orka. Hierdoor zijn alle 

leerlingen meer bewust van hun eigen emoties en herkennen ze deze beter bij de ander, zijn 

ze samen verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten; leren ze meedenken over hun 

omgeving en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Allemaal vaardigheden die nodig zijn in 

onze democratische samenleving met actief burgerschap. Alle afspraken en 

borgingsdocumenten zijn terug te vinden in onze Petruslijn. 

 

1.5 Schematisch overzicht Handelingsgericht werken op de Petrusschool 

 

Op de Petrusschool werken we met een zorgroute die de interne zorg op individueel-, groeps- 

en schoolniveau bestrijkt en de externe zorg. In bovenstaand schema staat deze route 

schematisch uitgelegd. In de hieropvolgende hoofdstukken zal het Handelingsgericht Werken 

op Groepsniveau en op Leerlingniveau nader toegelicht worden.  

 

1.5.1 Jaarplanning algemeen 

Verwachting/startgesprek  augustus/ sept leerkracht / IB 

Kennismakingsgesprekken  september  leerkracht / ouders / leerling  

Groepsbespreking ronde 1 oktober  leerkracht / IB 

Leerlingbespreking ronde 1 oktober  leerkracht / IB 
Cito-afname groep 8  oktober/november leerkracht 

Advies vaststellen groep 8 november  leerkracht /IB / directie 

Adviesgesprekken   december  leerkracht /IB / directie 
Scol afname najaar   oktober/november leerkracht 

Sometics afname sociogram oktober    leerkracht 

CITO-afname 3 t/m 7  januari / februari leerkracht 

Studiedag met cito-analyse februari  leerkracht / IB 
Rapporten    februari/maart leerkracht 

Oudergesprekken ronde 1 februari  leerkracht / ouders 

Groepsbespreking ronde 2 maart   leerkracht / IB 
Leerlingbespreking ronde 2 maart   leerkracht / IB 

Scol afname voorjaar  maart/april  leerkracht 
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Sometics afname sociogram maart/april    leerkracht 

Iep eindtoets groep 8  april   leerkracht 
NIO groep 7    april   leerkracht 

CITO-afname    mei/juni  leerkracht 

Studiedag met cito-analyse juni    leerkracht / IB 
Groepsbespreking ronde 3  juni/juli  leerkracht / IB 

Rapporten    juni/juli  leerkracht 

Oudergesprekken ronde 3 juni/juli  leerkracht / ouders 

Pre advies groep 7 vaststellen   juni    leerkracht / IB / directie 
Pre advies gesprekken groep 7   juni/juli  leerkracht / (IB / directie) 

 
Regelmatig vindt er tussendoor of gepland een gesprek plaats tussen parallelleerkrachten uit 
eenzelfde leerjaar of bouw. De IB’er spreekt om de week (mag kort) elke leerkracht en 
behoudt hierdoor de korte lijnen met de werkvloer. Hierdoor kunnen snel onderwerpen in zicht 
komen en opgepakt worden (bv. Door bespreking in directie-IB-overleg). 
 
Ook vindt er elke maand een (korte)observatie plaats door de IB’er in alle groepen. Hierdoor 
blijft er feeling met de werkvloer en de leerkracht-vaardigheden. Tevens valt op deze 
momenten terug te zien of het HGW terug te zien is in het dagelijks handelen van de 

leerkrachten of dat daar ontwikkelpunten liggen. De Instructional Leaders, directie en 
specialisten worden hier ook voor ingezet.  
 
2. Handelingsgericht werken op groepsniveau  

 
• Wij bieden een goed doordacht basisaanbod in de groepen: goede, gerichte instructie 
volgens het EDI-model en voldoende verwerkingstijd.  
• Wij werken handelingsgericht en brengen de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart. 
We gaan uit van wat de leerling nodig heeft om de leerling optimaal van het onderwijsaanbod 
te kunnen laten profiteren.  
• Voor de vakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen werken wij in 
drie niveau-groepen: minimum-, basis- en plus- groep. De leerkrachten maken voor al 
deze vakken een Indeling niveaugroepen Handelingsgericht Werken. 
• Wij bewaken de doorgaande lijn door zorgvuldig over te dragen van leerkracht naar 
leerkracht, waarbij de analyses van de toetsresultaten en de (o.a.) daaruit voortvloeiende 
onderwijsbehoeften leidend zijn.  
• We bewaken de grenzen van zorg binnen de groep en binnen de school als geheel. Dit is 
terug te vinden in ons School OndersteuningsProfiel (SOP) 



 

9 

 

2.1 Schematisch overzicht werken op groepsniveau 

Op groepsniveau doorloopt de leraar twee keer per schooljaar de cyclus Handelingsgericht 

Werken. De eerste cyclus loopt van augustus tot januari, de tweede cyclus loopt van februari 

tot juni/juli. Halverwege elke cyclus vindt een tussentijdse evaluatie door de leerkracht plaats. 

Twee keer per jaar is er een groepsbespreking over de resultaten; ronde 2 en 3 (zie 

jaarplanning). 

Er is regelmatig overleg tussen de IB’er en de (parallel-) leerkracht (-en uit 1 leerjaar of 

bouw). 

 

De cyclus bevat de volgende stappen:  

1. Evalueren van vorderingen en verzamelen van leerling-gegevens (analyse CITO-toetsen 

d.m.v. analyse formulieren, analyse Scol en sociogram, methodegebonden toetsen, 

observaties, gemaakt werk, overige gegevens). Op grond van deze gegevens wordt een 

nieuwe indeling gemaakt. 

2. Groeperen van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in een subgroep. Wij 

werken bij ons op school in 3 groepen: de minimum-groep, de basis-groep en de plus-groep. 

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP) maken zoveel mogelijk deel uit van de 

minimum-groep, maar zij worden daarin apart benoemd. 

3. Elke subgroep wordt opgenomen in de blokplanning met de doelen voor dat blok. De 

blokplanning wordt opgeslagen op Sharepoint in de map Blokplanning van de betreffende 

groep. 

4. Uitvoeren. De leerkracht voert de blokplanning uit en doet wekelijks een evaluatie: op basis 

van de dagelijkse observaties en reflecties past de leerkracht de blokplannen zo nodig aan. Zo 

kan het zijn dat een kind, afhankelijk van het doel of doelen voor de komende week, tijdelijk 

verandert van subgroep. 

5. Elke grote cyclus wordt afgerond met een groepsbespreking waarin de leerkracht en de IB 

de afgelopen periode bespreken, analyseren, en doelen stellen voor de volgende periode.  

 

NB. Voor de kleutergroepen wordt er binnen de SLO doelen met de doelenboekjes gewerkt met 

de daarin opgenomen overzichten. Hierin wijkt de Kleuterbouw af van de groep 3-8. 

 

Betrokkenen:  

• Groepsleerkracht  

• Intern begeleider  

• Ouders (voor het eventueel verhelderen van onderwijsbehoeften en overleg)  

 

Verantwoordelijkheden:  

• De leerkracht is verantwoordelijk voor het opstellen van de analyse- en groepsoverzichten en 

de uitvoering van instructies op niveau zoals gepland in de Blokplanningen. Zij moeten ook 

registraties bijhouden, om zodoende de ontwikkeling van een leerling te monitoren.  

• De leerkracht is verantwoordelijk voor het lesgeven met behulp van EDI en coöperatieve 

werkvormen (zie Petruslijn). 

• De leerkracht is verantwoordelijk voor het analyseren van toets- en observatiegegevens en 

het maken van een analyse op leerling- en groepsniveau. 

• De leerkracht is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de groepsbespreking; resultaten 

analyseren en aangeven welke onderwerpen hij/zij wil bespreken.  
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• De IB-er is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de groepsbespreking op schoolniveau 

(doorgaande lijnen bewaken)  

• De IB-er is verantwoordelijk voor het verhelderen van eventuele vragen m.b.t. de 

onderwijsbehoeften van een leerling of subgroep.  

  

2.2 De groepsbespreking  

2.2.1 Doel 

Het doel van de groepsbespreking is erop gericht om alle gegevens omtrent de leerlingen te 

analyseren en evalueren, zodat er weer opnieuw geclusterd kan worden op 

onderwijsbehoeften, het onderwijs aansluit bij deze behoeften en de leerling weer verder kan 

groeien. De groepsbesprekingen zullen per ronde een klein accentverschil hebben: 

Ronde 1; welbevinden en groepsvorming 

Ronde 2; resultaten 

Ronde 3; resultaten en overdracht naar volgend schooljaar 

 

2.2.2 Documenten 

In de groepsbespreking van midden en bovenbouw (groep3-8) spelen de volgende 

documenten een rol: 

• Voorbereidingsformulier groepsbespreking 

• Verzamellijst Cito analyse  

• CITO-analyse overzicht 

• Methode gebonden toetsen 

• Observaties  

• Reken- en taallesplan  

• Indeling niveaugroepen handelingsgericht werken 

• Blokplanningen 

 

In de groepsbespreking bij de Kleuter-bouw (groep 1-2) wordt gebruik gemaakt van de 

volgende documenten: 

• Voorbereidingsformulier groepsbespreking 

• Overzicht Leerlijnen uit SLO 

• Doelenboekjes 

• Observaties 

• Blokplanning/doelen overzicht 

 

2.2.3 Inhoud groepsbespreking 

In de groepsbespreking in de midden- en bovenbouw (groep 3-8) bespreken de leerkracht en 

IB per vakgebied de volgende onderwerpen: 

 

- Verwachtingen (Ronde 1-2-3) 

- Wat verwacht je van deze bespreking? Wat wil je dat het oplevert? 

- Wat kan ik als IB voor je betekenen in deze bespreking? 

- Sfeer in de groep/klassenmanagement (Ronde 1) 

- Hoe is de dynamiek in de groep? 

- Zijn er duidelijke afspraken en regels in de groep? 

- Hoe stimuleer je de groepsvorming in je groep?  

- Ondersteuningsbehoeften (Ronde 2-3) 

- Wat heb je ontdekt tijdens je analyses? Wat heeft de groep volgens jou nodig? 
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- Waarvan heeft de groep de afgelopen periode geprofiteerd? 

- Welke aanpassingen heb je voor ogen qua aanbod (doelen in de blokplanning), 

instructie(groepen), verwerking, feedback, begeleiding, organisatie? 

- Welke ondersteuning of hulp heb je nodig? 

- Wie kan jou het beste helpen? En wat moet die persoon dan doen? 

- Wat kan ik als IB’er voor je doen? 

- Op welke punten heb je begeleiding of coaching nodig? 

- Op welk gebied ben je op zoek naar informatie, suggesties of handvatten? 

- Zijn er aandachtspunten waar je met de hele groep aan zou willen werken? 

- Hoe is je groepsdynamiek in zijn geheel? 

- Opvallende leerlingen (Ronde 1-2-3) 

- Zijn er naar aanleiding van je analyses opvallende leerlingen die je wilt inbrengen in de 

komende leerlingbespreking? 

 

NB. Voor de kleuterbouw (groep 1-2) wordt dezelfde gespreksstructuur gebruikt, maar zullen 

alleen de ontwikkelingsgebieden die binnen de SLO doelen/doelenboekjes gehanteerd worden 

leidend zijn. Te weten: 

- Geletterdheid 

- Gecijferdheid 

 

2.2.4 Verantwoordelijkheden 

• De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het evalueren van de toetsresultaten en het 

verzamelen van gegevens die van belang zijn voor het opstellen/bijstellen van de 

groepsoverzichten en de HGW-indeling in instructiegroepen. 

• De IB-er is verantwoordelijk voor het verhelderen van eventuele vragen m.b.t. de 

onderwijsbehoeften van de groep, een subgroep of een leerling. Op basis van een duidelijke 

vraag kan de IB aanvullende informatie verzamelen m.b.t. de onderwijsbehoefte van de 

leerling/groep d.m.v. een pedagogisch didactisch onderzoek, een observatie, etc.  

 

In de volgende paragrafen worden de stappen in de cyclus met bijbehorende documenten 

specifieker toegelicht. 

2.3 Het indelen van de niveau-groepen  

Bepaalde leerlingen hebben naast of in plaats van het basisaanbod extra instructie, extra 

leerstof, een andere aanpak, andere werkvormen, andere middelen en materialen nodig om de 

doelen te bereiken.  

Bij het clusteren van leerlingen in een niveau-groep worden bij voorkeur activiteiten aan de 

hele niveau-groep aangeboden, met differentiatie waar nodig.  

De volgende niveau-groepen kunnen zo worden gevormd: 

minimum groep Basis groep Plus groep Individueel 

Krijgen verlengde instructie Krijgen basis instructie Krijgen korte instructie OPP 

Krijgen veel herhaling, pre- 
teaching en waar nodig  
ondersteunend materiaal 

Krijgen het normale 
programma 

Krijgen, naast de compacte 
basisstof, verrijking en 
verdieping (pluswerkboek, 
leverwerk). 

Kinderen met een eigen 
leerlijn (OPP) 
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De verwerking is dus op eigen niveau. De leerkracht kijkt per les, n.a.v. het gemaakte werk, 

welke leerlingen er extra instructie nodig hebben. Dit werkt adaptief; een sterke rekenaar die 

bijvoorbeeld uitvalt op een klein onderdeel van de rekenstof, neemt op zo’n moment ook deel 

aan de extra instructie.  

2.4 Praktische uitvoering van niveaus  

2.4.1 Vertalen naar de blokplanning  

Op basis van de onderwijsbehoeften en de instructieniveaus maakt de leerkracht de 

blokplanning af. De blokplanningen worden bewaard in de betreffende map op sharepoint-

-Onderwijs--zorgstructuur HGW—groep bv. 5a . In de blokplanning worden de leerlingen 

van de verschillende subgroepen aangegeven.  

Per week houdt de leerkracht observaties bij op het laatste blad van het blokplan en neemt dit 

ook mee naar het volgende blokplan. Ook informatie uit de tussentijdse toetsen en het 

gemaakte werk wordt meegenomen in de invulling van de blokplanning(en). 

De leerlingen in de subgroepen worden begeleid tijdens de zelfstandige verwerking in de 

lesstof. Om een rustig klassenklimaat te creëren en leerlingen te leren omgaan met uitgestelde 

aandacht tijdens de zelfstandige verwerking wordt er gebruik gemaakt van een time 

timer/werklicht/vraagblokje (zie Petruslijn). 

 

2.4.2 Voortdurende tussentijdse observaties en informatieverzameling  

Gegevens uit observaties, gesprekjes met leerlingen, leerkracht-ouder-kind gesprekken en 

analyse van werk worden tijdens de uitvoering verzameld en gebruikt om de 

groepsoverzichten voor de komende periode in te vullen en de leerdoelstellingen te evalueren. 

2.4.3 Evaluatie en voorbereiding groepsbespreking  

Bij de evaluatie kijkt de leerkracht niet alleen naar de vorderingen van de leerlingen maar 

vooral ook naar de resultaten van het eigen aanbod de afgelopen periode. Op basis hiervan 

evalueert de leerkracht of aanpassingen in het aanbod nodig zijn.  

 

Voor een goede voorbereiding is van belang dat de leerkracht voorafgaand aan de 

groepsbespreking gebruik maakt van het voorbereidingsformulier en alle groepsoverzichten 

ook vooraf plaatst op Sharepoint. Dit wordt geplaatst bij Onderwijs---zorgstructuur HGW--

-bv. 5a. De IB-er kan deze dan voor de bespreking inzien.  

- Verzamellijst Cito met analysevragen invullen per CITO- toets. 

- CITO Analyse overzicht (vaardigheidsgroei naar aanleiding van de toetsen).  

- Evalueren en bijstellen OPP’s. Eventueel opstarten van een nieuw OPP. 

- Groepsoverzichten (blokplanningen) aanpassen: aanpak lessen, onderwijsbehoeften     

leerlingen in taal- rekenlesplan eventueel bijstellen. 

- Indeling niveaugroepen handelingsgericht werken  

-Groepsoverzichten Scol, Sociogram, groepsplan gedrag 3.0 Orka 

 

Bovenstaande documenten: SharePoint--Onderwijs--zorgstructuur HGW—groep bv. 5a 

2.5 Stappenplan analyse CITO-toetsgegevens en vaardigheidsgroei  

De formulieren die we 2x per jaar gebruiken tijdens de grote HGW-cyclus op groepsniveau, 

zijn: 

- Cito analyse overzicht (toetsgegevens en -vaardigheidsgroei) 

- Verzamellijst Cito analyse 

- Blokplanningen 

- Taal- en rekenlesplan 
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- Indeling niveaugroepen HGW 

 

2.5.1 Algemeen 

- Vul op het CITO-analyse overzicht achter het vakje “Groep” de naam van je groep in.  

- Vul achter het hokje “Schooljaar” jaartal in waarop de vaardigheidsgroei analyse betrekking 

heeft.  

- Vul achter het hokje “Toetsperiode” de twee toets momenten in waarop de vaardigheidsgroei 

analyse betrekking heeft (bijv. van: E4 tot M5).  

- Vul achter het hokje “Leerkracht” de naam van de leerkracht in die de analyse maakt.  

- Vul achter het hokje “Vak/vormingsgebied” het vak/vormingsgebied in waarop de analyse 

betrekking heeft (bijv. rekenen).  

- Vul achter het hokje “landelijk gemiddelde” de landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei in van 

het gekozen vak/vormingsgebied, over de aangeven toetsperiode. Zie tabel Norm Cito op 

Sharepoint--Onderwijs--zorgstructuur HGW—groep bv. 5a---cito evaluatie. 

 

- Vul onder de kolom “Naam leerlingen” alle namen van de leerlingen uit de groep in.  

 

2.5.2 Start de vaardigheidsanalyse en beantwoord de verzamellijst 

1. CITO- score vorige toetsperiode  

- Vul in deze kolom de CITO- vaardigheidsscore in waarmee de leerlingen deze toetsperiode 

gestart zijn. (het is het handigste om tijdens deze actie ook direct kolom 3 in te vullen).  

2. Daadwerkelijke vaardigheidsgroei  

- Vul in deze kolom de daadwerkelijk vaardigheidsgroei per leerling over de aangegeven 

toetsperiode in. De scores die op of boven de landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei liggen 

markeer je in het groen. De scores die onder de landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei 

markeer je in het rood weergegeven. De landelijk gemiddelde vaardigheidsscores per afname 

moment zijn te vinden in de tabel Norm Cito op Sharepoint.  

Beantwoord Vraag A uit de verzamellijst. 

3. Huidige CITO- score  

- Vul in deze kolom de CITO- vaardigheidsscore in waarmee de leerlingen de toetsperiode zijn 

geëindigd.  

- Arceer met een marker alle namen van die leerlingen die onder de landelijk gemiddelde 

vaardigheidsgroei scoren.  

- Ga naar de verzamellijst en beantwoord vraag B & C.  

4. CITO- gemiddelde vaardigheidsgroei Zie tabel Norm Cito op Sharepoint--Onderwijs--

zorgstructuur HGW—groep bv. 5a—Cito evaluatie.  

- Vul in deze kolom de verwachte vaardigheidsgroei per kind in (minimaal zoals CITO 

aangeeft)  

5. Huidige CITO- score  

- Vul in deze kolom de CITO- score in waarmee de leerlingen de toetsperiode zijn geëindigd.  

- Arceer met een marker alle namen van die leerlingen die onder het landelijk scoren.  

- Ga naar de verzamellijst en beantwoord vraag B & C.  

6. Welke leerlingen hebben extra begeleiding gehad  

- Kruis in deze kolom de leerlingen aan die in deze toetsperiode regelmatig aan de 

instructietafel extra begeleiding hebben gehad.  

7. Extra actie  

- Vul “ja” in achter de namen van de leerlingen die op basis van de analyse van de 

vaardigheidsgroei voor de aankomende periode extra aandacht moeten krijgen.  
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2.5.3 Beantwoord de analysevragen  

1. Heb je voldoende tijd ingepland voor dit vakgebied? Zou je dit de komende periode anders 

gaan doen?  

2. Heb je de onderwijstijd effectief besteed?  

3. Op welke manier is het directe instructiemodel (EDI) zichtbaar in je lessen?  

4. Hoeveel tijd besteed je per week aan het automatiseren en hoe doe je dat?  

5. Hoe zorg jij ervoor dat de leerlingen taakgericht zijn tijdens het werken? Wat zou je willen 

verbeteren?  

6. Heb je positieve (hoge) verwachtingen van je leerlingen en hoe laat je ze dat merken?  

7. Hoe zorg jij voor voldoende differentiatie binnen je lessen? Op welke manier is dit 

zichtbaar?  

8. Hoe evalueer je het proces, werkhouding en het werktempo met de kinderen? Geef je de 

leerlingen feedback op hoe ze de taak hebben gemaakt of hoe de les is gegaan? Vat je met ze 

samen wat er is geleerd?  

9. Hoe maak je goede analyses van de methodegebonden toetsen en hoe gebruik je de 

uitkomsten voor je lesplanning? 

Beantwoord nu vraag D 

 

Alle ingevulde documenten worden opgeslagen in de betreffende mappen in de eigen 

klassenmap op Sharepoint: 

- Analyse CITO-toetsgegevens en vaardigheidsgroei 

- Verzamelijst Cito analyse 

- Indeling niveaugroepen HGW 

- Groepsoverzichten en blokplanningen 

 

2.6 Zorgleerlingen 

Leerlingen die op de Cito-toetsen op niveau IV of V presteren worden meestal ingedeeld in de 

instructie afhankelijke groep (minimum-groep). Wanneer zij binnen hun niveau steeds 

een gemiddelde groei laten zien, beschouwen wij hen als leerlingen die meer 

ondersteuning nodig hebben, maar niet als zorgleerlingen.  

Een leerling is een zorgleerling, wanneer de leerling op CITO toetsen:  

• minder dan gemiddeld groeit 

• stagneert in zijn/haar ontwikkeling (helemaal geen groei laat zien) 

Breng deze leerling in bij de leerlingbespreking en bepaal met IB welke actie er ondernomen 

moet worden. 

 

2.6.1 Grenzen aan de specifieke ondersteuningsmogelijkheden van de school.  

In ons ondersteuningsprofiel (SOP) staat een duidelijke omschrijving van wat wij aan 

ondersteuning vanuit de basiszorg kunnen bieden. Wij vinden dat iedere leerling de 

ondersteuning verdient die past bij zijn of haar onderwijsbehoeften. Wij realiseren ons echter 

ook dat wij daar niet altijd aan kunnen voldoen. Bijvoorbeeld, omdat we niet over de 

benodigde deskundigheid beschikken of de middelen niet hebben om de ondersteuning te 

kunnen bieden.  

De leerkracht stelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Deze wordt twee keer per schooljaar bijgesteld en 

besproken met ouders. Het OPP wordt door ouders en directie ondertekend en op Sharepoint 

--Onderwijs--zorgstructuur HGW—groep bv. 5a—OPP  geplaatst.  
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Bij zorgleerlingen waar meer voor nodig is wordt minimaal 1 keer per jaar een MDO gepland 

met ouders, leerkracht, IB, SPPOH, SMW en eventueel andere betrokken hulpverleners. Dit 

document wordt ook bijgesteld en ondertekend door ouders. 

Er wordt gedurende de afgesproken periode passende ondersteuning, bv vanuit een 

arrangement, geboden en geëvalueerd. 

- wanneer er onvoldoende groei is, binnen de gestelde doelen, gaan wij na een (half) jaar de 

expertise vanuit SBO/SO betrekken.  

Wij hanteren de volgende grenzen:  

- de ondersteuningsbehoefte van de leerling gaat niet ten koste van het sociaal 

emotioneel welbevinden en de veiligheid van de leerling zelf en/of de 

ondersteuningsbehoeften, het sociaal emotioneel welbevinden of veiligheid van de 

andere kinderen in de groep. Wanneer de veiligheid, het leren/welbevinden van de 

groep of individu in het geding komt kan er besloten worden dat wij 

handelingsverlegen zijn. De inzet van bv een Shadow (ambulante begeleiding op 

school) en/of thuiszitten is dan een laatste redmiddel ter overbrugging van 

verwijzing. 

- de ondersteuningsbehoefte van de leerling overschrijdt de draagkracht van het 

lerarenteam niet (80 % van het team moet het kunnen dragen). 

- de leerling heeft een dusdanige specifieke individuele ondersteuning nodig, dat wij 

daarvoor niet over de middelen en/of de deskundigheid beschikken.  

In alle gevallen wordt in zorgvuldig overleg (MDO) met de ouders, school, SMW, CJG, 

leerplicht en de adviseur van de SPPOH besproken wat het beste voor de leerling is.  

3. Handelingsgericht werken op leerlingniveau 

3.1 Schematisch overzicht werken op leerlingniveau 
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3.2 Zorgniveau 0 

3.2.1 Inhoud zorgniveau 0 

De leerlingen op Zorgniveau 0 draaien zonder extra ondersteuning van de leerkracht zelf mee 

in de basisondersteuning van de Cyclus HGW op groepsniveau (Zie hoofdstuk 2). 

De leerkracht kan de leerling mee laten draaien in deze cyclus door het inzetten van: 

- EDI 

- Actieve werkvormen voor zelfstandigheid en samenwerken 

- Werken met blok- en dagplanning en de bijbehorende wekelijkse observaties. 

 

3.2.2 Signaal 

Wanneer blijkt dat de HGW-niveau indeling in het dagelijkse handelden te weinig effect heeft 

om het beoogde doel te bereiken, wordt de leerling opgeschaald naar zorgniveau 1. 

 

3.2.3 Verantwoordelijkheden 

• De leerkracht draait de HGW cyclus zelfstandig. 

• De IB-er voert regelmatig leerkracht-gesprekken en observeert maandelijks in de groep. 

 

3.3 Zorgniveau 1 

3.2.1 Inhoud zorgniveau 1 

De leerlingen op Zorgniveau 1 draaien met extra ondersteuning van de leerkracht zelf, mee in 

de Cyclus HGW op groepsniveau (Zie hoofdstuk 2). Extra ondersteuning kan bestaan uit de 

leerling helpen opstarten, werken met time-timer, dagelijkse gesprekjes etc. Ook de kinderen 

in een verlengde of verkorte instructie groep vallen onder zorgniveau 1. 

Pas wanneer een leerkracht en/of IB’er signaleert dat de onderwijsbehoeften van een leerling 

onduidelijk blijven (in een complexe situatie bijvoorbeeld) of als een leerling heel weinig groei 

of een stagnerende ontwikkeling laat zien, wordt de leerling opgeschaald naar Zorgniveau 2 en 

aangemeld voor de leerlingbespreking. Dit kan gedurende het hele jaar plaatsvinden, maar 

kan ook naar aanleiding van een groepsbespreking zijn.  
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De leerlingbespreking vindt structureel 2x per jaar plaats, maar kan ook op aanvraag extra 

plaatsvinden.  

3.2.2 Signaal 

Wanneer blijkt dat de HGW-indeling met extra ondersteuning van de leerkracht onvoldoende 

effect heeft om het beoogde doel te bereiken, wordt de leerling opgeschaald naar zorgniveau 

2. 

 

3.2.3 Verantwoordelijkheden 

• De leerkracht draait de HGW zelfstandig. 

• De leerkracht biedt de extra ondersteuning zelf in de klas. 

• De leerkracht vindt door collegiale consultatie/intervisie wat hij/zij extra kan bieden in deze 

situatie bij deze leerling. 

• De leerkracht kan SWM consulteren 

• De leerkracht kan ouders consulteren 

• De leerkracht registreert de effectieve extra ondersteuning in het lesplan van rekenen en/of 

taal. 

• De IB-er voert regelmatig een kort gesprek met de leerkracht en observeert maandelijkse in 

de groep. 

 

3.4 Zorgniveau 2 

3.4.1 Inhoud zorgniveau 2 

meer 

zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling, om daar vervolgens, met behulp van 

een ontwikkelingsperspectief (OPP), beter bij aan te kunnen sluiten.

logopedie, fysiotherapie, SOVA-training, Bouw! (bij 

vermoeden van dyslexie), jeugdarts, begeleiding door dyslexie-coördinator, SMW, 

aandachtsfunctionaris, taal-, reken-, jonge kind-, gedragsspecialist of onderwijsondersteuner. 

Ook kan er besloten worden om een (screenings)onderzoek (zoals een PDO, TAK of IQ) te 

laten afnemen of een gerichte observatie in de klas te laten doen. Er kan extra begeleiding 

geboden worden of een intern onderzoek plaatsvinden, zoals een PI-dictee, tijdsteekproef of 

een diagnostisch rekengesprek. 

 

Wanneer de onderwijsbehoeften helder zijn, maar blijkt dat ze niet binnen het 

lesplan/blokplanning te realiseren zijn, maar wel realiseerbaar zijn binnen de school, kunnen 

de leerkracht en de IB-er besluiten om een individueel handelingsplan of OPP op te stellen. Dit 

betekent dat er naast het deelnemen aan de instructiegroep wordt gekeken naar de 

mogelijkheid om de leerling nog extra instructie en oefentijd bovenop zorgniveau 1 te bieden. 

Dit kan georganiseerd worden met hulp van onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuner of 

tutoren.  
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3.4.2 Signaal  

Wanneer na de genomen acties blijkt dat dit te weinig effect heeft om het beoogde doel te 

bereiken, wordt de leerling opgeschaald naar zorgniveau 3 en wordt deze aangemeld voor een 

MDO (multidisciplinair overleg). Voor deze leerling is er dan reeds een OPP gemaakt. 

Wanneer na de genomen acties blijkt dat het doel behaald is, kan de leerling terugstromen 

naar Zorgniveau 1 en weer meedraaien in het HGW op Groepsniveau 

 

3.4.3 Verantwoordelijkheden 

• De leerkracht vult het voorbereidingsformulier voor de leerlingbespreking in (zie bijlage 

6.9) en plaatst deze tijdig op Sharepoint om de leerlingen goed te kunnen bespreken.  

• Als in de leerlingbespreking besloten wordt tot bepaalde acties vindt er overleg plaats met de 

ouders. Hierbij bepreekt de leerkracht (en eventueel de IB-er) de uitkomsten van de 

bespreking, de antwoorden op hun vragen en de wijze waarop school en de ouders gaan 

samenwerken. Indien externe hulp nodig is, vraagt de leerkracht de ouders om toestemming. 

De ouders kunnen hun hulpvragen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de externe hulp 

in een gesprek bespreken met de leerkracht en de IB. Indien nodig legt de IB’er het eerste 

contact met externe, waarna de leerkracht mogelijk gekoppeld kan worden aan deze externe 

persoon. 

• De leerkracht vult in ESIS bij de betreffende leerling de zorg, hulpvraag en acties in en 

plaatst dit document ook in Sharepoint bij de leerlingbespreking.  

• De IB-er is verantwoordelijk voor de regie van de leerlingbespreking. Zij zorgt ervoor dat 

deze gestructureerd verloopt. 

 

3.4.4 De Leerlingbespreking 

 

Het doel van de leerlingbespreking is om in kaart te brengen wat er nodig is om: 

- De onderwijsbehoeften van de leerling helder te krijgen en te bekijken hoe aan deze 

behoeften tegemoetgekomen kan worden 

- De groei weer op gang te brengen 

- De ontwikkeling weer te stimuleren. 

 

De leerlingbespreking heeft de onderstaande structuur: 

- Volgorde van de leerlingen die besproken worden 

 a) Leerlingen in Zorgniveau 2 en 3 die niet veranderd zijn van niveau. 

 b) leerlingen die van Zorgniveau 4 naar 3 zijn gegaan. 

 c) Leerlingen die van Zorgniveau 1 naar 2 zijn gegaan 

- Bespreekpunten 

 - Wat heeft er toe geleid dat de leerling op het huidige zorgniveau zit? 

 - Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling? 

 - Wat gaat/ging er goed en wat kan nog beter? 

 - Wat zijn bevorderende en belemmerde factoren? 

 - Wat is de visie van ouders? 

 - Wat is de visie van de leerling? 

 - Wat zijn mogelijke oplossingen?  

 - Wat is er nodig om de vragen te kunnen beantwoorden? 
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 - Moet het zorgniveau van de leerling worden aangepast? 

 - Wat heeft de leerkracht nodig om aan te kunnen sluiten bij de 

 onderwijsbehoeften van de leerling? 

- Extra:  

- Welke acties lopen er bij leerlingen op Zorgniveau 4? 

 

3.4.5. Ontwikkelingsperspectief (OPP)  

Een OPP schrijf je als de onderwijsbehoeften helder zijn, maar niet binnen het groepsplan te 

realiseren zijn, maar wel realiseerbaar zijn binnen de school. Dit betekent dat er naast het 

deelnemen aan de instructiegroep wordt gekeken naar de mogelijkheid om de leerling nog 

extra instructie en oefentijd bovenop zorgniveau 1 te bieden. Dit kan georganiseerd worden 

met hulp van onderwijsassistentes of tutoren. Een OPP wordt opgesteld wanneer een leerling 

de einddoelen van de basisschool niet gaat halen of wanneer er zorgen zijn op 2 of meer van 

de onderstaande gebieden: 

- Op de hoofdvakken Rekenen, Spelling of Technisch Lezen 

- Beperkte of negatieve groei in resultaten 

- Gedrag 

- Sociaal emotioneel welbevinden 

- Motoriek 

- Taal-spraakontwikkeling en woordenschat 

- Werkhouding en executieve functies 

Wanneer wordt geconcludeerd dat de leerling de einddoelen van de basisschool niet gaat halen 

voor één of meer vakgebieden, wordt er ook een OPP opgesteld. In het OPP staat het doel en 

hoe de komende periode gewerkt zal worden; uitgaand van de onderwijsbehoeften van de 

leerling: wat heeft deze leerling pedagogisch en didactisch nodig om het gestelde meetbare 

doel te behalen? Het bestrijkt een half jaar en wordt in de leerlingbespreking geëvalueerd: zijn 

de doelen bereikt en waar moet nog aan gewerkt worden? Het OPP wordt vervolgens opnieuw 

opgesteld voor het volgende half jaar.  

Hierbij zijn de Intern begeleider, Leerkracht en Ouders betrokken. De leerkracht is 

verantwoordelijk voor het opstellen van het OPP waarbij ondersteuning van IB kan worden 

ingezet. Leerkracht is verantwoordelijk voor communicatie met de ouders. 

Het OPP wordt door de leerkracht gemaakt (eventueel met ondersteuning van de intern 

begeleider) en in de klassenmap op Sharepoint bij de OPP’s bewaard. Een geevalueerd OPP 

wordt in Esis geplaatst, let erop dat alles ondertekend is door ouders en de directie. 

 

3.5 Zorgniveau 3 

3.5.1 Inhoud zorgniveau 3 

Op Zorgniveau 3 worden leerlingen in het Multidisciplinair Overleg (MDO) besproken.  

De leerling wordt opgeschaald naar Zorgniveau 3 wanneer: 

- de onderwijsbehoeften onduidelijk blijven, ook na de genoeg stappen op Zorgniveau 2. 

- de onderwijsbehoeften duidelijk zijn, maar de school handelingsverlegen is om tegemoet te 

komen aan deze behoeften. 

 

3.5.2 Signaal 

Mocht er na de bespreking in het multidisciplinair overleg (MDO) nog steeds niet voldoende 

hulp geboden kunnen worden, die passend is bij de onderwijsbehoeften van het kind, wordt er 
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vanuit de expertise van het MDO een beslissing genomen welke plek of hulp wel passend is. 

De leerling wordt opgeschaald naar zorgniveau 4. 

Wanneer na de bespreking in het MDO blijkt dat er aan de gestelde doelen tegemoet kan 

worden gekomen, kan de leerling terugstromen naar Zorgniveau 2. 

 

3.5.3 Verantwoordelijkheden 

Betrokken in deze fase zijn de Intern begeleider, leerkracht, Ouders, SMW, Adviseur SPPOH, 

Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige (indien betrokken), HCO (indien betrokken), CJG 

(gezinscoach, indien betrokken), Ambulant Begeleider vanuit het S(B)O (indien betrokken), 

Leerkracht en IB zijn verantwoordelijk voor communicatie met de ouders.  

De externen (Jeugdarts, SMW, GZ-psycholoog, etc.) beantwoorden zo goed mogelijk de 

hulpvragen van school en ouders en bieden de begeleiding die vanuit hun taakomschrijving 

van hen verwacht mag worden. 

De Intern begeleider zorgt voor het informeren van de betrokken van het MDO over de agenda 

en het toesturen van de benodigde informatie. 

 

3.5.4 Het MDO 

Minimaal 6x per schooljaar is er een MDO dag gepland. De begeleiding/ondersteuning van een 

leerling wordt minimaal 1 keer per jaar besproken/geëvalueerd tijdens een MDO. 

Casus inbreng: De leerkracht vult in overleg met de ouders en IB het MDO formulier in en 

formuleert in samenwerking met ouders en IB de diagnostische vragen van school en ouders. 

IB legt deze voor aan het orgaan dat deze vragen het beste kan beantwoorden: het MDO. 

 

Consultatie of begeleiding: In het MDO wordt de casus als eerste voorgelegd, waarbij 

verschillende disciplines mee zullen denken in wat er nog moet gebeuren op school om 

gestelde doelen te kunnen behalen met de leerling. Ouders moeten toestemming hebben 

gegeven om de casus voor te leggen. Het MDO komt meerdere keren per schooljaar bijeen op 

vooraf vastgestelde data.  

In overleg met alle betrokkenen worden doelen voor de consultatie en/of begeleiding 

opgesteld. Tijdens de evaluatie wordt nagegaan of deze doelen zijn bereikt. Wanneer dit het 

geval is, wordt de consultatie en/of begeleiding beëindigd en worden de bijzonderheden t.a.v. 

de aanpak van de leerling in het lesplan, de blokplanning en/of het OPP opgenomen. De 

leerling keert terug in de leerlingbespreking, wanneer de doelen bereikt zijn. Wanneer de 

doelen niet zijn bereikt worden de vervolgstappen in het MDO besproken en vastgesteld (b.v. 

het aanvragen van een individueel arrangement). In het MDO wordt besloten of er voor het 

kind een arrangement nodig is of dat er een toelaatbaarheidsverklaring (SBO/SO) nodig is. De 

IBer plaats alle documenten in Onderwijs Transparant (OT). Alle externe betrokkenen en 

ouders kunnen hier ook op inloggen.  

 

3.6 Zorgniveau 4 

3.6.1 Inhoud zorgniveau 4 

Op Zorgniveau 4 vindt er op advies van het MDO extern onderzoek of specialistische 

zorg/behandeling plaats. Het doel hiervan is om alsnog zicht te krijgen op de specifieke 

onderwijs behoeften van de leerling.  

De leerling wordt opgeschaald naar Zorgniveau 4 wanneer: 

- de onderwijsbehoeften onduidelijk blijven, ook na die bespreking in het MDO. 

- de onderwijsbehoeften duidelijk zijn, maar de school handelingsverlegen is om tegemoet te 

komen aan deze behoeften. 

Het MDO beslist dat er verder extern onderzoek of zorg nodig is. 
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Als herhaalde inspanningen uit het MDO ontoereikend zijn, wordt een individueel arrangement 

aangevraagd  

 

3.6.2 Signaal 

Wanneer na extern onderzoek of zorg/behandeling de onderwijsbehoeften van de leerling 

helder zijn, maar de school handelingsverlegen blijkt, wordt de leerling aangemeld voor een 

individueel arrangement. 

Wanneer na de externe zorg de onderwijsbehoefte duidelijk zijn én de school hier vervolgens 

goed bij aan kan sluiten, stroomt de leerling terug naar Zorgniveau 3. 

 

3.6.3 Verantwoordelijkheden 

In deze fase liggen de verantwoordelijkheden bij Intern begeleider, Adviseur SPPOH, SMW, 

Leerkracht, Ouders, Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige (indien betrokken), HCO (indien 

betrokken), CJG (gezinscoach, indien betrokken), Collegiale consultant vanuit het SBO, 

Directie. 

De externen (Jeugdarts, SMW, GZ psycholoog, etc.) bieden de begeleiding die vanuit hun 

taakomschrijving en de gemaakte afspraken van hen verwacht mag worden. 

De Intern Begeleider zorgt voor de coördinatie van de verschillende zorglijnen en de 

communicatie met de betrokkenen. 

 

3.6.4 Individueel arrangement  

Wanneer de extra mogelijkheden binnen de basisondersteuning van school niet toereikend 

blijken te zijn, kan na overleg met het MDO een individueel arrangement worden opgestart.  

Een individueel arrangement is een op de behoefte(n) van de leerling afgestemd pakket van 

onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg (SPPOH, Jeugdformaat, Jutters, Strandwacht, 

Middin, Kentalis, Shadowbegeleiding (ambulante begeleiding op school), Inzowijs, etc.) 

Hierbij moet de IB-er een goed kostenplaatje presenteren waar het geld aan besteed gaat 

worden. De SPPOH-adviseur bepaalt of de hulp voldoende aansluitend is op de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Onder leiding van de directie vindt een overleg plaats met 

de IB, leerkracht, ouders, adviseur SPPOH, een collegiale consultant uit het SBO/SO, SMW en 

eventuele externen om de aanvraag voor te bereiden.  

 

Een arrangement moet maximaal aansluiten op de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van 

de leerling. Daarbij wordt gekeken naar de volgende 5 vragen: 

- Hoeveel aandacht en tijd heeft de leerling nodig? 

- Welk onderwijsmateriaal past het beste bij de leerling? 

- Wat moet er in de ruimtelijke omgeving gebeuren? 

- Welke expertise heeft de leerling (leerkracht of ouder) nodig? 

- Welke instanties moeten betrokken worden? 

 

SPPOH bekostigt de volgende zaken: 

- ondersteuning, interventies en expertise direct aan de leerling gerelateerd. 

- ondersteuning, interventies en expertise direct aan de leerkracht of de groep van de leerling 

gerelateerd. 

- ondersteuning, interventies en expertise direct aan de ouders gerelateerd. 

- Activiteiten om de ingebrachte kennis binnen de school te delen en te borgen 

- Overig, zoals onderwijsmateriaal, kort verblijf voor observatie, onderzoek of crisisopvang 

buiten de eigen school voor zover niet door andere bekostigd of extra inzet van 

instrumenten. 
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3.7 Zorgniveau 5 

3.7.1 Inhoud zorgniveau 5 

Op Zorgniveau 5 wordt er voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd, 

omdat is gebleken dat de school geen passend onderwijs kan bieden aan de leerling. 

 

3.7.2 Signaal 

Wanneer na extern onderzoek, een individueel arrangement of zorg/behandeling de 

onderwijsbehoeften van de leerling helder zijn, maar de school grenzen van de mogelijkheden 

van school bereikt zijn, wordt voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

aangevraagd. De criteria die gehanteerd worden voor de aanvraag zijn: 

- Er is sprake van handelingsverlegenheid van de huidige school. 

- De extra ondersteuning, die mogelijk is vanuit het samenwerkingsverband in de vorm van 

een arrangement, is onvoldoende passend voor de leerling. 

- Dit wordt aangetoond aan de hand van documenten, zoals het OPP, verslagen van het MDO, 

observaties en onderzoek. 

- Over de onderwijsbehoeften van de leerling vindt een MDO plaats met, onder meer, de 

school, ouders en de mogelijke S(B)O-school. 

- Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de de S(B)O-school wordt bekeken 

welke school het best passend onderwijs biedt voor de leerling. 

- De school en ouders hebben overeenstemming over de nieuwe schoolkeuze. 

 

 

3.7.3 Verantwoordelijkheden 

In deze fase liggen de verantwoordelijkheden bij het samenwerkingsverband. Maar de SPPOH-

adviseur kan bij het toekennen van een lesplaats op het SBO of SO niet alleen beslissen. Hier 

moeten twee experts aan te pas komen (1 van het samenwerkingsverband en 1 die aansluit bij 

de casus). Beiden moeten psychologen of orthopedagogen zijn. 

 

3.7.4 Plaatsing op een andere school 

Als beide experts van mening zijn dat de leerling toelaatbaar is voor ander onderwijs kan de 

leerling aangemeld worden bij: 

- Een andere basisschool met een ondersteuningsprofiel dat beter aansluit bij de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling 

- Een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) 

- Een school voor speciaal onderwijs (SO), zoals een school voor leerlingen met een visuele 

beperking (cluster 1), een school voor doven, slechthorenden of leerlingen met een ernstige 

taal/spraakstoornis (cluster 2), een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK, 

cluster 3) of eens school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK, cluster 4). 

 

3.7.5 Overbruggingsperiode 

Het kan voorkomen dat er niet direct plaats is op de gekozen school. In dat geval is er vaak 

sprake van een overbruggingsperiode. In een dergelijke periode worden er, in overleg met de 

betrokken professionals, aanvullende maatregelen genomen. Te denken valt aan: 

- inzet van externe deskundigen voor observatie en advies aan de leerkracht 

- Inzet van schaduwbegeleiding (ambulante begeleiding op school) 

- Verkorten van de schooldag 

- Aanvragen van een arrangement ter overbrugging 
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In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de leerling thuis komt te zitten. Dit komt 

voor wanneer het gedrag van de leerling zijn eigen veiligheid/welbevinden en/of dat van 

andere leerlingen en/of personen in gevaar brengt. De school de ondersteuning niet kan 

bieden waardoor lesgeven niet meer mogelijk is. 

 

NB: zie document jonge kind specialisten Visie op het jonge kind - een doorgaande 

lijn voor exacte procedure. 

Procedure intake nieuwe leerlingen 
a) Leerling wordt aangemeld door ouders op school na een kennismakingsgesprek/rondleiding 
en het inleveren van het inschrijfformulier. De inschrijving wordt via de mail bevestigd naar 
ouders door de administratief medewerkster. Het inschrijfformulier moet binnen twee weken 
worden ingeleverd, dan blijft het plekje gereserveerd. Daarna vervalt de reservering.  
b) De kennismakingsbijeenkomst met ouders en de kleuter leerkrachten vindt in juni/juli, 
voordat het kind 4 wordt, plaats. Kleuters die later in het jaar instromen worden in de 
instroomgroep geplaatst. Ouders worden een aantal weken voor de start uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 
c) Leerkracht gebruikt het “formulier Intake kleuters” bij het kennismakingsgesprek  
d) Leerkracht geeft alle informatie aan de ouders mee op papier. 
e1) Indien twijfels over de start van het kind -> leerkracht overlegt met IB/jonge 

kindspecialist. Samen bekijken welke ondersteuning nodig is, MDO plannen, contact opnemen 
met voorschoolse opvang, andere klas plaatsten, eventueel passende ondersteuning regelen. 
Leerkracht plant wen-momenten.  
e2) Indien geen twijfel -> leerkracht plant met ouders wen-momenten en leerling start op 
school. 
 
Procedure Zij-instroom leerlingen 
a) Zorgonderzoek door IB (neemt contact op met de ouders en de huidige basisschool). 
b) IB bespreekt leerlingen bij Directie-IB overleg   
c) IB bespreekt leerlingen met leerkracht  
d) Beslismoment of leerling past of niet past.  
e) Wanneer er plek is voor de leerling in de betreffende groep en er uit het vooronderzoek is 
gebleken dat het passend is, maken ouders kennis met de school en vullen het “Formulier 
Intake zij-instroom" en het inschrijfformulier in. 
F) Leerling krijgt een bevestiging dat hij is ingeschreven bij ons op school, er vindt een 
overdracht plaats tussen de nieuwe leerkracht en de vorige school. 
 
Procedure verzuim en thuiszitters 
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4. Taken in de zorgstructuur 

.1 Taken van de directie  

• De directeur is eindverantwoordelijk voor de leerlingzorg. De directie stelt zich 1x per per 2 

weken, middels het IB-DIR overleg, op de hoogte van zaken op het gebied van de zorg op 

school.  

• De directie voert opbrengstgesprekken op schoolniveau met de IB-ers en verantwoordt de 

opbrengsten naar de Laurentius Stichting.  

• De directie faciliteert de teamleden voor het maken van de analyse en groepsoverzichten 

d.m.v. het inplannen van studie(mid)dagen.  

• De directie plant 2x per jaar een teambijeenkomst over de analyse van de opbrengsten.  

• De directie en de intern begeleider bewaken de kwaliteit van de zorgroute en de opbrengsten 

d.m.v. het maken van trendanalyses en het stellen van strategische vragen op schoolniveau.  

 

4.2 Taken van de Intern Begeleider  

• De Intern Begeleider ondersteunt de leerkracht bij het verduidelijken van de 

onderwijsbehoeften van de leerling en kan daartoe eventueel een onderzoek afnemen of een 

observatie (laten) doen.  

• De Intern begeleider is beschikbaar voor advies tijdens het maken van de analyses en 

invullen van didactisch groepsoverzichten. 

• De Intern Begeleider voert samen met de leerkracht de groeps- en leerlingbesprekingen.  

• De Intern Begeleider gaat elke maand (kort) op klassenbezoek.  

• Regelmatig voert de IB’er een kort (informeel) gesprek met de leerkracht(en). 

• De Intern Begeleider onderhoudt het contact met het MDO (Multidisciplinair overleg) en 

andere externe partners in de zorg en onderwijs.  

• De Intern Begeleider ondersteunt de leerkracht (indien gewenst) bij het schijven van het 

groepsgedragsplan of het Ontwikkelingsperspectief (OPP). De OPP’s worden besproken met de 

ouders, leerkracht (en IB).  

• De Intern Begeleider maakt CITO-analyses op schoolniveau en verzorgt 2 keer per jaar een 

opbrengsten-rapportage (schoolbreed)  

• De Intern Begeleider maakt jaarlijks de zorg- en toetskalender. 

• De Intern Begeleider zorgt voor het up-to-date houden van het beleid ten aanzien van de 

zorgstructuur en de bijbehorende stukken, door dit minimaal 1x per jaar op de agenda van de 

teambijeenkomst te zetten. 

• De Intern Begeleider adviseert de directie t.a.v. het onderwijskundig beleid en de zorg. 

 

4.3 Taken van de Groepsleerkracht  

• De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het opstellen, bijhouden en evalueren van de 

groepsoverzichten en analyses (februari/ juni), zoals beschreven in deze zorgroute 

• De leerkracht bekijkt de lesstof voor de komende weken i.v.m. de doelen en bepaalt vanuit 

dat perspectief wat zijn/haar leerlingen nodig hebben om die doelen te bereiken.  

• Op basis van de onderwijsbehoeften verdeelt de leerkracht de leerlingen over 3 subgroepen.  

• De leerkracht voert regelmatig gesprekken met ouders en leerlingen ter verduidelijking van 

de onderwijsbehoeften van zijn/haar leerlingen. 

• De leerkracht houdt contact met externen, bv logopediste, fysiotherapie, gezinshulp, 

eventueel samen met de IB’er. 

• De leerkracht noteert verslagen van oudergesprekken (kindgesprekken) in ESIS.  

• De leerkracht plaats de documenten en registraties van bv een voorval of incident van 

leerlingen in ESIS.  
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• De leerkracht bereidt de leerling-en groepsbespreking voor, zoals beschreven in deze 

zorgroute 

• De leerkracht maakt een fouten-analyse van de Cito toetsen voor alle leerlingen die niet of 

onvoldoende gegroeid zijn. 

• De leerkrachten van groep 1 t/m 8 vullen Scol en Sometics (Sociogram), Groepsplan gedrag 

3.0 Orka in en interpreteren de uitkomsten op groeps- en individueel niveau. 

 

4.4 
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4.5  

• De schoolmaatschappelijk werker is op vaste tijden op school en treedt daar op als 

eerstelijns hulpverlener bij sociaal emotionele vragen, gedragsproblemen en 

opvoedingsvragen bij leerlingen.  

• De schoolmaatschappelijk werker wordt ingeschakeld wanneer voor een leerling wordt 

overwogen extra ondersteuning of plaatsing op een school voor speciaal (bijzonder) 

onderwijs aan te vragen.  

• De schoolmaatschappelijk werker is de schakelfunctionaris tussen school en Centrum 

voor Jeugd & Gezin (CJG), waardoor de overdracht naar meer specialistische 

hulpverlening soepel verloopt. Om de hulpverlening zo goed mogelijk te stroomlijnen 

maken ze gebruik van de verwijsindex Haaglanden. 

• De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. Er wordt altijd 

toestemming aan ouders gevraagd voor gesprekken met uw kind. 

• Ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker kan bestaan uit kindgesprekken, 

individueel of in groepsverband, waarin spelenderwijs, met materialen en passende 

thema's, het probleem wordt behandeld. Ook is ouderondersteuning een mogelijkheid 

om met het probleem om te gaan en een kind te begeleiden. Uiteraard is een 

combinatie van beide mogelijk. 

• De medewerker ondersteunt het onderwijs bij de uitvoering van passend onderwijs en 

sluit aan bij MDO’s.  

• Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kracht van het kind en de 

ouders en de mogelijkheden van school.  

• Samen met ouders en school kijken wat het kind nodig heeft om zich optimaal te 

kunnen ontwikkelen en hoe deze ondersteuning zoveel mogelijk in en rond school 

georganiseerd kan worden.  

• De medewerker beschikt over jarenlange ervaring met ‘reguliere’ leerlingen, maar ook 

over unieke expertise op het gebied van leerlingen met een beperking. 

• Vaste gezinscoaches van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) zijn gekoppeld aan de 

basisscholen waar ook onze schoolmaatschappelijk werkers werkzaam zijn, waarbij zij 

nauw met elkaar samenwerken ten gunste van een kind. Ouders kunnen worden 

doorverwezen.  

 

4.6 Taken van de adviseur passend onderwijs (SPPOH) 

• De medewerker van SPPOH is de adviseur met betrekking tot Passend Onderwijs op de 

Petrusschool. 

• De medewerker van SPPOH kan vanaf zorgniveau 2 ingezet worden (preventieve zorg). 

• De medewerker van SPPOH is vanaf zorgniveau 3 standaard betrokken bij de leerling. 

• De medewerker van SPPOH kan worden gezien als makelaar binnen onderwijs:  

 - welke opties voor scholen zijn er? 

 - scholen binnen de wijk verbinden en hulpvragen bundelen  

 - subsidies bieden voor projecten 

• De medewerker van SPPOH is de critical friend van directie en IB. 

• De medewerker van SPPOH is de praktische vraagbaak voor IB  

• De medewerker van SPPOH ondersteunt, denkt mee en helpt bij de aanvragen binnen 

OnderwijsTransparant (OT) 

• De medewerker van SPPOH heeft 2 keer per jaar een gesprek met directie en IB over de 

stand van zaken m.b.t. Passend Onderwijs binnen de school (sept/okt en feb/maart) 

• De medewerker van SPPOH kan geconsulteerd worden op inhoudelijke vraagstukken zoals 

trauma, begaafdheid, autisme etc. 
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4.7 Dossiervorming  

• Alle gegevens m.b.t. de zorg staan ook in ESIS, zoals de verslagen externe hulp, 

onderzoeksverslagen, overdracht leerkracht, oudergesprekken, OPP’s met handtekening. Alle 

niet gedigitaliseerde documenten worden door de administratie in ESIS gezet.

• Groepsbesprekingen, OPP’s, MDO verslagen, Cito-analyseformulieren, groepsoverzichten, 

lesplannen taal en rekenen, indeling niveaugroepen, intake leerlingbespreking, 

groepsbesprekingen staan op sharepoint bij--Onderwijs--zorgstructuur HGW—groep bv. 

5a 

 

5. Sociale kaart 

 

HCO  

Het HCO neemt bij ons op school de individuele onderzoeken af en bespreekt deze met ouders, 

IB en de leerkracht. 

Het HCO biedt een beperkte voorziening voor kinderen die thuiszitten: Tussen Plek en Plaats 

(TPP). TPP is geen dagbesteding en dus geen vervanging voor school of een 

thuiszittersopvang, maar het biedt de mogelijkheid om leerlingen die om uiteenlopende 

redenen niet naar school kunnen wel een stukje onderwijs te bieden en eventueel onderzoek 

te doen. Ook wordt er structureel gewerkt aan terugkeer naar school. Onderwijs vindt één op 

één plaats. 

Leerlingen komen alleen in aanmerking voor deze voorziening als er een plan is om de 

terugkeer van leerling in het onderwijs te realiseren. De school van inschrijving blijft 

verantwoordelijk voor de leerling. Plaatsing in deze voorziening gaat altijd in overleg met de 

managers team en werkgebieden van het samenwerkingsverband. Scholen kunnen niet zelf 

aanmelden. 

@hco.nl 

070 448 28 60  

Irene van der Kaaij  

06 13579504 

i.vanderkaaij@hco.nl 

  

SMW  

Om te zorgen voor een goede schakel met jeugdhulp, heeft elke school een 

schoolmaatschappelijk werker (SMW+). Deze persoon is beschikbaar voor kortdurende lichte 

hulp aan ouders en leerlingen, maar vooral ook belangrijk als schakelfunctionaris naar de 

juiste hulpverlening. In Rijswijk werkt de SMW+’er samen met een koppelgenoot en wordt zo 

het inschakelen van het CJG/Jeugdteam vormgegeven.  

Meer informatie over SMW is terug te vinden op: 

Rijswijk: www.smw-basisschool.nl 

 

SMW Petrusschool 

Marijke Brinckman 

m.brinckman@smw-basisschool.nl  

06 42796615 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

SMW Gezinscoach-maatje 

Sandy Westenbroek | jeugdconsulent 

https://www.smw-basisschool.nl/
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Telefoon: Let op nieuw telefoonnnummer 06-22648390 | 070-2196846 

Email: swestenbro@rijswijk.nl | www.cjgrijswijk.nl 

Werkdagen: di t/m vrij 

 

GGD 

Mala Ganpat 

Functionaris Gezondheidsbevordering / Gezonde School Adviseur Gemeente Rijswijk 

Afdeling Gezondheidsbevordering 

GGD Haaglanden 

(070) 353 72 11 / 06 13 11 40 06 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 

CJG  

De inzet van jeugdhulp is de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt uitgevoerd via 

het Centrum voor Jeugd en Gezin of door het jeugdteam van de gemeente. Uitgangspunt 

hierbij is dat er zoveel mogelijk preventief wordt gewerkt.  

Rijswijk: www.cjgrijswijk.nl 

  

Jeugdverpleegkundige 

Naomi Heertje 

0646956305 

n.heertje@jgzzhw.nl  

  

Jeugdarts  

Lien Wienen 

l.wienen@jgzzhw.nl 

  

SPPOH  

Samenwerkingsverband Haaglanden 

Adviseur passend onderwijs 

John van der Sande 

j.vandersande@sppoh.nl 

 

RT 

Lisette Boelhouwer 

Ambulant Begeleider |Docent Voorbij Coaching 

0633746129 

  

Logopedie 

Maatschap Logopedie Steenvoorde (gezondheidscentrum Het Kruispunt) 

www.logopediesteenvoorde.nl 

070-3945699 

 

Fysiotherapie 

Bioch/Van der Lans Fysiotherapie en Oefentherapie 

Het kruispunt gezondheidscentrum 

 (070) 3963978 

  

Dyslexie 

Opdidakt 

mailto:swestenbro@rijswijk.nl
http://www.cjgrijswijk.nl/
http://www.cjgrijswijk.nl/default.aspx
mailto:j.vandersande@sppoh.nl
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088-0104300 

  

Tolken  

Tolk inboeken via: www.globaltalk.nl  

Makkelijkste is via de chat met vermelding van het klantnummer/klantcode  

  

Orka 

Sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas verbeteren met de 

superheldenaanpak 

De superheldenaanpak van Orka Training is een preventieve aanpak voor de basisschool om 

sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee 

de kans op sociale problemen te verkleinen. 

 

Rino Vijverberg 

info@orkatraining.nl 

0642433419 

 

Aandachtsfunctionaris  

 

Contactpersoon 

   

Veilig Thuis Haaglanden 

Contactpersoon: diversen  

info@veiligthuishaaglanden.nl [Einde van tekstterugloop]  

Tel: 070 – 3469717   

Meldingen Tel: 0800- 2000   

   

Wijkagenten  

Rene Cox 

  

Leerplichtambtenaar  

Leerplicht is een belangrijke partner als het gaat over verzuim en (dreigend) thuiszitten. Elke 

school heeft een eigen leerplichtambtenaar. 

 

Paula van der Harg  

Domein Maatschappelijke Ontwikkeling/ Opgave Jeugd en Onderwijs 

Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag (tot 16.30 uur) 

Telefoon: 070-3261062 

 

6. Afkortingen 

 

Verklaring afkortingen:  

MDO = Multiplicinair overleg. Hierin participeren de intern begeleider, de leerkracht, de 

schoolmaatschappelijk werkster (SMW), Passend Onderwijs Adviseur, jeugdarts, ouders en eventuele 

externen die bij de casus betrokken zijn.  

CJG = Centrum Jeugd en Gezin. Inzet ondersteuning opvoedproblematiek, individueel en in de 

gezinssituatie.  

SPPOH = Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden. De stichting is belast met het formuleren en 

uitvoeren van het beleid t.a.v. passend onderwijs in het primair onderwijs van Den Haag, Leidschendam, 

Voorburg en Rijswijk. De stichting is een samenwerkingsverband van 28 schoolbesturen met gezamenlijk 

192 scholen voor (speciaal) basisonderwijs. 

http://www.globaltalk.nl/
mailto:info@orkatraining.nl
mailto:C.Bax@veiligthuishaaglanden.nl
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HCO = Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (schoolbegeleidingsdienst) 

SMW = Schoolmaatschappelijk Werker 

S(B)O = Speciaal (Basis) Onderwijs 

OT= Onderwijs Transparant 

 

 


