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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Voor u ligt het ondersteuningsplan van Jenaplan basisschool De Mheen. In dit document wordt 
beschreven hoe wij op onze school de leerling ondersteuning georganiseerd hebben. 
 
De Mheen is onderdeel van Leerplein055, een stichting met 25 openbare basisscholen in Apeldoorn. 
Ook 3 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs maken deel uit van deze organisatie. 
 
Alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn participeren in het SWV Passend Onderwijs PO (primair 
onderwijs) Apeldoorn. Dit betekent dat de boven schoolse zorgstructuur op al deze scholen op 
dezelfde wijze georganiseerd is. 
 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de 
manier waarop onderwijs in Apeldoorn wordt georganiseerd en betaald. Wat er precies allemaal is 
veranderd kunt u terugvinden op de website van Passend Onderwijs Apeldoorn 
(www.swvapeldoornpo.nl) en in het ondersteunings-plan van het samenwerkingsverband (SWV) 
Apeldoorn. 
 
In dit document beschrijven we wat de mogelijkheden en grenzen van onze school zijn om leerlingen 
te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. 
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Hoofdstuk 2: Beschrijving van de school 

a. Algemeen 

De Mheen is een openbare Jenaplan school in de wijk Zevenhuizen. De school is gehuisvest in een 
modern gebouw. Op dit moment telt de school rond de 240 leerlingen. De meeste leerlingen komen 
uit de wijk, waarbij ouders bewust hebben gekozen voor een openbare school in de buurt. Een 
gedeelte van onze leerlingen komt uit andere wijken van Apeldoorn, waarbij ouders bewust hebben 
gekozen voor het Jenplanconcept. De populatie is de laatste jaren veranderd doordat er meer 
kinderen vanuit de wijk op school zijn gekomen. Alle groepen zijn stamgroepen van drie leerjaren. Op 
dit moment zijn er drie onderbouw-, drie middenbouw- en drie bovenbouwgroepen. Binnen de 
school is een Kindercentrum gevestigd waar een KDV, peuterspeelzaal en BSO aangeboden worden.  

b. Missie 

Als Jenaplanschool gaan we uit van de basisprincipes en de kernkwaliteiten van 
het Jenaplanonderwijs. Kenmerkend voor onze school is dat de vorming van kinderen tot 
verantwoordelijke en zelfstandige personen voorop staat. De kinderen hebben een goede beheersing 
van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen om zo de wereld om hun heen te kunnen 
ontdekken. We zorgen voor een goede aansluiting bij het voorgezet onderwijs. 
Onze school is een werk- en leefgemeenschap, een plek waar kinderen, ouders en stamgroepsleiders 
met plezier naar toe gaan. Plezier staat voor: 

 ik mag er zijn 

 ik leer er nieuwe dingen 

 ik kan er lachen 

 ik ontmoet mensen 

Ons motto is: samen zijn wie je bent 
 
c. Visie 
 
Onze jenaplanschool is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Als NJPV lid 
verbinden wij ons aan de basisprincipes van Jenaplan als uitgangspunt van ons onderwijs. Tevens 
gebruiken wij de twaalf kernkwaliteiten van de NJPV en de zes kwaliteitscriteria uit ‘Jenaplan op weg 
naar de 21 eeuw’ als toetssteen, sinds november 2014 mooi en op nieuw verwoord in een nieuw 
boek: Jenaplan, school waar je leert samenleven. 

Kwaliteitskenmerken van een Jenaplanschool 

Deze kenmerken zijn onze uitgangspunten en een baken voor verbeteringen in de school. 

Ervaringsgericht 
In de school gaat het erom dat we kinderen veel verschillende ervaringen laten opdoen: leren 
door ervaren. Daarnaast betekent ervaringsgericht ook gebruik maken van de ervaringen van de 
kinderen. Er wordt uitgegaan van de basisbehoeften van de kinderen: welbevinden, 
betrokkenheid en verbondenheid. Stamgroepleiders voeren dialoog. Er is een rijke 
leeromgeving, waarbinnen de stamgroepleiders de kinderen helpen een goede keuze te maken. 
Kinderen zijn meer en meer eigenaar van hun eigen leerproces, doordat ze hun eigen talenten 
leren kennen en weten wat de mogelijkheden zijn binnen hun stamgroep en de school. 

http://www.demheen.nl/schoolwiki/jenaplanonderwijs/
http://www.demheen.nl/schoolwiki/het-motto-van-onze-school/
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Ontwikkelingsgericht 
De kinderen dagen we uit om velerlei competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. 
Leren hoe te leren, ontwikkeling stimuleren, doordachte lesstofkeuze en de zone van de naaste 
ontwikkeling laten ervaren. Wat kan ik al en wat ga ik nog leren. Door deze toenemende 
zelfsturing door het kind is er aandacht voor gedifferentieerde activiteiten en opdrachten. We 
werken aan een reëel en positieve zelfkennis en een gezond zelfbeeld. 
 
Coöperatief 
Samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren. Dat alles maakt de school tot 
een leef- en werkgemeenschap. Samen onderzoeken ze hoe ze goed kunnen werken, wisselen 
ervaringen en onderzoeken uit, oefenen in besluitvorming, beleven vieringen, bespreken en 
evalueren. 
 
Wereld oriënterend 
Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs: Ervaren, ontdekken en onderzoeken. Onderwijs 
is “werkelijkheidsnabij”. In de stamgroep kunnen kinderen persoonlijke betekenis geven aan 
onderwerpen en thema’s, er is sprake van groepswerk en diverse soorten kringen. Kinderen 
leren verbintenis te maken tussen dat wat zij hebben geleerd en dit toe te passen in de praktijk. 
Begrijpend lezen, rekenen, spelling, schrijven, tekstsoorten worden geïntegreerd. 
 
Kritisch 
Gesprek en Kanjertraining dragen ertoe bij de kinderen te leren om te gaan met verschillen. Het 
blijven werken aan een betere samenleving door respectvol leren omgaan met elkaar. 
Tegenstellingen en conflicten vormen een mogelijkheid tot leren. Kinderen krijgen de 
gelegenheid om te leren denken, in dialoog te gaan, te argumenteren, gevoelens te verwoorden 
en vooral te genieten van het leven en wat er goed gaat. In relatie met ouders wordt een 
kritische houding gewaardeerd. 
 
Zin zoekend 
Een Jenaplanschool geeft gericht aandacht aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, 
aan zingeving: waarom doen we wat we doen en zoals we het doen? Dit doen we op diverse 
wijze. Aandacht voor elkaar, filosofische gesprekken, verhalen vertellen, vieringen, c.q. 
godsdienstonderwijs en humanistisch onderwijs. Religieuze en niet religieuze thema’s worden 
besproken en verwerkt. 

Visie op ontwikkeling en leren 

De school is gericht op het kind in de leerling. 

 Onze onderwijs- en opvoedingsdoelen richten zich op het ontwikkelen van 
vaardigheden als leren luisteren, leren helpen, leren contact leggen, leren 
samenwerken. De ontwikkeling van de culturele vaardigheden lezen, schrijven, spreken, 
rekenen zijn een noodzakelijke voorwaarde om tot wereldoriëntatie te kunnen komen. 

 In ons onderwijs moet voldoende uitdaging zitten om het kind met zijn gehele persoon 
te laten reageren op het gebied van werk, maar ook tijdens spel, gesprek en viering. 

Visie op onderwijs 

De school is de leefomgeving van het kind. 

 Door de ordening van het onderwijs in de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en 
viering proberen we het kind de nodige afwisseling en een goede structuur te bieden. 
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 In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats om het leren 
van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 

Visie op opbrengsten van het onderwijs 

De opbrengsten van ons onderwijs richten zich op de totale ontwikkeling van het kind. 

 Kinderen hebben een goede beheersing van de basisvaardigheden lezen, spellen, 
schrijven en rekenen om zo de wereld om hen heen steeds verder te kunnen 
ontdekken. 

 Kinderen leren onderzoeken aan de hand van vragen en problemen. Ze kunnen een 
aantal methodieken voor probleemoplossingen inzetten die ook bruikbaar zijn in 
nieuwe situaties en in buitenschoolse omstandigheden. 

 Kinderen leren om te gaan met zichzelf, de ander en het andere. 

 Als school voldoen we aan de eisen van de inspectie en zorgen we voor een goede 
aansluiting op het vervolgonderwijs. 

Visie op schoolklimaat 

We staan voor een leef- en werkgemeenschap, waar kleine en grote mensen in respect met elkaar 
omgaan. De kanjertraining met de Kanjerafspraken vormen onze omgangregels: 

 We vertrouwen elkaar 

 We helpen elkaar 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand lacht uit 

 Niemand doet zielig. 

Visie op maatschappelijke positionering 

De school is een onderdeel van de maatschappij. 

 Wij zijn ons bewust van onze eigen pedagogische verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We streven ernaar om ons 
handelen af te stemmen op het belang van het kind. Invloeden van buitenaf worden 
getoetst aan onze uitgangspunten en doelstellingen. 

 In gesprek met ouders worden opvoeding- en onderwijsdoelen die we met het kind 
voor hebben, vergeleken met de dagelijkse werkelijkheid van onze schoolgemeenschap. 

 De medezeggenschapsraad en werkgroepen spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse 
inrichting en vormgeving van ons onderwijs. 
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Hoofdstuk 3: Onderwijsaanbod 

Het onderwijsaanbod moet planmatig, doelgericht en opbrengstgericht 
zijn. De school werkt volgens de PDCA- cyclus (Plan-Do-Check-Act).  

In onze lessen maken wij gebruik van het EDI-model (Effectief Directe 
Instructie-model). Hulpmiddelen hierbij zijn de wisbordjes en 
beurtenstokjes. Ook de keuze uit methoden hangt hiermee samen.  

a. Het EDI Model. 
Wij geven op De Mheen onze instructies a.d.h.v. het effectieve 
directe instructiemodel (EDI). De lessen kennen een vast 
opbouw waarbij er gestart wordt met; 
1. Het lesdoel 
2. Activeren van voorkennis 
3. Onderwijzen van concept en vaardigheid 
4. Belang van het lesdoel verduidelijken 
5. Begeleid inoefenen 
6. Kleine lesafsluiting 
Vervolgens volgt er een gedeelte waarbij de leerlingen zelf gaan oefenen met de aangeboden 
stof. In deze lesfase zorgen wij voor het volgende aanbod: 
1. Verlengde instructie 
2. Zelfstandige verwerking in de groep 
3. Terugblik 
4. Grote lesafsluiting  
  
Voor de gemaakte afspraken over het instructie geven via het EDI model, verwijzen wij naar 
de bijlage 4 waarin de schoolafspraken staan.  
 

PLAN IN UITVOERING GEREALISEERD GEBORGD 

 
 

b. Het zelfstandig werken. 

Onder het zelfstandig werken verstaan wij het werken aan lesstof in blokperioden waarvan 
er vooraf instructie is geweest met begeleide inoefening. De leerlingen werken aan taken die 
voortkomen vanuit hun weekplanning. Dit zijn deels dagtaken en deels weektaken. De taken 
zijn uitgewerkt per dag op hun weekplanning tot aan groep 6. Groep 7 krijgt een lege 
weekplanning en plant daar hun eigen taken in. Groep 8 plant de taken in hun eigen agenda 
vanaf het klassikale weekschema. In elke groep maken de kinderen en stamgroepsleiders 
samen afspraken over de eisen die zij stellen aan het zelfstandig werken. Daarbij krijgen de 
leerlingen een actieve rol. We werken zo samen aan de werksfeer in de groep. Aan het einde 
van een blokperiode worden deze afspraken ook geëvalueerd met de groep. (zie bijlage 1, 2 
& 3 voor weekplanning MB, BB en dag planning MB, BB) 

PLAN IN UITVOERING GEREALISEERD GEBORGD 

 

c. Klassenbezoeken. 
 
Door het schooljaar heen worden er klassenbezoeken afgelegd door de directeur en de 
intern begeleider. Hiervoor worden de kijkwijzers van EDI gebruikt (zie bijlage 5). De 
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stamgroepsleiders geven van tevoren op de kijkwijzer aan waar zij aan gewerkt hebben. Dit 
wordt na het klassenbezoek besproken tijdens een evaluatiegesprek. Vanuit hier worden 
weer nieuwe ontwikkelpunten afgesproken voor de komende periode. Het doel van onze 
klassenbezoeken is het didactisch handelen te verbeteren door het geven van effectieve 
directe instructies. Daarnaast wordt er gelet op weglektijd bij het zelfstandig werken. Deze 
klassenbezoeken vinden tweemaal per schooljaar plaats.  

 
d. Gebruikte methoden. 

 
De methoden die wij op school hanteren voor rekenen en technisch/begrijpend lezen bieden 
per jaargroep een gedifferentieerd programma aan op drie niveaus. De stamgroepsleider 
beslist samen met de leerling welk niveau bij welke leerling past. Voor ons taalonderwijs 
maken wij gebruik van de leerlijnen van de SLO die wij verweven in onze projecten WO.  
Naast het reguliere programma zijn er ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Deze leerlingen volgen een eigen leerlijn en maken gebruik van remediërende methoden. 
Indien een leerling een eigen leerlijn volgt, is deze vastgelegd in het OPP.  Voor de 
schoolafspraken per vakgebied verwijzen wij naar bijlage 6. 

 
e. Plusaanbod. 

 
Wij bieden naast het plusprogramma van de gebruikte methoden ook de mogelijkheid tot 
compacten en verrijken. Deze groep leerlingen doet wel mee met de basisinstructies waar dit 
nodig is en krijgt in het verwerkingsmoment een specifieke opdracht.  
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er bovenschools een plusgroep opgericht waar we 
leerlingen voor kunnen aanmelden (groep 9). Dit is bedoeld voor de leerlingen die meer 
aanbod nodig hebben dan wij op school kunnen aanbieden. Zie voor de aanmeldprocedure 
bijlage 7. 
Zo af en toe komt het voor dat een leerling in aanmerking komt voor versnellen. Hiervoor 
bekijken we zorgvuldig alle informatie en plannen we gesprekken met ouders waarin we met 
elkaar afwegen wat de meerwaarde van het versnellen is en of de leerling hier bij gebaat is. 
We maken hierbij gebruik van de Versnellingswenselijkheidlijst, zie bijlage 8. 
 

PLAN IN UITVOERING GEREALISEERD GEBORGD 
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Hoofdstuk 4: Cyclus HGW/OGW 

De Mheen werkt al jaren via het HGW model. Echter hebben wij vorig jaar een omslag geprobeerd te 
maken naar het OGW model. Aangezien we nog in deze overgangsfase zitten, zijn beide modellen 
zichtbaar in de school. Het doel is om uiteindelijk geheel naar het OGW model over te stappen.  
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a.  Toetszorgkalender 

De cyclus HGW/OGW is weggezet in de toetszorgkalender op De Mheen(zie bijlage 9). Deze 
jaarkalender is onderdeel van het toetsbeleid van Leerplein055. Zowel de afspraken van school 

als de afspraken die boven schools gemaakt zijn, zijn hierin verwerkt. 

b. Goudse Ruit 

Vanaf februari 2017 gebruiken wij op De Mheen  vanaf groep 3 de Goudse Ruit om onze 
leerlingen en groepen goed te volgen. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- We vullen 4x per jaar (sep, jan, apr, jun) de Goudse Ruit in voor onze stamgroepen voor TL, 

SP, BL en RE. In de bovenbouw wordt ook een ruit werkwoorden ingevuld.  

- De Goudse Ruiten krijgen een plek in de groepsmap en dienen als groepsoverzicht voor de 

leerkrachten en invallers van de groep.  

- Ons plan van aanpak wordt in de vorm van onderwijsbehoeften weergegeven in het 

stamgroepsbesprekingformulier en bouwbespreking Citogegevens formulier. Beide terug te 

vinden in de blauwe groepsmappen bij de IB-er. Zie voor de formats bijlage 10 & 11. 

- Onze analyses van de toetsen staan in Parnassys achter de gemaakte toets als opmerking. 

Hierbij wordt tevens de actie vermeld als deze nodig zijn. Indien er geen bijzonderheden zijn 

en ook geen actiepunten, zal er geen notitie worden gemaakt.  

- De gehele groepsanalyse wordt besproken in de stamgroepsbespreking. Hierbij worden ook 

afspraken en actiepunten beschreven. Deze uitwerking zit tevens in de blauwe groepsmap bij 

de IB-er.  

- De actieplannen behorende bij de Goudse Ruiten worden apart opgeslagen en uitgeprint. 

Deze worden toegevoegd aan de groepsmap, achter de Ruiten. Zo kan de leerkracht of 

invaller ook lezen wat het aanbod per subgroep is.  

- De vaardigheidsgroei van de groepen worden gevolgd d.m.v. het werkformulier ‘doelen 
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stellen’. Hiermee houden wij kijk op ons didactisch handelen in de groepen. Deze vullen de 

stamgroepsleiders en intern begeleider samen 2x jaarlijks in na de Cito periode (februari – 

juli).  

 

De onderbouw werkt met themaplannen waarin de doelen gesteld worden en de leerlingen 
gevolgd worden (toevoegen uitleg). 

Welke onderwijsbehoeften leerlingen hebben wordt in beeld gebracht in een groepsoverzicht. 
Deze informatie wordt naast de analyse van toetsresultaten gebruikt om leerlingen in de Goudse 
Ruit te plaatsen. De onderwijsbehoeften formuleren wij n.a.v. de GROS-lijsten van het JAS (zie 
bijlage 31).  

Ons volgsysteem schematisch weergegeven per maand: 

 Actie Waar te vinden? PDCA Cyclus 

September Invullen 4 Goudse Ruiten 
 
Stamgroepsbespreking 

Groepsmap & Blauwe 
Groepsmap bij IB-er 

Plan: 
formuleren/aanscherpen 
van beoogde resultaten 
Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

Oktober  Uitvoeren en evaluaties 
per toets in Parnassys 
zetten 

Parnassys Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

November Uitvoeren en evaluaties 
per toets in Parnassys 
zetten 

Parnassys Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

December Uitvoeren en evaluaties 
per toets in Parnassys 
zetten 

Parnassys Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

Januari Invullen 4 Goudse Ruiten 
 
Stamgroepsbespreking 
 
Invullen werkformulier 
doelen stellen 
 

Groepsmap & Blauwe 
Groepsmap bij IB-er 
 
Blauwe Groepsmap bij 
IB-er 

Check: analyse en 
verklaring van resultaten 
Act: vaststellen welke 
acties en interventies 
nodig zijn om de 
resultaten te verbeteren 
en het doel te bereiken 
Plan: 
formuleren/aanscherpen 
van beoogde resultaten 
Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

Februari CITO bouwbespreking  Blauwe Groepsmap bij 
IB-er 

Check: analyse en 
verklaring van resultaten 
Act: vaststellen welke 
acties en interventies 
nodig zijn om de 
resultaten te verbeteren 
en het doel te bereiken 
Plan: 
formuleren/aanscherpen 
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van beoogde resultaten 
Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

Maart Uitvoeren en evaluaties 
per toets in Parnassys 
zetten 

Parnassys Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

April Uitvoeren en evaluaties 
per toets in Parnassys 
zetten 

Parnassys Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

Mei Invullen 4 Goudse Ruiten 
 
Stamgroepsbespreking 

Groepsmap & Blauwe 
Groepsmap bij IB-er 

Check: analyse en 
verklaring van resultaten 
Act: vaststellen welke 
acties en interventies 
nodig zijn om de 
resultaten te verbeteren 
en het doel te bereiken 
Plan: 
formuleren/aanscherpen 
van beoogde resultaten 
Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

Juni Uitvoeren en evaluaties 
per toets in Parnassys 
zetten 

Parnassys Do: uitvoeren en 
resultaten meten 

Juli Invullen werkformulier 
doelen stellen 
 
CITO bouwbespreking 
met acties voor komend 
schooljaar 
 
Invullen 4 Goudse Ruiten 

Blauwe Groepsmap bij 
IB-er 

Check: analyse en 
verklaring van resultaten 
Act: vaststellen welke 
acties en interventies 
nodig zijn om de 
resultaten te verbeteren 
en het doel te bereiken 
Plan: 
formuleren/aanscherpen 
van beoogde resultaten 

 

Voor zwakke lezers volgen wij daarnaast ook het plan van aanpak leesinterventies uit het Masterplan 
Dyslexie (zie bijlage 13). Voor deze lezers wordt een individueel handelingsplan in Parnassys 
beschreven met concrete leerdoelen. Deze plannen worden tussentijds geëvalueerd.  

PLAN IN UITVOERING GEREALISEERD GEBORGD 

 

c. OPP 

Wanneer de gestelde doelen uit een leerjaar niet langer haalbaar zijn voor een leerling en 
het verwachte uitstroomniveau praktijkonderwijs (PRO) is, wordt er een 
ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
gedragswetenschapper die vanuit Passend Onderwijs (PO) verbonden is aan de school. Ook 
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wanneer de school extra ondersteuning (EO) vanuit het samenwerkingsverband (SWV) krijgt, 
moet een OPP opgesteld worden. Het OPP wordt halfjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het 
OPP wordt drie keer per jaar met ouders besproken in een op overeenstemming gericht 
overleg. Het OPP wordt opgeslagen in Parnassys en door ouders ondertekend voor 
besproken bij aanvang en afsluiting schooljaar (zie bijlage 15 format OPP). 

d. Analyse en evaluatie van de opbrengsten 

De PDCA-cyclus wordt ingezet om de opbrengsten systematisch te analyseren op evalueren. 
De stappen Plan-Do-Check-Act worden gevolgd. Het team leert van de IB-er tijdens 
studiedagen resultaten analyseren waarna de leerkracht het onderwijsaanbod tussentijds 
hierop aanpast. Voor het maken van analyses gebruiken wij het document opgesteld door 
Tessa de With (kwaliteitsmedewerker LP055, zie bijlage 16). 

Analyse en evaluatie van de opbrengsten op individueel niveau 

Voor leerlingen met een eigen leerlijn en/of leerlingen die extra ondersteuning van het SWV 
krijgen, stellen wij een OPP op. Minimaal twee keer per jaar evalueren we de opbrengsten 
van deze leerlingen in het OPP, waarbij geanalyseerd wordt of de leerling zich naar 
verwachting ontwikkelt richting uitstroombestemming. 

Voor leerlingen met een handelingsplan lezen doen wij dit ook. Zij hebben een eigen 
handelingsplan in Parnassys staan en deze wordt per half jaar opnieuw geschreven en 
geëvalueerd.  

Analyse en evaluatie van de opbrengsten op groepsniveau 

De intern begeleider en de leerkracht bekijken minimaal twee keer per jaar de opbrengsten 
en de analyse van de leerkracht in de stamgroepsbespreking. Uit deze analyse blijkt bij welke 
leerlingen de ontwikkeling stagneert op één of meer vak- en/of vakoverstijgende gebieden. 

Analyse en evaluatie van de opbrengsten op schoolniveau 

Twee keer per jaar (februari en juni) maken de intern begeleider en directeur een 
trendanalyse op schoolniveau. Ze presenteren deze analyse in het team. N.a.v. de analyse 
worden afspraken gemaakt over interventies o.a. op het gebied van onderwijsaanbod en 
professionalisering van leerkrachten. 

Op verschillende manieren worden de doelen opgesteld door leerkrachten,  intern 
begeleider en directie.  

Doelen stellen op De Mheen 2016-2017 

1. Vaardigheidsdoelen 

Op De Mheen stellen wij 2x per jaar vaardigheidsdoelen op, de twee momenten na de Cito 
afnames. We bekijken een procentuele verdeling van leerlingen over de Cito-niveaus A t/m E 
en berekenen een gemiddelde vaardigheidsgroei van de groep (af en toe van een deel van de 
groep of individuele leerling).  
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Met behulp van ons leerlingvolgsysteem in Parnassys bepalen wij de vaardigheid van de 
leerling. Deze geeft aan of de leerling het beter, net zo goed of minder goed doet dan de 
landelijke norm. Een vaardigheidsscore geeft nooit een exacte score weer. Een leerling 
bevindt zich in het midden van een bandbreedte waarbinnen de werkelijke score ligt. De 
vaardigheidsscore is een indicator voor het onderwijsprogramma dat de leerling ontvangt. 
De Mheen gebruikt deze doelstellingen dan ook om het eigen onderwijsprogramma kritisch 
te blijven bekijken.  

2. Tussendoelen uit de leerlijn 

Tussendoelen worden op De Mheen afgeleid van de thema- of methodeblokdoelen, van de 
externe leerlijnen (Tule/leerlijnen CED), van de referentieniveaus of een combinatie van 
deze. Indien er aan een tussendoel gewerkt wordt dat niet in de lesmethode behandeld 
wordt, wordt deze vermeld in het Stamgroepbespreking-formulier. De 
stamgroepsbespreking vindt 3x per jaar plaats a.d.h.v. De Goudse Ruit. Hier wordt met de 
leerkrachten zorgvuldig gekeken naar de trendanalyses van de groep en vooruitgekeken naar 
aankomende doelstellingen vanuit de vastliggende methodes. Via de Goudse Ruit maken wij 
een groepsoverzicht. Eventuele tussendoelstellingen die niet benoemd worden in de 
methodeleerlijn, leggen we vast in het formulier n.a.v. de ingevulde groepsoverzichten. We 
evalueren deze tussendoelstellingen bij de volgende stamgroepbespreking. De analyse 
hiervan wordt gemaakt door middel van de leerling resultaten van een thema/blok, vanuit de 
toetsen vanuit het CITO LOVS of vanuit observatiegegevens.  

3. Thema- en methodeblokdoelen. 

De thema- en methodeblokdoelen noteren we niet in een losstaand document, maar we 
verwijzen naar de verschillende methodes die wij gebruiken. We analyseren deze doelen 
door middel van ons leerlingvolgsysteem in Parnassys waar alle methodegebonden toetsen 
in worden vermeld. Bij iedere methodegebonden toets wordt een notitie gemaakt bij de 
leerlingen die uitval laten zien (zowel omhoog als omlaag). Tevens noteren we daar de 
actiepunten: wat moet er met deze leerling gebeuren. De evaluatie vindt wekelijks plaats bij 
het afronden van een thema of blok.  

4. Lesdoelen 

De Mheen werk via het EDI lesmodel. Hierin wordt aangegeven dat de les gestart wordt met 
het benoemen van het lesdoel waarbij er aandacht is voor vaardigheid en functie van het te 
leren lesdoel. Aan het einde van de instructie wordt samen met de groep geëvalueerd of het 
lesdoel behaald is.  

Soort Doel Waar te vinden? Wanneer 
evaluatie? 

Wat gebruiken 
we voor 
evaluatie? 

Waar staat de 
actie? 

Vaardigheidsdoelen In het 
werkformulier 
doelen stellen 
(zie bijlage 17). 
Deze zit in de 
groeps-mappen 
bij de IB-er. 

2x per jaar, 
na de CITO 
rondes. 

Vaardigheidsgroei 
vanuit het LOVS 
in Parnassys. 

Actiepunten 
worden op het 
formulier 
genoteerd en 
staan in de 
groepsmappen 
bij de IB-er.  

Tussendoelen uit In het 3x per jaar; De In het 
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de leerlijn stamgroep-
bespreking 
formulier. Deze 
zit in de groeps-
mappen bij de IB-
er. 

september, 
januari en 
april  

Methodetoetsen, 
CITO LOVS 
toetsen of 
observatie 

stamgroep-
bespreking 
formulier. Deze 
zit in de 
groepsmappen 
bij de IB-er. 

Thema- en 
Methodeblok 
doelen 

In de methode 
leerkracht-
mappen 

Ieder blok 
of thema 

De score die in 
Parnassys staan 

De actiepunten 
staan als notitie 
in Parnassys per 
leerling achter 
de gemaakte 
toets. 

Lesdoelen Terug te zien in 
het EDI model 

Iedere les Gesprek met de 
groep 

Noteert iedere 
leerkracht voor 
zichzelf 

 
Indien na een analyse blijkt dat er een plan van aanpak gemaakt moet worden, maken wij 
gebruik van het format veranderdocument. Zie hiervoor bijlage 32.  
 

PLAN IN UITVOERING GEREALISEERD GEBORGD 

 
 

e. Volgen van leerlingen 

Leerlingen worden gevolgd d.m.v. observaties en toetsen. De dagelijkse observaties die van 
belang zijn worden bijgehouden in het logboek binnen Parnassys. De toets-observaties 
worden genoteerd achter de toetsscore in Paranssys. Wanneer een extern persoon komt 
observeren maken/krijgen we daarvan een verslag. Dit verslag verwerken we in een notitie in 
Parnassys. Bij opbrengstgericht werken en de kernvakken taal en rekenen zijn methode- en 
niet-methodetoetsen een belangrijk instrument om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, 
het onderwijsaanbod daarop af te stemmen en de effecten van ons onderwijs te meten. Van 
Cito gebruiken wij de Eindtoets en de LVS-toetsen. De Eindtoets wordt afgenomen in leerjaar 
8 en de LVS-toetsen zijn beschikbaar voor leerjaar 1 tot en met 8 en worden meestal twee 
keer per jaar afgenomen. Doordat de toetsen genormeerd zijn, kunnen wij het niveau van 
een individuele leerling, en van de groep, vergelijken met het gemiddelde niveau van de 
normgroep, veelal leerlingen die in hetzelfde jaar zitten. 

Met ingang van dit schooljaar starten we met het afnemen van de nieuwe Cito-toetsen 3.0 in 
groep 3 voor spelling, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde en groep 4, 5 en 6 voor alleen 
spelling.  Daarnaast maakt groep 5 dit jaar de begrijpend lezen toets 3.0. Aangezien dit jaar 
een overgangsjaar is voor de spellingtoetsen, hebben we om de resultaten goed te kunnen 
interpreteren gekozen voor een dakpanconstructie met de oude Citotoets spelling voor deze 
groepen. 

De LVS-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als signaleringsinstrument: welke 
leergebieden en welke leerlingen vragen om extra aandacht? Naast Cito-toetsen gebruiken 
wij ook toetsen die meer diagnostische mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld vast te 
stellen of er specifieke onderdelen van een leergebied zijn waarop een leerling uitvalt. 
Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar methode levert. Deze 
toetsen controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling 
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de aangeboden kennis en vaardigheden uit de methode beheerst. Methodegebonden 
toetsen helpen de leerkracht om te bepalen of de leerling op schema ligt en welke extra 
uitdaging of ondersteuning nodig is. Methodegebonden toetsen ondersteunen de leerkracht 
het hele jaar door om het onderwijsaanbod te evalueren, en om dit aanbod op maat bij te 
sturen als dat nodig is. Daarnaast weet de leerling dankzij de toets waarin hij zich kan of 
moet verbeteren. Deze methodegeboden toetsen worden in Parnassys genoteerd met 
eventuele analyse en actie. 

Indien nodig maken we gebruik van de toetsen voor speciale leerlingen van LVS. Deze 
worden afgenomen als daar aanleiding voor is na overleg met de gedragswetenschapper van 
de school.  

f. Sociale en emotionele ontwikkeling 

De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch 
klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het 
groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het doel 
van de lessen is dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander. De 
Kanjertraining draagt bij aan een goede sfeer. 

De Kanjertraining biedt daarnaast met KANVAS ook een leerlingvolgsysteem voor sociale en 
emotionele ontwikkeling. Zowel de leerkrachten als de leerlingen vanaf groep 5 vullen twee 
keer per jaar vragenlijsten in. Indien na analyse van de lijsten leerlingen opvallende scores 
laten zien wordt dit besproken met de ouders en soms met de leerling in een kindgesprek. 
De vragenlijst meet Negatieve intenties, Ongelukkig sombere gevoelens, Onrustig verstorend 
gedrag en Hulpvaardig sociaal gedrag. Op groepsniveau houden we als richtlijn dat de 
klassenzorgscore minder dan 25% is.  

g. ParnasSys 

Wij gebruiken het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zoveel mogelijk 
gegevens m.b.t. de leerlingen zetten we hierin weg. Het is een leerlingvolgsysteem om de 
ontwikkeling van een kind, de groep en de school vast te leggen en te volgen en om nieuwe 
onderwijsactiviteiten in te plannen. In Parnassys noteren wij de volgende gegevens: 

a. De toetsscores van methode- en niet-methode gebonden toetsen. Bij deze toetsen wordt 
een aantekening gemaakt over observaties, analyse en actie.  

b. De onderwijsbehoeften, stimulerende factoren en belemmerende factoren per kind. 
Deze worden per schooljaar 2x aangepast (januari en juni).  

c. Leeslogboek bij een verklaring dyslexie met hierin de afspraken die bij de leerling horen. 
d. De huisbezoeken die jaarlijks worden afgelegd in groep 0, 3 en 6.  
e. Een gedragsnotitie als er spraken is van veelvuldige gedragsoverschrijding.  
f. Analyses van toetsen die niet regulier LVS zijn, maar bijvoorbeeld vanuit een OPP 

gemaakt worden. Denk hierbij aan Maatwerk of de Cito voor speciale leerlingen. 
g. Notitie over oudergesprekken, groot overleg momenten, consultaties en 

adviesgesprekken worden vastgelegd.  
h. OPP en handtekening van ouders worden toegevoegd. 
i. Scans van onderzoeken door externe worden als bestand toegevoegd.  
j. De Goudse Ruiten worden per stamgroep als groepsbestand toegevoegd. 
k. De stamgroepsbespreking idem als groepsbestand.  
l. Verklaring dyslexie worden in-gescand.  
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m. Aanmelding voor het SWV.  

h. Doorstroming herfstleerlingen van groep 2 naar groep 3. 

De herfstleerlingen zijn de leerlingen die jarig zijn tussen oktober en december. Deze groep 
leerlingen wordt in de onderbouw extra goed in de gaten gehouden. Per kind wordt de 
afweging gemaakt wat de beste route is binnen onze school. De ouders van herfstleerlingen 
worden hierin meegenomen en door middel van oudergesprekken wordt de leerling goed 
gevolgd. Bij twijfel kunnen we gebruik maken van een doorstroomwijzer groep 2/3 van 
Jenaplanschool Wittevrouwen tot wij onze eigen doorstroomwijzer hebben ontwikkeld(zie 
bijlage 18) Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de doorstroom het document 
Herfstleerlingen De Mheen in bijlage 19. 

i. Verdeling stamgroepen  

Ieder schooljaar wordt er tussen januari en mei gekeken naar de stamgroepen voor het 
komende schooljaar. Onze leerlingen stromen niet altijd als groep door en dat kan 
verschillende redenen hebben. Bij de verdeling van de groepen kijken we goed naar de 
samenstelling van leerlingen, zwaarte van de groep, broertjes en zusjes, grootte van de 
groepen en vriendschappen. De verdelingen worden met veel zorg en beleid gemaakt en 
indien er grote veranderingen voor een bepaalde leerling zijn, worden ouders op de hoogte 
gesteld door middel van een gesprek. Het streven is de verdeling van de nieuwe groepen na 
de buitendagen van de onder- en middenbouw mee naar huis te geven.  
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Hoofdstuk 5: De ondersteuningsstructuur op De Mheen 

5.1 Structuur van de ondersteuning 

a. basisondersteuning 

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat 
welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele 
schoolondersteuningsprofiel staat op onze website. 

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school; 

 de kwaliteit van onze basisondersteuning; 

 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt; 

 de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden; 

 de voorzieningen in de fysieke omgeving; 

 de samenwerkende ketenpartners; 

 belangrijke kengetallen van onze school. 

 

In juni 2015 is er een audit uitgevoerd op De Mheen. Toen is er gekeken of het geschetste beeld 
ook klopt met de praktijk. Het kwam goed overeen en heeft een mooi verslag opgeleverd. 

Zie voor het meest actuele SOP bijlage 20. 

b. Extra ondersteuning, EO+ of KI vanuit het Samenwerkingsverband.  

De Mheen maakt deel uit het Samenwerkingsverband PO Apeldoorn. Indien de school niet 
voldoende hulp kan bieden vanuit de basisondersteuning kan er een aanvraag ingediend 
worden bij het Samenwerkingsverband voor een Extra Ondersteuning (EO), een Korte 
Interventie (KI) of een Extra Ondersteuning Plus (EO+). Voorafgaande aan deze aanvraag wordt 
de leerling besproken in de consultatie met de gedragswetenschapper van de school. Deze 
bepaalt of de school zelf alle mogelijkheden heeft ingezet en of een aanvraag passend is. Ouders 
worden bij deze stappen betroken en zijn aanwezig bij de consultatiemomenten.   

c. Ketenpartners 

Voor een aantal leerlingen geldt dat de ondersteuning die zij nodig hebben, 
het aanbod van de school zelf overstijgt. In deze gevallen werkt het 
ondersteuningsteam samen met externe (keten)partners om de ondersteuning 
te realiseren die leerlingen nodig hebben. Voorbeelden van deze externe 
instanties zijn dyslexiebureaus, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), 
JZG (Jeugdzorg Gelderland), Karakter, logopedie, fysiotherapie, enz. 

d. Lichte ondersteuning. 

Via het bestuur kan er ook een aanvraag worden gedaan voor lichte ondersteuning. Deze is 
bedoelt voor kleine materiaalaanschaf of kortdurende interventies. De aanvraag hiervoor kan 
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het gehele schooljaar door gedaan worden en wordt beoordeeld door de 
kwaliteitsmedewerkster van Leerplein055. Bij het toewijzen van deze lichte ondersteuning, 
wordt er een handelingsplan geschreven. Dit wordt halfjaarlijks geëvalueerd en gedeeld met het 
bestuur. 

 5.2 Overlegcyclus 

e. Stamgroepsbespreking 

Viermaal per schooljaar vindt er een uitgebreide stamgroepsbespreking plaats met de 
stamgroepsleiders en de intern begeleider. In deze bespreking wordt er gekeken naar het 
functioneren van de groep, de opbrengsten van de groep en naar de individuele leerlingen 
binnen de groep. Bij deze stamgroepsbespreking wordt er ook gekeken naar de Goudse Ruiten 
voor de vakgebieden Re, Tl, Sp en Bl. A.d.h.v. onderwijsbehoeften wordt er voor de leerlingen 
bepaald waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Vanuit deze stamgroepsbespreking 
kan de keuze worden gemaakt om aanpassingen in het programma in te voeren, extra 
oudergesprekken aan te vragen of een leerling aan te melden voor de consultatie. Voorafgaande 
de bespreking vullen de stamgroepsleiders het format stamgroepsbespreking en de Goudse 
Ruiten in (zie bijlage 10 & 12) 

f. Bouwbespreking 

Alle bouwen hebben eens per twee weken een bouwvergadering op de agenda staan, 
afwisselend op dinsdag of donderdag zodat duo-partners allen maandelijks een bouwvergadering 
meemaken. Deze vergadering wordt geleid door de bouwcoördinatoren. Zij bereiden de agenda 
voor en zorgen dat er een notulen wordt geschreven (zie bijlage format 21). Deze notulen wordt 
door het gehele team gelezen. Indien nodig worden tijdens bouwbesprekingen externen, de 
intern begeleider of de directeur uitgenodigd. Tweemaal per jaar is er tijdens de 
bouwvergadering een CITO bespreking. Tijdens dit moment bespreekt de bouw samen met de 
intern begeleider hoe de toetsronde is verlopen, wat er uit de analyse gehaald kan worden en 
welke actiepunten per stamgroep of per leerling worden ingezet. Deze actiepunten en afspraken 
worden vastgelegd in het format Cito Bouwbespreking (zie bijlage 11) 

g. Kernteam 

Het kernteam van De Mheen bestaat uit een vaste groep mensen die 3x per jaar bij elkaar komt. 
De directeur en intern begeleider zitten vanuit school bij deze gesprekken. Daarnaast schuiven 
de gedragswetenschapper vanuit het Samenwerkingsverband, de jeugdverpleegkundige vanuit 
het CJG en de schoolmaatschappelijkwerkster vanuit Stimenz aan. De leerlingen die besproken 
worden, komen voort uit stamgroepsbesprekingen of bouwbesprekingen. Ouders en 
stamgroepsleider van de leerling zijn ook aanwezig bij dit gesprek. Voorafgaande aan deze 
bespreking wordt er een format in Parnassys ingevuld waarin de hulpvraag wordt verwoord. Zie 
hiervoor bijlage 23. De uitkomst van de bespreking wordt door de Intern Begeleider vastgelegd in 
een notitie in Parnassys en in het dossier in Kindkans. De intern begeleider heeft de leidende rol 
in deze bespreking.  

h. Consultatiegesprekken 

Als een leerling niet in het gehele kernteam besproken hoeft te worden, maar wel met de 
gedragswetenschapper, noemen we het gesprek een consultatie. Bij dit gesprek zitten de intern 
begeleider, de directeur en de gedragwetenschapper aan tafel. Ouders en de stamgroepsleiders 
sluiten aan. Voor deze gesprekken geldt dezelfde aanmeldnotitie als het Kernteam en ook 
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worden de notulen op dezelfde wijze verwerkt. De intern begeleider heeft ook in deze 
gesprekken de leidende rol. De consultatiegesprekken worden 5x per jaar gepland, waarvan 3x in 
combinatie met het kernteam. Ouders worden mondeling uitgenodigd door de 
stamgroepsleiders en krijgen van de intern begeleider een schriftelijke uitnodiging met een korte 
toelichting en datum/tijdstip (zie bijlage 30) 

i. Overleg IB-Dir 

De Intern Begeleider en de directeur hebben wekelijks een overlegmoment waarin belangrijke 
zaken van dat moment kort worden besproken. Ook wordt er gesproken over lopende zaken met 
het Samenwerkingsverband, Leerplein055 of Ketenpartners. Daarnaast maken zij afspraken over 
klassenbezoeken en begeleiding van collega’s.  

j. MDO 

Vanuit een consultatie kan de keuze worden gemaakt een leerling aan te melden voor het Multi 
Disciplinair Overleg (MDO). Dit is het overlegorgaan van het Samenwerkingsverband. Deze 
bestaat uit een voorzitter, een gedragswetenschapper en een medewerker vanuit het CJG. Als er 
een leerling wordt besproken in het MDO zijn de gedragswetenschapper van de school en de 
Intern Begeleider altijd aanwezig bij het gesprek. Ouders worden indien wenselijk ook 
uitgenodigd. Eventuele andere experts betrokken bij de leerling worden uitgenodigd als dit 
toegevoegde waarde heeft.  

Het MDO geeft twee soorten adviezen:  
1. Advies met betrekking tot ingebrachte casuïstiek vanuit zorg en/of onderwijs 
2. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO voor leerlingen vanuit het SWV. 

Bij een verzoek voor een TLV vult de school een dossier in en stuurt alle gegevens die nodig zijn 
op naar het SWV (notulen consultaties, aanmelding TLV, leerlingstamkaart, methodetoetsen, 
niet-methodetoetsen, OB,SF en BF). Ouders hebben de mogelijkheid hun eigen zienswijze toe te 
voegen aan deze gegevens. Het MDO geeft op basis van alle informatie een advies aan de 
Commissie voor afgifte TLV. Deze commissie beslist binnen 4 weken na het overleg in het MDO 
of de TLV afgegeven wordt.  

Zie voor een duidelijk overzicht van de gesprekken richting consultatie, kernteam of MDO de 1-
zorgroute van het SWV. (bijlage 22) 
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Hoofdstuk 6: Taakomschrijving in relatie tot ondersteuning. 

a. Leerkracht (LKR)/ Stamgroepsleider 

De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs, het functioneren 
van de groep en de individuele leerling. De leerkracht is de spil in de begeleiding van de 
leerlingen in de groep. De leerkracht heeft het meest complete beeld van de ontwikkeling van de 
leerlingen, zowel op ortho-didactisch als op sociaal-emotioneel gebied. De leerkracht signaleert 
vroegtijdig of er bijsturing nodig is op deze gebieden. De leerkracht is vaak de eerste die 
problemen signaleert en die kanalen in werking kan zetten om tot oplossingen te komen. De 
leerkracht kan door alert en preventief ingrijpen voorkomen dat problemen ontstaan en/of 
groter worden. De leerkracht creëert een optimale leeromgeving voor de leerlingen door een 
positief leerklimaat te scheppen (voorwaarde voor leren) en door kwalitatief goede lessen te 
geven, waarbij hij/zij ruimte schept voor differentiatie door goed klassenmanagement. De 
leerkracht heeft een lerende houding ten aanzien van zijn/haar eigen didactisch handelen. De 
leerkracht ken de leerlijnen van de vakgebieden en de bijbehorende lesdoelen. De leerkracht kan 
deze doelen vertalen naar doelgerichte lessen die zijn afgestemd op het niveau en beheersing 
van vaardigheden en strategieën van iedere leerling door kennis van didactiek en een juiste 
verbinding met de leerlingen. De leerkracht onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers en 
is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. 

De instructieleerkracht is verantwoordelijk voor het didactisch begeleiden van de instructiegroep 
die hij heeft. De instructieleerkracht dient een goede overdracht naar de collega’s te geven, 
zodat het contact met ouders alleen met de reguliere leerkracht hoeft plaats te vinden.  

b. De Intern Begeleider (IB) 

De intern begeleider coördineert alles aangaande de ortho-didactische ontwikkeling van de 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en kan hierbij de leerkrachten ondersteunen. De 
intern begeleider leidt de stamgroepsbesprekingen, de basis van de aansturing op ortho-
didactisch gebied en houdt zicht op cyclisch handelen van de leerkrachten. De intern begeleider 
adviseert en ondersteunt de leerkrachten, waarbij overeind blijft dat de leerkracht de regisseur 
blijft wat betreft de ondersteuning in de groep. De intern begeleider ondersteunt de 
leerkrachten bij hun professionele ontwikkeling. De intern begeleider ontwikkelt planmatig en 
doelgericht de ondersteuningsstructuur van de school. 

De intern begeleider stelt samen met de leerkracht het OPP op. 

Zie bijlage 24: taken intern begeleider vanuit Leerplein055. 

c. De directeur (DIR) 

De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingondersteuning en de 
professionele ontwikkeling van de leerkrachten op De Mheen. De directeur stuurt de school en 
het team aan. De directeur houdt zicht op de professionele ontwikkeling van individuele 
leerkrachten en welke nascholing het team schoolbreed nodig heeft om tot duurzame kwaliteit 
van het onderwijsleerproces te komen. De directeur houdt zich bezig met kwaliteitszorg middels 
een jaarplan waarin de schoolontwikkeling staat beschreven en een meerjarig schoolplan. De 
directeur heeft regelmatig contact met het bestuur. De directeur heeft een actieve rol in het 
aansturen van ouderbetrokkenheid. De directeur doet de intake bij nieuwe leerlingen. 
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Hoofdstuk 7: Ouders 

Binnen het Jenaplanonderwijs is de driehoek kind-ouder-stamgroepleider een belangrijke basis voor 
de ontwikkeling van het kind. 

School en ouders zijn vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid betrokken bij de ontwikkeling 
van onze leerlingen, waarbij ouders de ervaringsdeskundigen zijn wat betreft hun kind en school 
deskundig is over goed onderwijs binnen een veilige pedagogische omgeving. Wij gaan daarbij uit van 
wederzijds respect, open communicatie en vertrouwen. School en ouders/verzorgers hebben elkaar 
nodig om leerlingen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

a. Intakegesprek 

Voordat een leerling start bij ons op school vindt er een intakegesprek met ouders plaats. Dit 
gesprek wordt gevoerd door de directeur. Informatie over de voorgeschiedenis van de leerling 
wordt op een intakeformulier genoteerd (zie bijlage 25). Daarnaast is er een overdracht van 
gegevens van de voorschoolse opvang (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) of van de vorige 
basisschool door een overdrachtsformulier van PSZ/KDV, onderwijskundig rapport (OKR) en/of 
digitaal overstapdossier (OSO). De leerkracht of intern begeleider neemt, met instemming van 
ouders, contact op met de voorschool/andere basisschool. Er wordt bij aanmelding van een kind 
een zorgvuldige afweging gemaakt of de school voldoende mogelijkheden en faciliteiten kan 
bieden om passend onderwijs te kunnen geven. We hebben hiervoor een zo goed mogelijk beeld 
van de onderwijsbehoeften van een kind nodig en we houden rekening met of we wel of niet de 

nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. 
Bij een overstap van een bovenbouw leerling (gr.7/8) nodigen wij deze leerling ook uit voor een 
kort kennismakingsgesprek.  

b. Oudergesprekkencyclus 

Iedere 6 tot 8 weken vinden er oudergesprekken plaats. Ouders mogen zich hiervoor aanmelden, 
maar zijn niet iedere ronde verplicht om zich in te schrijven. We streven er wel naar iedere ouder 
1 a 2 keer per schooljaar te spreken. Tijdens een oudergesprek vertelt de stamgroepsleider hoe 
het kind het in de groep zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied en cognitief gebied. Ook 
horen we graag het beeld van de ouders; klopt dat met het beeld van school. Zijn er tussentijds 
vragen over de ontwikkeling van het kind, dan kan een ouder contact opnemen met de 
stamgroepsleider voor een tussentijds gesprek.  

Alle oudergesprekken worden genotuleerd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys als notitie 
oudercontact.  

c. (Pre-) Adviesgesprekken 

Alle kinderen krijgen in groep 8 een adviesgesprek met hun stamgroepsleider en ouders. Deze 
vinden plaats in januari, voor de start van de open dagen. Het adviesgesprek duurt 20 minuten. 
Tijdens dit gesprek worden de grafieken met VO prognose vanuit Parnassys besproken met 
ouders en kind. Vanuit deze prognose en het beeld dat school heeft van de leerling wordt een 
schooladvies meegegeven naar huis. Soms geeft school ook een plaatsingsadvies mee ter 
ondersteuning van het advies. Een plaatsingsadvies kan een combinatie brugklas zijn. School vult 
voorafgaande aan deze gesprekken een overstapdossier in wat door de werkgroep KLIK is 
ontworpen en afgesproken (zie bijlage 26). 
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Ouders zoeken voor 1 maart een passende VO-school en leveren het aanmeldingsformulier bij de 
stamgroepsleider in. De bovenbouw zorgt ervoor dat alle documenten digitaal bij de VO-school 
worden aangeleverd. Na de uitslag van de Centrale Eindtoets (mei) maakt de stamgroepsleider 
voor elke leerling een heroverweging of het schooladvies aangepast moet worden en bespreekt 
dit vervolgens met de ouders, het kind en de VO-school. Het schooladvies kan alleen naar boven 
aangepast worden, niet omlaag. Het schooladvies is een leidend advies voor de VO-scholen.  

Eind groep 7 krijgen alle leerlingen een pre-advies. Dit is een advies wat nog niet concreet is, 
maar wel de richting aangeeft voor het zoeken naar een vervolgschool. Dit pre-advies wordt 
gecombineerd met het rapportgesprek van groep 7. Bij dit gesprek mogen ook de kinderen 
aanwezig zijn.  

Zowel van het pre-adviesgesprek als van het definitieve adviesgesprek wordt een notitie in 
Parnassys geschreven met hierin de reactie van het kind en de reactie van de ouder. Eventuele 
afspraken die gemaakt worden tijdens deze gesprekken worden ook genoteerd.  

Voor half november kan de leerkracht van groep 8 leerlingen opgeven voor afname van de ADIT 
(Adaptieve Digitale Intelligentie Test) en de DVL (Docentenvragenlijst). Hierbij gaat het om 
leerlingen die een verwachte uitstroom hebben naar PRO of waarbij wordt getwijfeld tussen PRO 
en VMBO.  

d. Rapporten 

Elke leerling krijgt twee keer per schooljaar een rapport mee naar huis. Alle kinderen ontvangen 
in oktober/november een klein verslag (zie bijlage 27). In de onderbouw houdt dit in dat het een 
tekeningenverslag is. In de midden- en bovenbouw wordt er op een pagina kort beschreven hoe 
de leerling is gestart. Onderaan deze pagina staat een korte persoonlijke boodschap voor het 
kind. Vanaf januari tot aan juli zijn er verschillende momenten waarop verschillende groepen hun 
grote verslag meekrijgen (zie bijlage 28). De groepen 2, 5 en 7 krijgen hun grote verslag einde van 
het schooljaar vanwege het wisselen van bouw. In het grote verslag zit een verslag over het 
sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling , een uitgebreide samenvatting van de cognitieve 
ontwikkeling en een ik-tekening. In groep 6, 7 en 8 schrijven de leerlingen ook een eigen 
rapportverslag wat in het grote verslag wordt toegevoegd. Bij ieder groot verslag is er ruimte 
voor de ouders om een reactie te geven op het verslag. Een rapportmap gaat een gehele bouw 
mee. Na groep 2, groep 5 en groep 8 mogen de mappen thuis bewaard worden. 

Doel van het rapport is om de ontwikkeling, de groei van het kind, zichtbaar te maken.  

e. Kindgesprekken 

In de onderbouw vinden er kindergesprekken plaats. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het 
format handgesprek (zie bijlage 29). Het kind, de stamgroepsleider en ouder bespreken op deze 
manier wat het kind van zijn eigen ontwikkeling in de onderbouw vindt. De midden- en 
bovenbouw hebben deze gesprekken nog niet. Wel komt het daar voor dat een kind wordt 
uitgenodigd om bij een (gedeelte van een) gesprek aanwezig te zijn.  
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Hoofdstuk 8: Borging 

Op school worden de kinderen vanaf het moment dat ze binnen komen op school tot en met het 
verlaten van de school gevolgd. Hierbij gebruiken we de volgende middelen: 

· Groepsmap (op het bureau van de leerkracht): 

In de Groepsmap is o.a. terug te vinden: leerlingenlijst, plattegrond, roosters vakgebieden, Goudse 
Ruiten, onderwijsbehoeften passend bij de Goudse Ruiten, weekplanning, zorgkalender, regels en 
afspraken.  

· Parnassys: digitaal volgsysteem voor leerlinggegevens.  

Hierin worden leerlinggegevens, handelingsplannen, ontwikkelingsperspectieven en Goudse Ruiten 
opgeslagen. Er worden ook notities gemaakt. In de notities worden oudergesprekken, bevindingen 
van de leerkracht en/of IB, observaties door IB-er en/of externe deskundigen en 
onderzoeksverslagen vastgelegd, alsook afspraken voortvloeiend uit groeps- en leerlingbesprekingen 
tussen leerkracht en IB of IB en kernteam en SWV. Daarnaast worden hier de methodetoetsen en de 
niet-methodetoetsen van Cito genoteerd met de bijbehorende analyse van de toetsen.  

· Leerlingendossier: in de stamgroepen in de dossierkasten 

 Hierin worden van alle leerlingen de persoonlijke leerlinggegevens, diagnostische informatie, 
handelingsplannen van externe, verklaringen, toetsen en verslagen van externe deskundigen 
bewaard. 

· IB Stamgroepsmappen: blauwe mappen in de IB ruimte 

 Hierin worden de stamgroepsbesprekingen, consultatie notulen, Goudse Ruiten, trendanalyses per 
groep, formulier doelen stellen en lopende zaken opgeslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Hoofdstuk 9: Toekomstige ontwikkeling leerlingondersteuning 

a. Analyseren en evalueren binnen de cyclus OGW 
Er is dit schooljaar een start gemaakt met het goed analyseren en evalueren van 
leerlinggegevens. Volgend schooljaar willen we de nadruk leggen op de transfer van 
kennis van de intern begeleider naar de stamgroepsleiders.  

b. Toepassen EDI 
Er is dit schooljaar gestart met werken a.d.h.v. het EDI lesmodel. Door middel van 
collegiale consultaties is er einde van dit schooljaar weer een stap vooruit gemaakt. Het 
toepassen van het EDI lesmodel is echter nog niet geborgd. Komend schooljaar gaan we 
door middel van klassenbezoeken weer proberen een stap verder te zetten in het eigen 
maken van dit lesmodel. 

c. Doorgaande leerlijnen rekenen, spelling en begrijpend lezen 
Deze drie vakgebieden zijn het afgelopen schooljaar onder de loep genomen en waar 
nodig zijn er aanpassingen gemaakt. Deze aanpassingen moeten nog geborgd gaan 
worden.  

d. Beleid sociale veiligheid op school 
Het schrijven van beleid sociale veiligheid op school is het afgelopen schooljaar niet 
gelukt en is een doel voor het komende schooljaar.  
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Bijlage 1 
 

Groep 4           week 45                 2 t/m 6 nov 2015 
 
    

 

 

taaljournaal 

     

 
 

 
spelling 

     

rekenen 

     

schrijven 

     

woorden- schat  

     

nieuws-begrip  

     

 
lezen 

     

 Klaar? Klaar? Klaar? Klaar?  

  

     

Keuze 
 
 

Lezen 
Denkwerk 
Bloon  
Mijn klas.nl 
Tafels oefenen 
Kieskast  

Lezen 
Denkwerk 
Bloon  
Mijn klas.nl 
Tafels oefenen 
Kieskast  

Lezen 
Denkwerk 
Bloon  
Mijn klas.nl 
Tafels oefenen 
Kieskast  

Lezen 
Denkwerk 
Bloon  
Mijn klas.nl 
Tafels oefenen 
Kieskast  

 

https://innovatieveleermiddelen.files.wordpress.com/2013/06/snappet.png
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Bijlage 2 

Weekplanning groep 7         20 t/m 24 februari 2017                                    

Van: 

 

Dagtaken 

Opdracht: Gemaakt: Ingeleverd: 

Spelling (ma):  

 

 

  

Spelling (di):  

 

 

  

Spelling (wo):  

 

 

  

Spelling (do):  

 

 

  

Schrijven:  

--- 
 

 

 

 

 

Klaar?:        Dan ga ik het volgende doen: …………………………………………………………. 
 

 
 
 
 

Weektaken 
Opdracht: Gemaakt: Nagekeken: Ingeleverd: 

Verkeer 

Boekje:  
   

Topo  

Les:                  Kleur: 

  

 
 

Begrijpend lezen  

Nieuwsbegrip 

   

Tekst (verslag dierenwereld) 

Schrijven/feedback/overschrijven 

   

Engels 

Unit:                   Lesson: 

   

Informatieverwerking 

Les: 

 X 

 
 

WW en grammatica 

Opdr: 
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Bijlage 3 
Weekplanning Bovenbouw       Week _____ 
 
Maandag 
 

 Activiteiten  Groep 6 Groep 7 Groep 8 
 

Bijzonderheden 

8.30- 
9.00 
 

Inloop + kring 
 
Vertellen 

     

9.00-
10.00 

Instructie 
Rekenen (gr 8) 
 
Blok: 
Les: 
 

Rekenen Wie? Wat? 

Sub - Basis 
 
 
 
 
 
 
 

Sub + 
 
 

9.00-10u Noor 
Instructie Rek. van  
Sjaan 

10.00-
10.20 

Buiten spelen     

10.20-
10.40 

Eten & drinken 
Voorlezen 

    

10.40-
11.00 

Lopende zaken 
doornemen. 
 
Starten instr. 
blokuur 

    

11.00-
12.00 

Blokuur 
 
Doornemen 
taken voor de 
komende week. 
 
 
Instructie 
Spelling (met 
hele groep) 
 
Instructie 
Woordenschat 
(per jaargroep) 
 
 
 

Spelling Wie? Wat? 

Categorie: Categorie: Categorie: 11.15u Vincent  
Instructie Spelling 
(OPP) 
Categorie: 
 
 
 
11.30-12.00u Sepp 
Ralfilezen met Sjaan 

Woordenschat 

Les: Les: Les: 

      

13.00-
13.30 
 

Stillezen 
uit biebboek 
 
Groep 6 
instructie 
Leeslijn 

Technisch lezen Wie? Wat? 

Leerboek: 
Categorie: 
 
 
 
 
 

  Tutorlezen bij de 
Konijnen (verdeling op 
de deur) 

 

13.30-
14.30 
 

Wereldoriëntatie 
Projecttijd  

Doel & aanpak 
 

Notities 

 

14.30-
15.00 
 

Muziek/drama Doel & aanpak  
 
 
 
 

Notities 
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Spelling Berenbende 

EVALUATIE 

Datum  

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

VERVOLGACTIES 

Datum  
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Bijlage 4 
Schoolafspraken EDI 

 
De Mheen werkt sinds september 2016 volgens het EDI model. Schoolbreed wordt dit ingevoerd en 
gevolgd d.m.v. klassenbezoeken a.d.h.v.de EDI kijkwijzer. Maandelijks keert het onderwerp EDI terug 
op de teamvergaderingen om controle te houden over de inzet en naleving van de gemaakte 
afspraken. 
 
De eerste periode (september 2016-januari 2017) is de start gemaakt met EDI. De afspraak was dat 
iedere groep in deze periode gebruik zou maken van de wisbordjes, de beurtenstokjes i.p.v. vingers 
en een observatie zou krijgen van de directeur of IB-er. In januari 2017 is er teambreed gesproken 
over onze eerste bevindingen en zijn de eerste afspraken gemaakt over de voortgang. 
Eerste opzet afspraken: 

- Iedere groep werkt met wisbordjes. De bordjes zijn per leerling aanwezig in de groep. Deze 

worden ingezet bij instructies en met name voor controle van begrip. In de bovenbouw 

nemen de leerlingen hun wisbordje zelf mee naar de instructiegroepen. In de middenbouw 

blijven de wisbordjes in de groep en wordt er gezamenlijk gebruik van gemaakt.  

- Iedere groep maakt gebruik van de beurtenstokjes om te voorkomen dat we vingers 

opsteken. Niet alle collega’s zijn hier enthousiast over. Om deze reden zetten we dit 

onderwerp aan het einde van de komende periode weer op de agenda.  

- Invoeren van nadenktijd werkt goed. Blijft nog wel oefenen voor iedereen, maar we zijn ons 

bewust van de meerwaarde.  

- Het controleren van begrip doen we volgens het EDI model. Ook dit is nog oefenen, maar 

begin is zichtbaar. Bewust worden van tussentijds CvB vragen stellen is een leerdoel voor de 

komende periode.  

- Meer bewustheid van begeleide inoefening. We weten nu de stappen die gezet moeten 

worden. Dit willen we terug zien in de lessen.  

- De betrokkenheid van de leerlingen is groter d.m.v. het EDI model. Dit spreek alle collega’s 

aan. Wel is de vraag of echt iedereen nadenkt. Dit wordt nog niet zo ervaren. Dit onderdeel 

komt terug op de agenda. 

- Het hardop denken vinden we prettig. We werken al met het modellen. Wel is er behoefte 

aan een voorbeeld. Het is verwarrend wat hardop denk is en wat uitleggen is en waar de 

grens hierin is. Voorbeeld zou fijn zijn. Hier kijken Ben en Monique de komende periode naar. 

Periode februari – juni 2017. 
- Realiseren Collegiale Consultatie. 

- Voorbeeld van hardop denken opnemen voor de teamvergadering. 

- Inzet wisbordjes doorzetten. 

- Inzet beurtenstokjes doorzetten; evalueren einde periode. 

- Klassenbezoek met nadruk op: 

o Stellen CvB vragen 
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o Nadenktijd bieden 

o Geen vingers 

o Begeleid inoefenen (stappen zichtbaar) 

o Modellen (hardop denken) 
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Bijlage 5  

Kijkwijzer Directe Instructie 
gericht kijken en ontwikkelen 
         

Leerkracht  
 

Groep  

School  
 

Datum  

Lesdoel  
 

Observant 
 

 

  

Mijn zelf geformuleerde persoonlijke werkpunten of verzoek voor een gerichte kijkvraag 
 
 
Mijn sterke punten 
 
 

    

Voorbereiding 

1. De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (lesplan, kijkwijzer, aantekeningen) 

2. De leerkracht weet welke leerlingen behoren tot de groepen: sterk-basis-risico 

3. De leerkracht heeft alle materialen klaarliggen 

4. Er is sprake van een rijke gecijferde en geletterde leeromgeving 

Toelichting 

 

 

Start 

1. De leerkracht activeert de aanwezige voorkennis bij de leerlingen (wat weten we al?) 

2. De leerkracht gebruikt hiervoor eigen ervaringen van de leerlingen, frist een oud leerdoel op of 
realiseert een korte en felle automatiseringsoefening 

3. Het lesdoel is concreet en controleerbaar en bestaat uit een concept en een vaardigheid 

4. De leerkracht noteert het lesdoel op het bord met een voorbeeld (wat gaan we leren?) 

5. De leerkracht besteedt op enig moment in de les aandacht aan het belang van het lesdoel 

6. De leerkracht geeft een lesoverzicht (wat gaan we doen?) 

Toelichting 
 
 

Instructie 

1. Alle leerlingen nemen  deel aan dit lesonderdeel 

2. De leerkracht geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen: alle leerlingen behalen het 
lesdoel 

3. De leerkracht onderwijst het concept: heldere betekeniszin en veel voorbeelden 

4. De leerkracht onderwijst de vaardigheid: concrete stappen 

5. De leerkracht gebruikt concreet materiaal bij de uitleg van nieuwe leerstof 
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6. De leerkracht legt uit / doet voor / denkt hardop 

7. De leerkracht laat leerlingen aantekeningen maken of activeert de leerlingen 
anderszins 

8. De leerkracht gebruikt heldere taal en legt moeilijke woorden kort uit 

9. De leerkracht voorkomt uitweidingen en blijft dicht bij het lesdoel 

10. De leerkracht wisselt instructie en begeleide inoefening met elkaar af 

11. De leerkracht gaat regelmatig na of de leerlingen de leerstof begrijpen (controleren van 
begrip) 

Toelichting 
 
 

Begeleide inoefening 

1. De leerkracht wisselt instructie en begeleide inoefening met elkaar af 

2. De leerkracht gaat na of de leerlingen de leerstof begrijpen (controleren van begrip) 

3. De leerkracht stelt veel vragen aan de leerlingen 

4. De leerkracht stelt de vraag aan de klas voordat er een naam van een leerling wordt genoemd 

5. De leerkracht biedt denktijd (3-5 seconden) 

6. De leerkracht realiseert interactie: schoudermaatjes 

7. De leerkracht laat geen vingers opsteken en geeft willekeurige beurten 

8. De leerkracht activeert alle leerlingen door wisbordjes te gebruiken 

9. De leerkracht laat de leerlingen de leerstof verwoorden en geeft procesgerichte feedback 

10. De leerkracht stelt vragen op verschillende niveaus: herhalen, verwoorden, toepassen 

11. De leerkracht zorgt voor succeservaringen 

12. De leerkracht spreekt positieve verwachtingen uit naar leerlingen 

13. De leerkracht biedt sterke leerlingen de mogelijkheid om aan te vullen 

14. De begeleide inoefening gaat vloeiend over in de kleine lesafsluiting 

Toelichting 
 
 

Kleine lesafsluiting 

1. De leerkracht geeft de leerlingen een individuele opdracht om te controleren of iedereen het 
concept begrijpt 

2. De leerkracht geeft de leerlingen een individuele opdracht om te controleren of iedereen de 
vaardigheid beheerst 

Toelichting 
 
 

Zelfstandige verwerking 

1. De leerkracht maakt duidelijk hoeveel tijd de leerlingen hebben voor het maken van de 
opdrachten (klok, time-timer, etc.) 

2. De leerkracht geeft duidelijkheid over de eigen beschikbaarheid (stoplicht) 

3. De leerkracht geeft duidelijkheid over het geluidsniveau (geluidsthermometer)  

4. De leerkracht geeft aan of er wel of niet mag worden samengewerkt (pictogram) 

5. De leerkracht geeft aan wat leerlingen moeten doen als ze klaar zijn (noteren op bord) 

6. De opdrachten van de zelfstandige verwerking sluiten aan op het lesdoel, de instructie 
en begeleide inoefening 

7. De leerlingen zijn gericht op verwoorden en uitleggen in plaats van antwoorden 

8. De leerkracht stelt duidelijke eisen aan het werk 
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9. De leerkracht zorgt voor een rustige en prettige werksfeer 

10. De leerkracht loopt een hulpronde 

11. De leerkracht stimuleert leerlingen door te werken 

Toelichting 
 
 

Verlengde instructie 

1. Het behalen van het lesdoel staat centraal en niet het maken van de opdrachten 

2. De verlengde instructie sluit aan bij de basisinstructie en begeleide inoefening  

3. De leerkracht gebruikt dezelfde uitleg en materialen als in de basisinstructie 

4. De leerkracht maakt eventueel gebruik van concrete materialen of kleinere stappen ter 
verduidelijking 

5. De leerkracht herhaalt de punten zoals genoemd onder kopjes ‘instructie’ en 
‘begeleide inoefening’ 

6. De leerkracht geeft ruimte voor zelfstandige verwerking om zodoende hulpronde te 
kunnen lopen 

7. De leerkracht geeft nogmaals verlengde instructie aan de meest zwakke leerlingen 

Toelichting 
 
 

Grote lesafsluiting 

1. De leerkracht laat de leerlingen vertellen wat ze geleerd hebben  

2. De leerkracht geeft (op het bord) een samenvatting van de les 

3. De leerkracht bespreekt het proces: werkhouding, werkpunten, opvallendheden  

4. De leerkracht vraagt de leerlingen wat ze goed kunnen en wat nog lastig voor hen is 

5. De leerkracht blikt terug op het lesdoel en vooruit naar de volgende les 

Toelichting 
 
 

Algemeen 

1. De leerkracht besteedt de geplande tijd gericht aan het behalen van het lesdoel 

2. De leerkracht laat geen tijd verloren gaan tijdens de les (dode momenten, wachtende 
leerlingen) 

3. Regels en routines (klassenmanagement) zijn helder en goed ingeslepen 

4. De leerkracht benoemt en beloont gewenst gedrag en heeft voornamelijk positieve interacties 
met de leerlingen (interactie) 

5. De leerkracht legt duidelijk uit (Onderwijsinspectie, 2013) 

6. De leerkracht realiseert een taakgerichte werksfeer (Onderwijsinspectie, 2013) 

7. De leerkracht betrekt leerlingen actief bij het leerproces (Onderwijsinspectie, 2013) 

Toelichting 

 
 

 

Aandachtspunten 
 
 
Sterke punten 
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Dit zou je echt moeten delen met je team:  
 

 
De observant noteert de bevindingen telkens met groen  in het betreffende toelichtingsvak 
De leerkracht vult aan en licht toe met rood en zorgt dat de schoolleider het verslag ontvangt 
 
Deze kijkwijzer maakt het mogelijk om gericht te kijken en feedback te ontvangen. De leerkracht zorgt 
ervoor dat werkpunten uit voorgaande lesbezoeken in het bovenste vak worden genoteerd. De 
leerkracht kan vragen om op een specifiek lesonderdeel te letten of op specifieke punten.  
De kijkwijzer is bedoeld als middel om gericht te kunnen werken aan het voortdurend  verbeteren van 
het eigen vakmanschap en de onderwijskwaliteit binnen de school. Bespreek de kijkwijzer regelmatig 
in de teamvergaderingen en wijzig deze indien nodig. Zorg dat specifieke schoolafspraken en 
werkwijzen zo concreet mogelijk worden beschreven en toegevoegd. Kijk voor meer informatie op 
directeinstructie.nl of lees het boek ‘Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede 
les’.  
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Bijlage 6 

Afspraken Begrijpend lezen De Mheen 2016-2017 
Wij werken op De Mheen met de methode Nieuwsbegrip van groep 4 t/m 8. Daarnaast wordt er 
gebruik gemaakt van het Cito-oefenboek (groep 4-6) en het Oefenboek van Junior Einstein (groep 
7/8). Hierbij gelden de volgende afspraken: 

1. De middenbouw werkt wekelijks met Nieuwsbegrip. Hierbij krijgt de gehele stamgroep instructie. 

Groep 4/5 verwerken ook via Nieuwsbegrip waarbij gebruik wordt gemaakt van de AA-tekst. Indien er 

binnen deze jaargroep een sterke lezers zit die uitdaging nodig heeft, kan de keuze gemaakt worden 

deze leerling de A-tekst te laten maken. Deze leerlingen zijn zichtbaar in de Goudse Ruit. 

2. De bovenbouw werkt twee wekelijks met Nieuwsbegrip. Hierbij krijgt de gehele stamgroep instructie. 

Groep 6 verwerkt de instructie met de A-tekst. Groep 7 & 8 verwerken deze instructie met de B-tekst. 

Indien er binnen deze jaargroepen een sterke lezers zit die uitdaging nodig heeft, kan de keuze 

gemaakt worden deze leerling de C-tekst te laten maken. Deze leerlingen zijn zichtbaar in de Goudse 

Ruit.  

3. De bovenbouw werkt twee wekelijks met de boeken van de Junior Einstein uitgeverij. Hierin maken zij 

kennis met de vraagstelling zoals van hen wordt verwacht op de Centrale Eindtoets.  

4. Alle stamgroepen krijgen instructie a.d.h.v. het modellen. 

5. Alle stamgroepen krijgen instructie d.m.v. het EDI lesmodel (wisbordjes en beurtenstokjes).  

6. De nadruk bij begrijpend lezen leggen wij op de transfer naar WO: gebruik van teksten en het maken 

van teksten.  

7. In alle groepen worden de LVS toetsen afgenomen om de leerlingen te volgen. De oude LVS toetsen 

(groep 6-8) worden 1x per jaar afgenomen. De nieuwe LVS toetsen 3.0 (groep 4-5) worden 2x per jaar 

afgenomen.  

8. In het geval van een zwakke technisch lezer kan de leerkracht de keuze maken een adaptieve toets af 

te nemen (vb. M4/E4 toets ipv E4 toets). Dit wordt naar ouders gecommuniceerd tijdens het 

oudergesprek over de voortgang van de leerling.  

9. In de bovenbouw wordt 2x per jaar ook een bloktoets van Nieuwsbegrip afgenomen (november en 

april). Deze registratie en analyse is terug te vinden in de groepsmap.  

 

Zorgniveau 1  De leerlingen volgen het normale programma van Nieuwsbegrip en het Oefenboek. Zij 
krijgen eenmaal per week instructie aangeboden in de stamgroep.  

Zorgniveau 2  De leerling gaat zien dat het begrijpend lezen lastig gaat of kampt met een technisch 
leesprobleem waardoor het niet zelfstandig aan de slag kan. Het niveau wordt 
aangepast naar het niveau van de leerling. Er wordt eenmaal verlengde instructie 
aangeboden naast de basisinstructie. Er wordt een start gemaakt aan de opdrachten 
(modellen).  Ouders worden via een oudergesprek op de hoogte gebracht.  

Zorgniveau 3  De leerling komt ondanks de hulp op zorgniveau 2 niet mee met de groep. De leerling 
krijgt vermindering in stof en meer individuele begeleiding waar mogelijk. Ouders wordt 
geïnformeerd en er worden tips meegegeven om thuis spelenderwijs te oefenen met 
begrijpend lezen en luisteren. Indien nodig wordt de leerling besproken in de 
consultatie.  

Zorgniveau 4  De leerling komt niet voldoende mee met de groep en zal een eigen programma gaan 
volgen op een lager niveau. We proberen dit wel binnen Nieuwsbegrip haalbaar te 
maken. Hieruit worden alleen de opdrachten aangeboden die van belang zijn voor het 
leren van strategieën. Indien er in de groep met 2 verschillende materialen wordt 
gewerkt (bv. Nieuwsbegrip en Junior Einstein) kan de keuze gemaakt worden om een 
methode te gebruiken. De leerling wordt regelmatig besproken in de consultaties. Er 
wordt voor deze leerling een OPP opgesteld.  
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Afspraken Rekenen De Mheen 2016-2017 
Wij werken op De Mheen van groep 3 t/m 8 met de methode Pluspunt (3e versie). De volgende afspraken 
hebben wij gemaakt over het aanbieden van de leerstof. 

1. Alle kinderen werken uit de methode Pluspunt verdeelt over drie niveaus: *, ** en ***.  

2. In de middenbouw is deze verdeling zichtbaar via de Goudse Ruit. De keuzes van de te maken leerstof wordt 

bepaald door de leerkracht. 

3. In de bovenbouw is deze verdeling zichtbaar via de Goudse Ruit en in de werkschriften van de leerlingen. Zij 

werken op eigen niveau. 

4. Indien er uitval is omlaag kan er remediërend materiaal ingezet worden a.d.h.v. Maatwerk of Met sprongen 

vooruit. Tevens wordt er gebruik gemaakt van Rekenvlinders en Rekenkikkers.  

5. Indien er uitval omhoog zichtbaar wordt, wordt er gebruik gemaakt van KIEN, Rekentijgers en Pluspunters.  

6. De instructies worden gegeven a.d.h.v. het EDI lesmodel (inzet wisbordjes en beurtenstokjes). 

7. De instructies worden in jaargroepen aangeboden. De instructiemomenten zijn 3x per week gepland (ma, wo en 

vr 9-10 uur).  

8. Indien een leerling niet meer mee kan doen met de methode, wordt er gebruik gemaakt van Maatwerk + de 

Maatwerk Routeboekjes. De verantwoordelijkheid voor de leerling ligt bij de stamgroepsleerkracht.  

9. Om het automatiseren een standaard plek te geven in ons rekenaanbod, wordt er in de middenbouw na iedere 

voorleeskring aandacht geschonken aan het behalen van (tafel)diploma’s. Bij groep 3 moet er gewerkt worden 

aan even en oneven getallen, verliefde harten en tweelingsommen. Bij groep 4 & 5 wordt er gewerkt aan de tafels 

van vermenigvuldiging waarbij er in groep 5 ook uitgebreid wordt naar de deeltafelsommen.  

10. Indien er uitval bij het automatiseren zichtbaar is, kan de methode Rekensprint ingezet worden.  

11. De leerlingen worden gevolgd via de methodetoetsen en de LVS toetsen. De analyse hiervan wordt door de 

leerkrachten gemaakt en in Parnassys genoteerd. Na aanleiding van de analyse worden er afspraken gemaakt in 

de stamgroepsbespreking over het aanbod voor de leerlingen.  

12. Ouders worden via oudergesprekken op de hoogte gebracht van de resultaten die de leerlingen behalen. Indien 

nodig wordt er gevraagd thuis extra te oefenen.  

13. Wij stimuleren leerlingen om hun denkstappen te noteren en gebruik te maken van kladpapier indien nodig.  

14. Verlengde instructie vindt plaats binnen de instructiemomenten. Indien er ruimte is in de formatie kan er ook 

gebruik worden gemaakt van een leerkracht die een groepje extra oefentijd aanbiedt.  

15. Indien de leerling ernstig uitval laat zien, volgen wij de route van het Protocol Ernstige Rekenwiskunde Problemen 

en Dyscalculie.  

Zorgniveau 1 De leerlingen volgen de methode Pluspunt. Hierbinnen wordt gedifferentieerd in *, ** of *** 
niveau.  Deze leerlingen hebben voldoende aan de basisinstructie aangeboden in de 
instructiemomenten.  

Zorgniveau 2 De leerling valt zichtbaar uit in de methodetoetsen en het LVS systeem (V & IV). Deze leerlingen 
volgen het minimum programma (*) van de methode. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 
extra oefenmateriaal uit Rekenvlinders of Rekenkikkers. Er wordt voor deze leerlingen 
verlengde instructie aangeboden naast de basisinstructie. Bij automatiseringsproblemen wordt 
Rekensprint ingezet. Ouders worden geïnformeerd in de oudergesprekken over de 
problematiek binnen het rekenen. Indien mogelijk ouders betrekken dmv pre-teaching.  

Zorgniveau 3 De leerling komt niet vooruit ondanks de inzet op zorgniveau 2. De leerling blijft het aanbod 
van zorgniveau 2 krijgen, maar zal daarnaast extra oefenmateriaal krijgen vanuit de methode 
Maatwerk (aansluitend bij de lesstof van Pluspunt). Uit de methode maken zij enkel de 
opdrachten gebonden aan de toets-doelen. Deze leerling wordt indien nodig besproken in de 
consultatie.  

Zorgniveau 4 De leerling valt dermate uit dat we genoodzaakt zijn een eigen programma aan te bieden. We 
doen een diagnostisch rekenonderzoek bij de leerling en bepalen het startpunt van het 
lesmateriaal. We gebruiken hiervoor Maatwerk en vanaf groep 6 de Maatwerk-routeboekjes. 
De leerling wordt regelmatig besproken in de consultaties en krijgt een OPP.  
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Afspraken Spelling De Mheen 2016-2017 
Op De Mheen werken wij niet met een methode voor spelling, maar werken we a.d.h.v. de 
categorieën uit de leerlijnen. De volgende afspraken zijn er hiervoor gemaakt: 

1. Iedere week staat een nieuwe categorie centraal waarbij er zo veel mogelijk wordt gestreefd 

naar het aanbieden van 1 categorie voor de gehele stamgroep.  

2. De leerkracht maakt samen met de leerlingen een woordpakket waarin voorbeeld woorden 

worden gegeven die door de leerlingen zijn bedacht. 

3. Bij het maken van het woordpakket wordt wel rekening gehouden met het spellingniveau. 

Hierdoor worden er verschillende eisen gesteld aan de woorden. VB: 

Bloem/Bloemkool/Bloemkolen  

4. Iedere dag wordt er in de blokperioden een kwartier gewerkt aan de spellingcategorie van de 

week. De opdracht hiervoor wordt op de weekplanning genoteerd.  

5. Indien een leerling moeilijkheden ondervindt bij het spellen, wordt er verlengde instructie 

aangeboden en/of extra oefenstof. Deze leerlingen zijn zichtbaar in de Goudse Ruit.  

6. Indien een leerling te makkelijk door het spellingprogramma gaat, wordt de leerling 

uitgedaagd door met een hogere jaargroep mee te doen. Deze leerlingen zijn zichtbaar in de 

Goudse Ruit.  

7. Iedere 3 weken volgt een controle door middel van een dictee. De uitslag van dit dictee is 

terug te vinden in Parnassys. 

8. Tweemaal per jaar vinden de LVS toetsen plaats waarbij de analyse in Parnassys genoteerd 

wordt.  

9. De instructie wordt in eerste instantie auditief aangeboden via het EDI lesmodel (gebruik van 

wisbordjes en beurtenstokjes).  

10. Iedere week vindt er een 5 woordendictee plaats om te controleren of de behandelde 

categorie voldoende beheerst is.  

11. Er wordt gewerkt met het Protocol Ernstige lees- spellingproblemen en Dyslexie op het 

moment dat de spellingsproblemen bij de leerling hardnekkig blijken te zijn.  

12. Werkwoordspelling wordt aangeboden vanaf halverwege groep 6. 

13. Er wordt in groep 6 gewerkt met de Junior Einstein boeken waarin de tegenwoordige en 

verleden tijd worden aangeboden. Ook is er aandacht voor grammatica (persoonsvorm, 

onderwerp en werkwoordelijk gezegde). Dit wordt geoefend door …………………… 

14. Groep 7 & 8 werken met een programma wat zelf ontwikkeld is a.d.h.v. de leerlijnen. Er 

wordt hier gebruik gemaakt van Spelling op Maat werkbladen. 

15. Groep 8 krijgt wekelijks huiswerk mee naar huis ter oefening. 

16. Iedere week staat er per jaargroep een oefening van werkwoorden en/of grammatica op de 

weekplanning.  

17. Groep 7 en 8 worden gevolgd d.m.v. de LVS toetsen werkwoorden. Deze toetsen worden 

geanalyseerd en in Parnassys gezet. Vanuit hier wordt weer een plan van aanpak gemaakt. 

Zie voor de groepsindeling de Goudse Ruit.  

18. Indien een leerling uitvalt wordt er verlengde instructie gegeven en extra oefentijd geboden. 

19. Indien een leerling meer aan kan, wordt er verder gewerkt aan de 1S leerlijnen richting het 

VO.  

20. Er wordt gebruik gemaakt van de werkwoordhulpschema’s van Junior Einstein.  
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Afspraken Technisch lezen De Mheen 2016-2017 
De Mheen werk met de methode Leeslijn. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt. 

1. Groep 3 krijgt letteraanbod vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie. Ze werken vanuit de letterboekjes 

en stappen over op Leeslijn basis A op het moment dat alle letters aan bod zijn gekomen.  

2. Groep 4 t/m 6 krijgt instructie vanuit Leeslijn op niveau 1-10. Deze instructie vindt eenmaal per week plaats 

waarbij er de nadruk ligt op de techniek van het lezen van bepaalde categoriewoorden. 

3. Groep 3/4/5 lezen uit mappen met tutoren vanuit de bovenbouw. Bij het lezen uit mappen wordt er op eigen 

niveau doorgelezen. Het kan hier dus voorkomen dat kinderen lager of hoger lezen dan de aangeboden 

groepsinstructie.  

4. Bij de groepsinstructie schuiven alle leerlingen van een jaargroep aan, maar wordt er door de leerkracht bepaald 

hoe lang een leerling mee doet. Sterke lezers kunnen eerder aan hun eigen taken gaan werken, zwakke lezers 

krijgen extra leestijd en instructie. 

5. Alle groepen 3t/m8 hebben het 10 minuten lezen ingevoerd voorafgaande aan de blokperiode. Dit om extra 

leesmomenten te creëren.   

6. De groepen 6/7/8 hebben 3x per week 30 minuten stillezen op het programma staan uit hun eigen leesboek. 

Binnen deze leestijd maakt de leerkracht de keuze over leerlingen duo-lezen, tutor zijn of theaterlezen.  

7. Het overzicht van het leesniveau in de groep is zichtbaar gemaakt in de Goudse Ruit.  

8. De reguliere en sterke lezers toetsen we 2x per jaar (jan en jun) via LVS AVI en DMT.  

9. De zwakke lezers toetsen we 4x per jaar (nov, jan, apr, jun) via LVS AVI en DMT. 

10. Analyses van het lezen noteren we achter de toets in Parnassys als opmerking. 

11. Bij uitval op dit vakgebied wordt er ingezet op extra lezen dmv Connect (middenbouw) of Ralfi lezen. In de 

bovenbouw kan de keuze gemaakt worden voor Ralfi Light.  

12. Alle groep 3 t/m8 werken met het Racelezen. 3x per week lezen de kinderen woordrijtjes met het doel deze 

steeds sneller te kunnen lezen. Indien mogelijk koppelen we de te lezen woorden aan de categorieën uit Leeslijn.  

13. In groep 3 (en zwakke lezers in groep 4) maken we gebruik van leesspelletjes.  

14. Indien een leerling na een intensieve leesperiode via Connect of Ralfi lezen geen of nauwelijks vooruitgang laat 

zien, kunnen wij met ouders het gesprek aan gaan of een onderzoek naar dyslexie wenselijk is. Deze periode moet 

3 hoofdmeetmomenten bevatten en een onderzoek kan op zijn vroegst vanaf M4 worden aangevraagd.  

 

Zorgniveau 1  De leerlingen volgen het regulieren programma van Leeslijn op het niveau van de groep. Eenmaal 
per week wordt er instructie aangeboden. Dit is tot aan groep 7. Vanaf groep 7 is alle 
leesinstructie aangeboden en wordt er stil gelezen.  

Zorgniveau 2  De leerling heeft niet voldoende aan de basisinstructie. Er wordt verlengde instructie aangeboden 
naast de basisinstructie. Daarnaast worden er extra leesmomenten ingezet ter oefening. Indien 
mogelijk bij een leerkracht die hier tijd voor heeft buiten de groep. Ouders wordt gevraagd om thuis 
goed te blijven lezen met de leerling om leeskilometers te maken.  

Zorgniveau 3  De leerling blijft ondanks extra oefening en instructie achter. Er wordt in de middenbouw Connect 
lezen ingezet. In groep 5-8 wordt er gebruik gemaakt van Ralfi (light) als interventieprogramma. 
Beide programma's bieden we 3x per week 20 minuten extra aan. Indien mogelijk wordt er 
samengewerkt met hulpouders om dit te verhogen naar 4-5x per week. Dit gebeurt altijd 
individueel. Ouders van de leerling worden op de hoogte gesteld dat er zorgen zijn rondom het 
leesproces en dat er een intensief oefenprogramma ingezet gaat worden.  

Zorgniveau 4  De leerling komt ondanks Connect of Ralfi niet vooruit. Het leesprobleem is hardnekkig. We volgen 
het Protocol Ernstige lees- spellingproblemen en Dyslexie. Als er voldoende periode verstreken is 
voor onderzoek naar dyslexie, wordt deze aanvraag gedaan in samenwerking met ouders. School 
zorgt voor het dossier, ouders nemen contact op met het CJG en het onderzoeksbureau naar keuze. 
Indien de diagnose Dyslexie wordt vastgesteld blijft het Connect of Ralfi programma doorlopen in 
samenspraak met de behandelaar van het dyslexiebureau. De leerling krijgt de faciliteiten 
aangeboden zoals beschreven in de afspraken rondom dyslexie. Indien noodzakelijk wordt er een 
OPP geschreven voor de leerling.  
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Bijlage 7 

 

 
 
 
 



 42 

Bijlage 8 

 
 
De VersnellingsWenselijkheidsLijst  
  
  
Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek Katholieke Universiteit Nijmegen  
  
  
  
Drs. Lianne Hoogeveen Dr. Janet van Hell Prof. Dr. Ludo Verhoeven 
         VersnellingsWenselijkheidsLijst  CBO-KUN Nijmegen  
  
2  
Voorwoord  
  
De VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL) is ontwikkeld om leerkrachten en andere betrokkenen te 
ondersteunen in de beslissing een leerling al dan niet vervroegd naar een volgende groep te laten 
gaan (halverwege het schooljaar) c.q. een groep te laten overslaan (aan het eind van het schooljaar). 
De lijst kan gebruikt worden vanaf groep 1 / 2. Hoewel het overslaan van een groep meestal in 
verband gebracht wordt met hoogbegaafde leerlingen, is (gediagnosticeerde) hoogbegaafdheid geen 
voorwaarde om voor een leerling de VWL in te vullen.  
  
De lijst is samengesteld na uitvoerig onderzoek van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO)  
van de Katholieke Universiteit Nijmegen naar het functioneren van versnelde en niet versnelde hoog 
intelligente leerlingen en adolescenten. Ze is mede gebaseerd op de Iowa Acceleration Scale1 en op 
het “Multi-dimensionale Model van Begaafdheid en Talent”2. Omdat dit de eerste uitgave is van 
deze lijst, wordt u vriendelijk verzocht een kopie van de ingevulde lijst, plus een ingevuld 
evaluatieformulier, naar het CBO te sturen, zodat deze gebruikt kan worden voor verder onderzoek 
op dit terrein. Alle toegezonden informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld en anoniem 
verwerkt.  
  
  
De eigenlijke vragenlijst wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin achtergrond en doel van de  
VWL worden uiteengezet. Vervolgens wordt een handleiding gegeven voor het invullen van de VWL. 
Verder vindt u na de vragenlijst een overzicht van binnen- en buitenlands onderzoek met betrekking 
tot (hoog)begaafdheid en versnelling.  
                                                           
 1 Assouline, Colangelo, Lupkowski-Shoplik & Lipscomb (1998) 2 Ziegler & Heller (2000).   
  
         VersnellingsWenselijkheidsLijst  CBO-KUN Nijmegen  
  
3  
Inleiding    
  
Het overslaan van een groep of het doorlopen van twee groepen in één schooljaar zijn vormen van 
versnelling die steeds frequenter worden toegepast in het Nederlands basisonderwijs. Te vaak echter 
is  ‘gebrek aan andere mogelijkheden’ de voornaamste, en soms zelfs enige, reden om over te gaan 
tot een van deze maatregelen. Veel onderwijsgevenden en ouders maken zich dan ook zorgen over 
het (uiteindelijke) effect van deze vormen van versnelling. Zij maken zich zorgen over de cognitieve 
ontwikkeling, maar veel meer nog over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de versnelde leerling.   
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Onderwijsaanpassingen, zoals `compacten en verrijken’, samenwerkend leren of het versnellen 
binnen één vak, zijn voor veel (hoog)begaafde en/of zeer goed presterende leerlingen goede 
oplossingen. Behalve dat niet iedere basisschool deze aanpassingen kan bieden, zijn er echter ook 
kinderen waarbij een dergelijke maatregel onvoldoende is voor een optimale ontwikkeling. Deze 
leerlingen zijn er het meest bij gebaat om, naast de hierboven genoemde aanpassingen,  óók te 
versnellen naar een volgende groep.   
  
Omdat het hier gaat om een ingrijpende maatregel, is het van belang dat deze op gefundeerde wijze 
genomen wordt, niet in de laatste plaats om de zorg bij ouders en onderwijsgevenden weg te 
nemen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat het versnellen naar een volgende groep een 
effectieve interventie kan zijn in het onderwijs aan (hoog)begaafde en/of zeer goed presterende 
leerlingen. Dat betekent nog niet dat deze interventie geschikt is voor iedere leerling met hoge 
intellectuele capaciteiten. De VernellingsWenselijkheidsLijst (VWL) is bedoeld om alle relevante 
factoren met betrekking tot een specifieke leerling mee te laten wegen in de uiteindelijke beslissing 
om al dan niet tot het versnellen naar een volgende groep over te gaan.   
  
De VWL kan gebruikt worden als eerste instrument in de discussie over het eventueel versnellen naar 
een volgende groep. De handleiding bevat informatie over het invullen, scoren en interpreteren van 
het VWL formulier. De bedoeling is dat zowel de handleiding als het formulier gebruikt worden 
binnen een interdisciplinair team van onderwijsgevenden en ouders, waarbij ook de leerling zelf 
betrokken kan worden.   
  
Behalve data van gestandaardiseerde testen worden ervaringen en observaties van ouders en 
leerkrachten meegenomen, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. De scores dienen als 
handvaten voor verdere discussie en planning.   
  
Het voordeel van het gebruikmaken van de VWL is dat belangrijke factoren, die van invloed kunnen 
zijn op het functioneren van een leerling, niet over het hoofd worden gezien. Ook wordt aangegeven 
hoe zwaar verschillende factoren zouden moeten wegen in de beslissing.   
  
Als bijlage van de VWL vindt u een overzicht van de Nederlandse situatie met betrekking tot de 
begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en een korte beschrijving van 
binnen- en buitenlands onderzoek met betrekking tot het versnellen van leerlingen.  
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Invullen en interpreteren van de VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL)  
  
 Het is van belang dat één persoon (leerkracht of intern begeleider) verantwoordelijk is voor het 
invullen van de VWL, waarbij overleg met meerdere betrokkenen gewenst is. Geadviseerd wordt de 
Intern Begeleider, leerkrachten die de leerling kennen, ouders, en eventueel een extern hulpverlener 
bij dit overleg te betrekken.   
  
Als er eerder (psychologisch of pedagogisch) onderzoek is gedaan bij de leerling, dan is het gewenst 
de gegevens van dit onderzoek bij het invullen erbij te houden. Indien deze niet tot ter beschikking 
staan, kunnen deze door de ouders worden opgevraagd bij de instantie waar de leerling is 
onderzocht.   
  
Na het invullen van de VWL kan, door het optellen van omcirkelde waarden, worden gekomen tot 
een score. Hoe hoger deze score is, hoe meer deze leerling geschikt is om een groep over te slaan. Er 
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is geen zogenaamde ‘cut-off’ score (waarboven wèl en waaronder níet tot het overslaan van een 
groep moet worden overgegaan). Behalve dat er op grond van de VWL score besloten wordt  of de 
leerling al dan niet versneld wordt naar een volgende groep, moet gekeken worden welke andere 
vormen van onderwijsaanpassing naast of in plaats van de versnelling zullen worden toegepast. Niet 
achter elk item staan waarden die omcirkeld moeten worden. Het gaat hierbij om items waarvan nog 
niet of niet voldoende duidelijk is òf ze van invloed zijn op het welslagen van een versnelling, of in 
welke mate. Het betreft hier bijvoorbeeld vragen die te maken hebben met de persoonlijkheid of het 
sociaal functioneren van een leerling. Het is van belang deze items wel in te vullen, om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen. Deze gegevens kunnen bovendien worden meegenomen in 
verder onderzoek.  
  
  
Hieronder zullen de verschillende items worden besproken.  
  
1. Algemene informatie  Hier wordt gevraagd naar objectieve informatie over de leerling, het gezin 
en de school  
  
2.  Capaciteiten en Vaardigheden A. Prestaties en Vaardigheden op School: Hier wordt informatie 
gevraagd over de schoolprestaties van de leerling en over speciale vaardigheden die tot nu toe zijn 
opgevallen.  B. Schoolevaluaties: Hier wordt gevraagd naar de resultaten van eerder afgenomen 
toetsen of vragenlijsten (geen intelligentietesten) zoals bijvoorbeeld Cito-toetsen en de 
Schoolvragenlijst. C. Professionele evaluaties: Als een leerling eerder onderzocht of behandeld is 
door een psycholoog, pedagoog, psychiater, maatschappelijk werker, of ander professioneel 
deskundige, wordt gevraagd dit te vermelden met toevoeging van eventuele schriftelijke 
verslaglegging hiervan. D. Intelligentie: Hier wordt gevraagd naar de resultaten van eventueel 
afgenomen intelligentietesten.  
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3.  Specifieke Factoren Hierbij wordt gevraagd naar specifieke factoren, zoals broers en zussen, 
medicijngebruik, groepskenmerken, het profiel van de leerling,  die van invloed kunnen zijn op het 
functioneren van een leerling na het overslaan van een groep.  Bij de beslissing om een leerling al 
dan niet versneld naar een volgende groep te laten gaan speelt ook mee wat eventuele alternatieven 
zijn. Als die er niet zijn, zal eerder tot deze vorm van versnelling moeten worden overgegaan, omdat 
géén onderwijsaanpassing in veel gevallen schadelijker zal zijn dan een aanpassing die misschien niet 
optimaal is. Zijn er geschikte alternatieven, dan zal men bij een lagere score op de VWL eerder 
daarvoor kiezen. Overigens  is versnellen alléén nooit voldoende als maatregel: ook na het overslaan 
van een groep zal aanpassing (in meer of mindere mate, afhankelijk van de leerling en de schoolse 
organisatie) van het lesprogramma noodzakelijk zijn.   
  
4.  Attitude en ondersteuning Hier wordt gevraagd aan te geven in hoeverre direct betrokkenen 
staan tegenover de beslissing de leerling te laten versnellen. Als de leerling hier zelf negatief 
tegenover staat, betekent dit dat niet zonder meer tot versnellen kan worden overgegaan. Het is 
echter van belang de reden van de negatieve houding te achterhalen. Veel leerlingen die niet willen 
versnellen, willen dat niet uit angst voor het onbekende. Die angst kan verminderd worden door met 
de leerling te bespreken waarom de versnelling wordt overwogen, en wat de voor- en nadelen 
kunnen zijn. Ook kennismaking met de eventueel ontvangende leerkracht kan een deel van de angst 
of onzekerheid wegnemen.  Het is ook van belang dat de ouders een positieve houding hebben 
tegenover de versnelling. Is die niet aanwezig dan kan dat voortkomen uit een gebrek aan kennis en 
daardoor onterechte aannames (zoals: versnelling leidt altijd tot sociaal emotionele problemen). In 
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dat geval kan het verschaffen van kennis op dit gebied de ouders van mening doen veranderen.Het is 
ook mogelijk dat de ouders gegronde redenen hebben om niet met een versnelling in te stemmen. 
Dit kan duidelijk worden in een gesprek met ouders en betrokkenen van de school. In dat geval 
wordt de versnelling dan ook afgeraden.  Het zal in grote mate van de leerkracht afhangen of de 
leerling na de versnelling goed zal functioneren. Het is dan ook van groot belang dat met name de 
ontvangende leerkracht positief staat tegenover de versnelling, en dat zij of hij daarin gesteund 
wordt door het schoolteam. Ook hier speelt kennis over (hoog)begaafdheid en versnelling een 
belangrijke rol. De bijlage “De begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs” kan 
zowel ouders als leerkrachten een duidelijker beeld geven van (hoog)begaafdheid en versnelling.  
  
5. Samenvatting en planning In dit deel staan, naast enkele leerlinggegevens, de scores van de 
afzonderlijke delen van de VWL. De beslissing(en) ten aanzien van het te volgen programma voor de 
leerling word(t)(en) duidelijk aangekruist en/of opgeschreven evenals de namen en functies van de 
personen die bij het programma betrokken worden. Er wordt aangegeven wanneer en op welke 
manier er geëvalueerd zal worden.  Dit formulier wordt door alle betrokkenen ondertekend.    
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VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL)  
  
  
1.  Algemene informatie  
  
A. Leerling informatie  
  
Naam leerling: _____________________________________________________________  
  
School:______________________     Huidige Groep:____  Voorgestelde groep: ____  
  
  
     Jaar   Maand   Dag Datum van invullen  ____  _____  ___  
  
Geboortedatum leerling ____  _____  ____  
  
Leeftijd leerling   ____  _____  ____  
  
  
  
  
B. Gezinsinformatie  
  
Naam vader:  
  
Naam moeder:  
  
Gezinsinformatie: O leerling woont bij beide ouders      O leerling woont bij moeder (wel/geen 
contact met vader)      O leerling woont bij vader (wel/geen contact met moeder)     O er is sprake van 
co-ouderschap   
  
Broers/zussen:    Leeftijd School    Groep  
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1. ________________ m/v _______ ______________________  _____  
  
2. ________________ m/v _______ ______________________  _____  
  
3. ________________ m/v _______ ______________________  _____  
  
4. ________________ m/v _______ ______________________  _____  
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C. Schoolinformatie  
  
Betrokkenen bij de beslissing tot eventueel versnellen1 (namen invullen):  
  
O Directeur:____________________________________________________________ 1    
  
O Ouder/verzorger:_______________________________________________________1  
  
O Huidige leerkracht:_____________________________________________________1  
  
O Ontvangende leerkracht:_________________________________________________1  
  
O Andere betrokkene(n): __________________________________________________ 1  
  
Dit formulier is ingevuld door______________________________________________  
  
(functie________________________________________________________________)  
  
Het initiatief voor een eventuele versnelling is genomen door (maar één antwoord aankruisen!):  
  
O de leerling zelf             1  
  
O de ouders             1  
  
O school   (naam:______________, functie: _________________________)  2  
  
O anders, nl. ___________________________________________________  1  
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           Score deel 1:               (min:2 - max: 7) 
                                                           
 1Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk  
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2. Capaciteiten en Vaardigheden  
  
A. Prestaties en Vaardigheden op School  
  
 Prestaties, vergeleken met groepsgenoten1:   
  
 boven gemiddeld gemiddeld onder gemiddeld  
Lezen 2 1 0 Taal 2 1 0  
Rekenen 2 1 0 Wereld-oriëntatie 2 1 0  
  
  
 Vaardigheden, in vergelijking met groepsgenoten1:  
  
 boven gemiddeld gemiddeld onder gemiddeld  
Creatieve vakken 2 1 0  
Sport 2 1 0 Leiderschap 2 1 0  
  
Toelichting:  
  
  
  
  
  
          Score item 2A: (0-14)  
                                                           
 1 Omcirkel het getal dat van toepassing is  
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B. Schoolevaluaties  
  
Vragenlijsten Geef hieronder aan welke vragenlijst(en) en/of toets(en) bij de leerling zijn afgenomen 
tot nu toe, en in welke groep dat is gebeurd (eventuele verslagen toevoegen):  
  
O SchoolVragenLijst, in groep _____               
  
LG: ….., CK: ….., HA: …..,RL:……. SA: ……, PS: ……., ZP : …., UV : ……., SV : …….., SW : …1  
  
O Andere vragenlijst of toets, nl: ____________________________________in groep _____  
  
Cito-toetsen2  
  
toets score toets  score toets score  
Ordenen  Leesttechniek & tempo  SVS Werkwoorden   
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Ruimte en Tijd  Lezen met Begrip-SBR  Taalschaal   
Taal voor Kleuters  Lezen met Begrip-SVR  Woordenschattoets   
toets Tweetaligheid  Toetsen Begrijpend Lezen  Leeswoordenschat   
Begrippentoets  Luisteren  Rekenen-Wiskunde   
DMT  SVS Niet-Werkwoorden  Wereldorientatie   
Entreetoets       
Score: aantal A’s x 12 / aantal afgenomen toetsen = __________ (bijvoorbeeld: 4 keer een A en 2 
keer een B: 4 x 12 = 48 / 6(aantal toetsen) = 8)  
          Score item 2B : (0-12)  
                                                           
 1 LG = leertaakgerichtheid, CK = concentratie in de klas, HA = huiswerkattitude, RL = relatie met de 
leerkracht, SA= sociaal aanvaard worden, PS: plezier op school, ZP= zelfvertrouwen bij proefwerken, 
UV= uitdrukkingsvaardigheden, SV= sociale vaardigheden , SW = sociale wenselijkheid  
  
2 Sommige toetsen worden op meerdere momenten afgenomen. De bedoeling is de score van de 
laatst afgenomen cito-toets te vermelden, mits deze op het geïndiceerde moment is afgenomen. Als 
er is doorgetoetst (bijvoorbeeld een toets van midden groep 3 is afgenomen in groep 2) dan wordt 
deze score niet meegenomen in de berekening (een eventuele B-score zou dan namelijk geen goede 
indicatie zijn voor de vaardigheden van deze leerling).  
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C. Professionele evaluaties  
  
Is de leerling onderzocht door een psycholoog / pedagoog? Nee     6            Ja  
  
Wanneer vond het onderzoek plaats? ___________________  
  
Wat was de reden van onderzoek? _______________________  
  
Een groep overslaan werd  Aangeraden       12       Afgeraden        0       Geen uitspraak over gedaan     
6  
          Score item 2C: (0-12)  
D. Intelligentie  
  
Op een individuele intelligentie test (naam van de test: ________________) afgenomen in de 
afgelopen drie jaar, behaalde de leerling de volgende (totaal) IQ scores1 (a.u.b. omcirkelen):  
  
er is geen IQ test afgenomen           8  
gemiddeld (85 - 114)            0  
boven gemiddeld (115-129)           4  
hoog (130-144)             8  
zeer hoog (145+)             12  
  
Was er een significant verschil tussen het verbale en performale IQ?2 O Nee                
O Ja: VIQ = _________  is hoger dan   PIQ = ____________       
O Ja: PIQ =  _________  is hoger dan   VIQ = ____________          
          Score item 2D: (0-12)  
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 1 IQ- scores kunnen door de ouders worden opgevraagd bij het instituut waar de leerling onderzocht 
is. 2 Als er een significant verschil is wordt dit in de verslaglegging van de testafname vermeld.   
         VersnellingsWenselijkheidsLijst  CBO-KUN Nijmegen  
  
11  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Capaciteiten en Vaardigheden   
  
  
Tel de itemscores 2A t/m 2D bij elkaar op, om te komen tot de capaciteiten en  vaardigheidsscore.   
  
Score deel 2 (2A t/m 2D)  : _____________  
  
Een subtotaal lager dan 27 (max. = 50) indiceert te weinig capaciteiten en/of vaardigheden om een 
versnelling te doen slagen. Er kan echter sprake zijn van onderpresteren. Om daar meer duidelijkheid 
over te krijgen is verder (psychologisch) onderzoek gewenst. Als dat al heeft plaatsgevonden en er 
geen versnelling is aangeraden, dan wordt geadviseerd niet te versnellen.  
  
Bij een score van 27 of hoger, kan overgegaan worden tot het invullen van de rest van het formulier.   
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3. Specifieke factoren  
  
  
De leerling heeft een broer en/of zus, en komt na een eventuele versnelling in   
 dezelfde groep als broer en/of zus.         0  
De leerling heeft broer(s) en/of zus(sen), maar komt na een eventuele versnelling  
  niet in dezelfde groep           1  
De leerling is enig kind            1  
De groep waarnaar eventueel versneld wordt  
        is een gecombineerde groep   1  
        is geen gecombineerde groep   0  
Na de eventuele versnelling gaat de leerlingen naar groep 2 of 3    2  
         groep 4, 5 of 6    1  
         gr oep 7 of 8    0  
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Leerling past het best in het volgende profiel (zie bijlage): O succesvolle leerling       O uitdagende 
leerling           O onderduikende leerling           O drop-out O leerling met leer- en/of 
gedragsproblemen O zelfstandige leerling  
  
Heeft de leerling een gediagnosticeerd leerprobleem (bijv. dyslexie, dyscalculie)?  
O Nee              2  
O Ja, namelijk ......            0  
  
De leerling ….  
O …. gebruikt medicatie, die gericht is op het verbeteren van  gedrag of     
  sociaal-emotioneel functioneren, namelijk _________________________________    
O …. gebruikt medicatie, die als bijwerking van invloed kan zijn op het   
 functioneren, namelijk _________________________________________________   
O …. heeft een gediagnosticeerd lichamelijk probleem dat zijn of haar   
  functioneren op school kan beïnvloeden, namelijk ___________________________  
O …. heeft speciale onderwijskundige begeleiding (gehad), namelijk _________________  
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O …. neemt deel aan aangepast programma voor (hoog)begaafde leerlingen  
O …. is reeds versneld in een of meerdere vakken, namelijk _________________________  
O ….is vervroegd naar groep 3 gegaan        
O …. heeft reeds een groep overgeslagen, nl. groep ____           
O …. is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 okt. en 1 jan.    2  
O …. is nooit versneld/gedoubleerd en is jarig tussen 1 jan. en 1 juli    1  
O …. is nooit versneld / gedoubleerd en is jarig tussen 1 juli en 1 okt.    
O …. heeft een jaar extra gekleuterd   
O …. is een keer blijven zitten, nl. in groep ____  
O …. is groot voor zijn/haar leeftijd         1  
  
Alternatieven voor versnelling die op school mogelijk zijn:  
O versnelling binnen één of enkele vakken        
O compacting en verrijking, nl. ....   
  
  
O verrijking (extra stof zonder compacting van de reguliere stof), nl. ……….  1  
  
                    
O anders, nl. ......   
O geen van bovenstaande alternatieven zijn mogelijk       2  
   
  
  
  
  
         Score deel 3: (0-11)  
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4. Attitude en ondersteuning  
  
Hoe staan de onderstaande personen tegenover een eventuele versnelling? (omcirkel het getal dat 
van toepassing is). Als de houding onbekend is, wordt “1”(neutraal) gescoord.  
  
 positief neutraal negatief  
leerling zelf 2 1 0 ouder(s) 2 1 0 school algemeen 2 1 0  
leerkracht groep van waaruit versneld werd 2 1 0 ontvangende leerkracht 2 1 0 ander(en), namelijk1:  
2 1 0  
  
                                                           
 1 Indien geen anderen bij het proces zijn betrokken, scoor 1  
  
  
  
  
  
          Score deel 4: (0-12)  
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5. Samenvatting en Planning  
  
 Leerling informatie  
  
Naam leerling: _____________________________________________________________  
School:____________________________________________________________________       
Huidige Groep: ____  Voorgestelde groep: ____  
  
     Jaar   Maand   Dag  
Datum van invullen  ____  _____  ___  
Geboortedatum leerling ____  _____  ____  
Leeftijd leerling   ____  _____  ____  
  
Scores VWL  
  
1.   Algemene informatie:       ____ (2 – 7)  
2A. Prestaties en Vaardigheden op school:   ____ (0 - 14)  
2B. Testresultaten:       ____ (0 – 12)  
2C. Professionele evaluaties:      ____ (0 –12)  
2D. Intelligentie:        ____ (0 – 12)  
3.   Specifieke factoren:      ____ (0 – 11)  
4.  Attitude en Ondersteuning:     ____ (0 – 12)  
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Totaalscores:        ____ (29 – 80)  
Interpretatie van de totaalscore:  
  
> 67  versnelling in de vorm van het overslaan van een groep  wordt sterk aangeraden  
54 - 67 het overslaan van een groep wordt aangeraden  
41 - 54  het overslaan van een groep kan worden overwogen, maar er wordt aangeraden  
eventuele alternatieven goed te bestuderen.  
< 41  Het overslaan van een groep wordt afgeraden  
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Beslissing m.b.t. ________________________ (naam leerling)  
  
o versnelling naar groep ______1 o leerling blijft in huidige groep  
  
Overige onderwijsaanpassing(en) naast of in plaats van de versnelling: o versnelling in een of 
meerdere vakken, namelijk __________________________ o compacten en verrijken 
2______________________________________ o andere aanpassing van het schoolprogramma, 
namelijk _____________________    
  
Het handelingsplan n.a.v. bovengenoemde beslissing zal worden samengesteld door:_______  
 __________________________________________________________________________  
  
Betrokkenen bij de uitvoer van genoemd handelingsplan zijn _________________________  
___________________________________________________________________________  
  
Moment van versnelling / start aangepast schoolprogramma: _____________________  
  
Evaluatiemomenten: De inhoud en de frequentie van evaluatiemomenten zullen afhangen van de 
leerling en de situatie: als een van de partijen (leerling, leerkracht, ouders) aanwijzingen ziet voor 
mogelijke problemen, dan is het wenselijk zeer regelmatig bij elkaar te komen (bijvoorbeeld eens of 
eventueel zelfs twee keer per maand). Als iedereen het idee heeft dat het goed gaat met de leerling 
is een evaluatie eens per drie maanden voldoende. Ook de inhoud van de bijeenkomst zal afhangen 
van de situatie: het is van belang zowel de leerprestaties als het sociaal emotioneel functioneren van 
de leerling aan bod te laten komen. Aanwezigheid van ouder(s) en leerkracht is bij iedere 
bijeenkomst gewenst. Bovenbouw-leerlingen kunnen zelf ook bij de evaluatie aanwezig zijn, mits er 
geen sprake is van zware problemen: dan kan de aanwezigheid voor de leerling te belastend zijn. Als 
er geen problemen zijn is de aanwezigheid van anderen (zoals de remedial teacher, intern begeleider 
of extern deskundige) maar af en toe nodig.  
  
Datum Aanwezigheid gewenst van:  Verslaglegging door: Verslag naar:  
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 1 Een versnelling zal altijd in combinatie ‘compacting en verrijking’ moeten plaatsvinden. Deze 
combinatie van maatregelen kan in het handelingsplan worden uitgewerkt.  2 Bijvoorbeeld m.b.v. 
“Anders kijken naar je methode. Compacting van taal-/leesonderwijs” van Bronkhorst en Drent (zie 
referentielijst)  
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Betrokkenen bij de genomen beslissing (namen invullen):  
  
Huidige  leerkracht(en): 
______________________________________________________________________  
  
Extra aandacht voor1:  
_______________________________________________________________________  
  
  
  
(Eventueel) ontvangende leerkracht(en): 
_________________________________________________________  
  
Extra aandacht voor:  
_______________________________________________________________________  
  
  
Andere betrokkene (bijv. RT, IB): 
______________________________________________________________  
  
Extra aandacht voor:  
_______________________________________________________________________  
  
  
Ouder(s): 
_________________________________________________________________________________  
  
Extra aandacht voor:  
_______________________________________________________________________  
  
  
Schooldirectie: ____________________________________________________________  
  
Extra aandacht voor:  
_______________________________________________________________________  
  
  
Leerling: ____________________________________________________________  
  
Extra aandacht voor:  
_______________________________________________________________________  
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____________________      _________________________  
Plaats en Datum       Handtekening eindverantwoordelijk  
  
         ____________________________  
         Functie  
                                                           
 1Hier kan de betreffende betrokkene uiting geven aan eventuele twijfels bij de genomen beslissing 
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Bijlage 9 

Toetskalender De Mheen              2016-2017                          Leerplein055 

 

Deze toetskalender is onderdeel van het toetsbeleid van Leerplein055, bij dit toetsbeleid 

horen tevens de volgende documenten: 

- Toetsbeleid Technisch lezen en woordenschat 

- Richtlijnen toetsafname Cito toetsen Leerplein055 

- De leerkracht centraal 

 

Inhoud van de toetskalender Leerplein055 : 

- Cito LOVS toetsen. In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die alle scholen 

verplicht afnemen. Met uitzondering van woordenschat, deze is slechts voor een deel van de 

scholen verplicht. Scholen kunnen schoolspecifieke toetsen invullen en toetsen aanvullen vanuit 

het document Toetsbeleid Technisch lezen en woordenschat.  

- Let op: vanaf groep 3 starten we vanaf volgend schooljaar met de 3.0 toetsen. Deze 

toetsen worden schooljaar 2016-2017 alleen in groep 3 afgenomen. Daarna wordt er elk jaar 

een groep aan toegevoegd (dus schooljaar 2017 – 2018 groep 3 & 4, schooljaar 2018-2019 groep 

3, 4 & 5, etc).  

- De centrale eindtoets wordt dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april 

afgenomen.  

 

Schoolspecifieke invulling van de toetskalender: 

- Gestructureerde observatie van elk kind in groep 1 binnen drie maanden na start. 

- Observatie/toetsmomenten in groep 1 en groep 2. 

- Observatielijst sociaal-emotioneel; voor gr. 1-2 en voor groepen 3-8 

- Start Groepsplan-periode en datum evaluatie groepsplan 

- Groepsplanbespreking  

- Leerlingbespreking 

- Consultatie (gedragswetenschapper) 

- Trendanalyse door IB-dir 

- Overdrachtbespreking eind schooljaar; aanpassing Onderwijsbehoeften van leerlingen 

- Oudergesprekken /Rapportgesprek 

- Entreetoets (facultatief) 

- Observaties vloeiend lezen (zie notitie technisch lezen) 

 

Afspraken voor groep 1 en 2: 

 De ontwikkeling in groep 1 en 2 wordt gevolgd op de vier ontwikkelingsgebieden: taal, 

rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek 

 De observaties/toetsafnames zijn gestandaardiseerd en gestructureerd (bij alle leerlingen 

wordt gebruik gemaakt van hetzelfde instrument en de afnamemomenten zijn vastgelegd) 

 Alle scholen nemen in ieder geval de toetsen Taal voor Kleuters M2 en Rekenen voor 

kleuters M2 af.  

 Voor risicoleerlingen kiest de school of zij leerlingen screent met de toetsen vanuit het 

leesprotocol of het Toetspakket Beginnende Geletterdheid. Beide momenten zijn opgenomen in 

de toetskalender, maar de school kiest welke zij gebruikt. Zie ook de notitie ‘toetsbeleid 

technisch lezen en woordenschat’.  

 

Algemene afspraken: 



 56 

 Bij de niveau-indeling in ParnasSys wordt gebruik gemaakt van de Niveaus A t/m E 

 Leerkrachten kunnen gebruik maken van niveau-waardes 

 Ib-ers kijken als dat nodig is ook naar de groei in Vaardigheidsscores 

 AVI/DMT afname in groep 3 afstemmen op wintersignalering van de methode (maar niet later dan 

half februari) 

 Scholen zijn vrij om aanvullende Cito-toetsen af te nemen 

 Toetsdatum in Parnassys moet steeds ingevoerd worden op 15 januari en 15 juni van de 

betreffende maand zijn. Indien een kind doorgetoetst of individueel getoetst wordt moet de 16de 

ingevoerd worden. 

 Voor technisch lezen wordt het toetsbeleid technisch lezen gevolgd. Scholen nemen in ieder 

geval de verplichte toetsen af. Scholen bepalen of ze ook de toetsen vanuit de aanbevelingen 

afnemen.  
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wk datum Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 t/m 8 Afspraken 
0 Aug 15-

19 

    

1 22-26     

2 29-2 sept     

3  5- 9    Woensdag 7 september: 

Werkmiddag 13.00-15.30 uur 

(voor werkende) 

- Leeslogboeken in 

Parnassys plaatsen 

- Groepsplan rekenen 

ingeleverd via Parnassys 

- Groepsplan technisch 

lezen ingeleverd via 

Parnassys. 

- SF/BF/OB bij alle 

leerlingen genoteerd 

 

4 12 – 16     

5 19 – 23    Dinsdag 20 september: 

Kleine consultatie met Corine 

Zwikker 

6 26 - 30  TBG groep 21    

7 3 - 7 okt    

8 10 – 14   OG deze week 

 17 – 21 herfstvakantie 

9 24 – 28  Herfstsignalering1 Tussentijdse evaluatie 

technisch lezen1: 

Zwakke lezers 

AVI/DMT 

Zwakke spellers: PI 

dictee 

 

 

 

10 31 -  4 

nov 

 Dinsdag 1 november: 

Grote consultatie met Corine 

Zwikker, Madelon Scheffers 

en Manduela Trott 

11  7- 11    Maandag 7 november: 

Studiedag (verplicht voor 

iedereen) 

Schrijven van tussenevaluatie 

groepsplannen rekenen en 

technisch lezen. 

12 14 -18     

13 21 - 25    Donderdag 24 november: 

Klein rapport mee. 

14 28 - 2 dec    OG deze week 

15 3 - 7      

16 12 - 16      

17 19 – 23     

 26 - 30  
kerstvakantie 

 2 - 6 jan 

18 9 – 13      

19 16 – 20 Januari:  

leesprotocol bij 

leerlingen die 

risico’s in de 

leesontwikkeling 

laten zien1.  

 

Technisch lezen: 

wintersignalering1 

CITO Spelling  

CITO Rekenen – 

Wiskunde 

Technisch lezen 

CITO Spelling 

CITO Begrijpend 

lezen  

CITO Rekenen – 

Wiskunde  

 

AVI/DMT worden afgenomen 

door Monique & Agnes. 

Planning volgt.  

 

Dinsdag 17 januari: 

Grote consultatie met Corine 

Zwikker, Madelon Scheffers 

20 24 - 27  

21 30 – 3 feb 

22 6 – 10 
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Tussen half jan en 

half feb: 

Taal voor kleuters 

M2 

Rekenen voor 

kleuters M2 

en Manduela Trott 

 

Week 21: OG deze week 

23 13 – 17    Woensdag 15 februari: 

Alle toetsgegevens in 

Parnassys 

24 20 - 24    Monique & Ben H maken 

trendanalyse deze week.  

 

Vrijdag 24 februari: 

Studiedag (verplicht voor 

iedereen) 

- Eindevaluatie GP 

Rekenen 

- Eindevaluatie GP TL 

- Nieuw GP Rekenen 

maken 

- Nieuw GP TL maken 

- Nieuwe GP SP maken 

- Controleren of er 

aanpassingen nodig zijn 

in 

BF/SF/OB/Leeslogboek

? 

 

Groepsplannen maken in 

Parnassys.  

 

Woensdag 24 februari: 

Rapport mee groep 1, 3, 8 

 

 27 – 3 

mrt 
voorjaarsvakantie 

25 6 - 10    OG deze week 

26 13 - 17     

wk datum Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 t/m 8 Afspraken 
27 20 - 24     

28 27 – 31      

29 3 – 7 apr 

TBG groep 1 en 

21 

   

30 10 – 14 Lentesignalering 

zwakke ll1 

Tussentijdse evaluatie 

zwakke ll1 

Eindtoets groep 8 (18, 

19, 20 april) 

Dinsdag 11 april: 

Grote consultatie met Corine 

Zwikker, Madelon Scheffers 

en Manduela Trott 

 

31 17 - 21  

 24 - 28 
Meivakantie 

 1 mei – 5 

32 8 – 12     

33 15 – 19    OG deze week 

 

Woensdag 10 mei: 

Studiedag (verplicht voor 

iedereen) 

Schrijven van tussenevaluatie 

groepsplannen rekenen en 

technisch lezen. 

34 22 – 26  Technisch lezen1  

CITO Rekenen – 

Wiskunde 3.0 

Technisch lezen1 

CITO Rekenen – 

Wiskunde 

 

35 29 – 2 

Jun 
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36 5 – 9 (Onderdelen) 

leesprotocol bij 

leerlingen die 

risico’s in de 

leesontwikkeling 

laten zien1.  

CITO Spelling 3.0 

 

CITO Spelling 

CITO Begrijpend 

lezen E4 

 

37 

 

12 – 16 

 

 

 

38 19 - 23    Woensdag 21 juni: 

Alle toetsgegevens in 

Parnassys. 

39 26 – 30     Woensdag 28 juni: 

Werkmiddag voor werkende: 

- Eindevaluatie GP 

Rekenen 

- Eindevaluatie GP TL 

- Eindevaluatie GP 

Spelling 

- Controleren of er 

aanpassingen nodig zijn 

in 

BF/SF/OB/Leeslogboek 

voor nieuwe schooljaar. 

 

40 3 – 7 jul     OG deze week 

41      

 10 - 14 Zomervakantie t/m 20 augustus 

 
1 Voor meer informatie zie de notitie toetsbeleid technisch lezen en woordenschat 
2 CITO Woordenschat is slechts verplicht voor een deel van de scholen, zie voor informatie notitie technisch 

lezen en woordenschat 

 
Technisch lezen           

    toetsen 2016-2017 

 
Zwakke lezers toets je AVI door tot frustratieniveau. Sterke lezers tot 1 niveau hoge. (Groep 7/8 toetsen we nog door tot 

frustratieniveau).  

 
 

 
 
 

Groep Oktober/november Januari/februari April Juni 

½ Observatie binnen 3 maanden na 

start.  

Taal voor kleuters M2 

Evt. Leesprotocol toetsen 

 Evt. Leesprotocol toetsen 

3 Allemaal: 

 

Herfstsignalering 

 

 
 

 

 

 

Allemaal: 

 

Grafementoets Fonementoets  

DMT kaart 1&2 

AVI M3 
 

 

 

Zwakke lezers: 

 

Grafementoets 

fonementoets  

DMT kaart 1 & 2  
Avi M3 

 

 

Allemaal: 

 

DMT kaart 1,2 & 3  

AVI E3  

Bij onvoldoende letterkennis wederom grafemen- en 
fonementoets.  

 

4 Zwakke lezers: 

 

DMT kaart 1,2 &3  

AVI E3  

Bij onvoldoende letterkennis 

wederom grafemen- en 

fonementoets.  

 

Allemaal: 

 

DMT kaart 1, 2 & 3  

AVI M4  

 

 

 

 

 
 

Zwakke lezers: 

 

DMT kaart 1, 2 & 3  

AVI M4 

(evt. PI dictee bij zwakke spellers) 

Allemaal: 

 

DMT kaart 1,2 & 3  

AVI E4  

 

 

 

 

 
 

5 Zwakke lezers: 
 

DMT kaart 1,2 & 3  

AVI E4 

(evt. PI dictee of Spelling E4 bij 

zwakke spellers) 

 

Allemaal: 
 

DMT kaart 1,2 &3 

AVI M5 

 

 

Zwakke lezers: 
 

DMT kaart 1,2 & 3 

AVI M5 

(evt. PI dictee bij zwakke spellers) 

 

 

Allemaal: 
 

DMT kaart 1,2 & 3 

AVI E5 

 

6 t/m 

8 

Zwakke lezers: 

 

DMT kaart 1,2 & 3 

Laatst afgenomen AVI tot 

frustratieniveau of doortoetsen tot 1 

niveau hoger 

(evt. PI dictee bij zwakke spellers) 

 

Allemaal: 

 

DMT kaart 3 

Keuze: LTT of AVI 

 

Zwakke lezers:  

 

DMT kaart 1,2 & 3 
AVI op groepsniveau 

 

Zwakke lezers: 

 

DMT kaart 1,2 & 3 

Laatst afgenomen AVI tot frustratieniveau of 

doortoetsen tot 1 niveau hoger 

(evt. PI dictee bij zwakke spellers) 

 

Allemaal: 

 

DMT kaart 3 

Keuze: LTT of AVI 

 

Zwakke lezers:  

 

DMT kaart 1,2 & 3 
AVI op groepsniveau 
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Bijlage 10 

STAMGROEPSBESPREKING 2016-2017 

 
Groep:  
Datum:  
Leerkracht(en):  
Groepsgrootte:  
 

Algemene indruk van de Stamgroep 

 

Waar ben je trots op/ wat loopt goed? 

 

Waar wil je nog aan werken/waar heb je hulp bij nodig? 
 

 

Groepsanalyse toetsen juni 2016 + actiepunten 

Vakgebied Aantekeningen Acties 

 
Technisch lezen 
 
 

  

 
Spelling 
 
 

  
 

 
Begrijpend 
lezen 
 
 

  

 
Rekenen 
 
 

  

 

Groepsanalyse toetsen januari 2017 (Goudse Ruit) + actiepunten per subgroep 

Vakgebied IV (--)  II (-) I III (+) V (++) 

 
Technisch 
lezen 
 
 

     

 
Spelling 
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Begrijpend 
lezen 
 
 

     

 
Rekenen 
(instructie 
7) 
 
 

     

 
Kanvas resultaten: 

Leerkrachtenvragenlijst vallen op 

 - 

In de vragenlijst van de kinderen vallen op: 

  

In het sociogram van de groep valt op dat: 

 
 
 
Bespreken individuele leerlingen (indien nodig, nieuwe kinderen wel invullen) 
 
Groep 3 of 6 

 
Namen  

Algemene informatie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Groep 4 of 7       zwart: 2015-2016/blauw: 2016-2017 

 
Namen  

Algemene informatie 
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Groep 5 of 8       zwart: 2015-2016/blauw: 2016-2017 

 
Namen  
 

Algemene informatie 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Actiepunten op een rij september 2016 

Welke actie? Wie voert uit? 

  

  

  

  

  

  

 

Actiepunten op een rij februari 2017 

Welke actie? Wie voert uit? 
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Bijlage 11 
 

Voortgangsafspraken n.a.v. analyse toetsresultaten  
Analyse toets resultaten 

Groep Signalering 

Egels  
 

 

Konijnen 
 

 

Muizen  
 

 

Instructiegroepen  

Bouw  

 
 
 
 
 
Interventies op groepsniveau 

groep Onderwijsbehoefte 

Egels  
 

 

Konijnen 
 

 

Muizen  
 

 

 
Interventies individuele kinderen 
 
Technisch lezen 
 

Jaar 
groe
p 

Namen 
kindere
n 

Onderwijsbehoefte Actie Wie is 
verantwoord
elijk 

Wie voert 
uit 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Begrijpend lezen 
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Spelling 
 

Jaar 
groe
p 

Namen 
kindere
n 

Onderwijsbehoefte Actie Wie is 
verantwoor
delijk 

Wie voert 
uit 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 
Rekenen 
 
 

Jaar 
groe
p 

Namen 
kindere
n 

Onderwijsbehoefte Actie Wie is 
verantwoor
delijk 

Wie voert 
uit 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Jaar 
groe
p 

Namen 
kinder
en 

Onderwijsbehoefte Actie Wie is 
verantwoo
rdelijk 

Wie 
voert uit 
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Sociaal emotioneel 

 

 

Overdracht naar de bovenbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar 
groe
p 

Namen 
kindere
n 

Onderwijsbehoefte Actie Wie is 
verantwoor
delijk 

Wie voert 
uit 
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Bijlage 12 

 
 
 

Groepsanalyse toetsen januari 2017 (Goudse Ruit) + actiepunten per subgroep 
Vakgebied IV (--)  II (-) I III (+) V (++) 
 
Technisch 
lezen 
 
 

     

 
Spelling 
 
 

     

 
Begrijpend 
lezen 
 
 

     

 
Rekenen 
(instructie 
8) 
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Bijlage 13 
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Bijlage 14 
 

Afspraken rondom leerlingen met een leesproblemen en dyslexieverklaring op De Mheen 
2016-2017 

 
Wij houden ons aan het stappenplan van het Expertise Centrum/Masterplan Dyslexie.  
 
Leesproblemen: 
Zorgniveau 1: 1x per week leesinstructie + 4x per week 30 minuten leestijd. Deze tijd wordt 
verschillend ingedeeld: stillezen, tutorlezen, duo-lezen, theaterlezen en kleuterlezen. Deze aanpak 
wordt per groep bekeken; wat is het meest effectief. In de middenbouw wordt er naast deze leestijd 
nog 5x per week 10 minuten in duo’s gelezen voorafgaande van het blokuur. Zij maken 50 minuten 
extra leestijd ten opzichte van de bovenbouw.  
Zorgniveau 2: Aanbieden verlengde instructie (aanbod in kleiner stappen) & extra leesmomenten 
(extra leertijd). Deze extra hulp wordt aangeboden vanuit de methode Leeslijn zoals gebruikt wordt 
op De Mheen.  
Zorgniveau 3: Idem aan zorgniveau 2 + 3x per week 20 minuten Ralfi lezen onder begeleiding van een 
leerkrach of onderwijsassistent.  
 
Bij uitgaven dyslexieverklaring: 
School vraagt ouders inzagen in het onderzoeksverslag en plant een afspraak voor gezamenlijk 
overleg (de leerkracht, ouders en intern begeleider). Dit om de verwachtingen jegens elkaar helder te 
krijgen.  
Tijdens het gesprek wordt genoteerd welke faciliteiten aangeboden worden en welke niet. Deze 
worden vastgelegd in Parnassys.  
In principe gaan gesprekken bij een leerling met dyslexie gewoon mee in de reguliere oudergesprek 
rondes, mits er een aanleiding is voor extra gesprekken met de intern begeleider.  
Mocht er door de dyslexie spraken zijn van het opstellen van een ontwikkelingsplan, wordt de intern 
begeleider wel betrokken en verlopen de gesprekken zoals afgesproken bij OPP’s.  
 
Faciliteiten: 
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op verschillende faciliteiten. Deze zijn afhankelijk 
van de leerling (wat is prettig/nodig en wat niet). In dit document een opsomming van de op school 
aanwezige faciliteiten. Deze zijn zowel voor verklaringen op lees- als op spellingsgebied. Tijdens het 
overleg over de faciliteiten wordt duidelijk gemaakt welke faciliteiten gelden voor een bepaalde 
leerling.  
Vergrotingen  Indien nodig vergroten wij werkmateriaal van A4 naar A3 formaat. Dit gebeurt met 

werkboeken en toetsen (ook de LVS toetsen).  
Extra tijd Indien de leerling het nodig heeft, is er meer tijd om toetsen te maken. Wij geven 

geen maximum tijd aan als het om werk en toetsen gaat. De leerling maakt in zijn 
eigen tempo de toets.  

Steunkaarten Indien de leerling tijdens behandeling steunkaarten spelling aangeboden heeft 
gekregen, mogen deze gebruikt worden tijdens de werkmomenten en de dictees. 
Advies vanuit de verschillende bureaus is om ook te stimuleren zonder kaarten te 
werken. Wat zonder kan, wordt dan ook zonder gedaan. Enkel de categorieën waar 
niet zonder steunkaart gewerkt kan worden, gebruiken we ook bij toetsen.  

 Ook voor rekenen zijn er steunkaarten (denk aan tafelkaarten, deelkaarten, 
meetriekstelsel enz.) Als de leerling ook problemen ondervindt bij het automatiseren 
mogen deze kaarten gebruikt worden. Ook hier geldt dat als een leerling het zonder 
kan, dit ook wordt gestimuleerd.  
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Spelfouten Spelfouten worden zoveel mogelijk genegeerd, onder de voorwaarde dat de leerling 
de woorden waarvan hij de spelling niet kent zoveel mogelijk klankzuiver (fonetisch) 
schrijft. Spellingsfouten kunnen ook gedifferentieerd toegepast worden; bijvoorbeeld 
bij een dictee worden wel de geleerde spellingfouten gerekend. Indien een spelfout 
structureel wordt gemaakt, wordt deze eenmaal gerekend. Bij topografie en Engels 
worden spellingsfouten niet meegerekend. Het gaat hier om de kennis en niet om de 
spelling. 

Schrijftaken Schrijftaken mogen verlicht worden; minder pagina’s of woorden. Voor schrijftaken 
mag extra tijd gegeven worden. Bij schrijftaken mag gebruik worden gemaakt van 
een tekstverwerkingsprogramma met spellingcontrole en van een woordenboek.  

Toetsen Toetsen worden indien wenselijk mondeling afgenomen. Denk hierbij aan de toetsen 
van topografie en Engels. De Citotoetsen vallen hier niet onder.  

L2S  Een spraakprogramma wat Leerplein055 breed is aangeschaft voor leerlingen met 
dyslexie. Het programma is op alle computers geïnstalleerd en te gebruiken bij Word 
en PDF bestanden. Op dit moment is Nieuwsbegrip (incl. toetsen) met L2S te 
gebruiken. Het Cito oefenboek en Woordenschat wordt momenteel gescand om ook 
in L2S te kunnen gaan gebruiken.  

 Daarnaast bezit L2S ook een voorleesfunctie. Deze is in te zetten bij het lezen van 
teksten via websites e.d. Bij het typen van teksten heeft L2S de mogelijkheid om een 
woordvoorspeller te gebruiken en een spellingscontroller. Het getypte werk kan ook 
worden voorgelezen. Dit zetten we met name in bij tekstopdrachten en verslagen.  

Laptop/comp. Leerlingen met dyslexie krijgen voorrang in het gebruik van de computers op school. 
Dit i.v.m. de software van L2S die op de computers staat. Tijdens de 
verslagmomenten adviseren wij alle leerlingen om zelf ook een laptop mee te 
nemen, zodat je zeker bent van een plekje bij de computer. Ook leerlingen met 
dyslexie mogen deze mee nemen. In de groepen mag de computer/laptop ook 
ingezet worden bij blokuurtaken. De afspraken over de invulling hiervan maak je met 
de stamgroepsleider.  

Ingekorte taken  Als de leerling tegen hoeveelheid werk aanloopt, kunnen we in overleg met 
ouders/stamgroepsleider de afspraak maken de hoeveelheid van het werk in te 
korten. Denk hierbij aan de spellingwoordpakketten (i.p.v. 20 woorden, 10 woorden) 
of hoeveelheid sommen (i.p.v. 4 rijen, 2 rijen).  

 
Format Leeslogboek Parnassys 
Dyslexieverklaring: ja/nee 
 
Onderzoek dyslexiebureau: ja/nee 
Door wie: 
 
Behandeling dyslexiebureau: ja/nee 
Door wie: 
Periode: 
 
Faciliteiten die aangeboden worden op De Mheen: 
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op verschillende faciliteiten. Deze zijn afhankelijk 
van de leerling (wat is prettig/nodig en wat niet). In dit document een opsomming van de op school 
aanwezige faciliteiten. Deze zijn zowel voor verklaringen op lees- als op spellingsgebied. Tijdens het 
overleg over de faciliteiten wordt duidelijk gemaakt welke faciliteiten gelden voor een bepaalde 
leerling. 
 
Vergrotingen     
Indien nodig vergroten wij werkmateriaal van A4 naar A3 formaat. Dit gebeurt met werkboeken en 
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toetsen (ook de LVS toetsen). 
 
Extra tijd             
Indien de leerling het nodig heeft, is er meer tijd om toetsen te maken. Wij geven geen maximum tijd 
aan als het om werk en toetsen gaat. De leerling maakt in zijn eigen tempo de toets. 
 
Steunkaarten    
Indien de leerling tijdens behandeling steunkaarten spelling aangeboden heeft gekregen, mogen 
deze gebruikt worden tijdens de werkmomenten en de dictees. Advies vanuit de verschillende 
bureaus is om ook te stimuleren zonder kaarten te werken. Wat zonder kan, wordt dan ook zonder 
gedaan. Enkel de categorieën waar niet zonder steunkaart gewerkt kan worden, gebruiken we ook bij 
toetsen. Ook voor rekenen zijn er steunkaarten (denk aan tafelkaarten, deelkaarten, meetriekstelsel 
enz.) Als de leerling ook problemen ondervindt bij het automatiseren mogen deze kaarten gebruikt 
worden. Ook hier geldt dat als een leerling het zonder kan, dit ook wordt gestimuleerd. 
 
Spelfouten         
Spelfouten worden zoveel mogelijk genegeerd, onder de voorwaarde dat de leerling de woorden 
waarvan hij de spelling niet kent zoveel mogelijk klankzuiver (fonetisch) schrijft. Spellingsfouten 
kunnen ook gedifferentieerd toegepast worden; bijvoorbeeld bij een dictee worden wel de geleerde 
spellingfouten gerekend. Indien een spelfout structureel wordt gemaakt, wordt deze eenmaal 
gerekend. Bij topografie en Engels worden spellingsfouten niet meegerekend. Het gaat hier om de 
kennis en niet om de spelling. 
 
Schrijftaken       
Schrijftaken mogen verlicht worden; minder pagina’s of woorden. Voor schrijftaken mag extra tijd 
gegeven worden. Bij schrijftaken mag gebruik worden gemaakt van een tekstverwerkingsprogramma 
met spellingcontrole en van een woordenboek. 
 
Toetsen               
Toetsen worden indien wenselijk mondeling afgenomen. Denk hierbij aan de toetsen van topografie 
en Engels. De Citotoetsen vallen hier niet onder. 
 
L2S                         
Een spraakprogramma wat Leerplein055 breed is aangeschaft voor leerlingen met dyslexie. Het 
programma is op alle computers geïnstalleerd en te gebruiken bij Word en PDF bestanden. Op dit 
moment is Nieuwsbegrip (incl. toetsen) met L2S te gebruiken. Het Cito oefenboek en Woordenschat 
wordt momenteel gescand om ook in L2S te kunnen gaan gebruiken. 
Daarnaast bezit L2S ook een voorleesfunctie. Deze is in te zetten bij het lezen van teksten via 
websites e.d. Bij het typen van teksten heeft L2S de mogelijkheid om een woordvoorspeller te 
gebruiken en een spellingscontroller. Het getypte werk kan ook worden voorgelezen. Dit zetten we 
met name in bij tekstopdrachten en verslagen. 
 
Laptop/comp.   
Leerlingen met dyslexie krijgen voorrang in het gebruik van de computers op school. Dit i.v.m. de 
software van L2S die op de computers staat. Tijdens de verslagmomenten adviseren wij alle 
leerlingen om zelf ook een laptop mee te nemen, zodat je zeker bent van een plekje bij de computer. 
Ook leerlingen met dyslexie mogen deze mee nemen. In de groepen mag de computer/laptop ook 
ingezet worden bij blokuurtaken. De afspraken over de invulling hiervan maak je met de 
stamgroepsleider. 
 
Ingekorte taken               
Als de leerling tegen hoeveelheid werk aanloopt, kunnen we in overleg met ouders/stamgroepsleider 
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de afspraak maken de hoeveelheid van het werk in te korten. Denk hierbij aan de 
spellingwoordpakketten (i.p.v. 20 woorden, 10 woorden) of hoeveelheid sommen (i.p.v. 4 rijen, 2 
rijen). 
 
Evaluaties: 
Deze vinden plaats binnen de reguliere groepsplannen. Indien er spraken is van een OPP zal daar een 
evaluatie in worden geschreven. Deze is vervolgens ook terug te vinden in Parnassys.  
 
Ruimte voor specifieke aanpassingen/afspraken voor deze individuele leerling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 15 
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Bijlage 16 

Analyseren op groepsniveau. 
Evalueer eerst op groepsniveau, dan op individueel niveau. 
Om het vorige plan te evalueren kun je verschillende overzichten vanuit Parnassys 
gebruiken. 
 
Groepsanalyse 
Begin op groepsniveau met de groepsanalyse. Dit overzicht geeft de vordering als groep van 
de 
afgelopen jaren. 
Niet‐methodetoetsen groep -) Groepsanalyse 
Kies de groep en kies voor zowel de grafiek als de trendtabel. 

 
Wat lees je af:  
 
‐ Controleer eerst of de toets bij (bijna) alle leerlingen is afgenomen en ingevoerd. Zie 
daarvoor in de tabel de n (n betekent aantal).    
‐ Bekijk wat er gemiddeld met de groep is gebeurd. Kijk zeker drie schoolaren terug. In groep 
3 is het zinvol om ook terug te kijken naar de kleutertoetsen. Wat valt je op?    
‐ Let op de verdeling  A t/m E in percentages. Wat valt je op? Hiervoor kun je ook de 
trendtabel gebruiken.   
 
Je stelt jezelf de vragen: 
 
‐ Welke verklaring heb ik voor de trends die ik zie? 
‐ Wat ging goed in de groep en wat niet? Denk hierbij vooral aan factoren waar je invloed op 
hebt en neem daarbij de zes elementen van effectief onderwijs mee: 

- Doelen: Heb ik de juiste doelen gesteld voor mijn groep? Heb ik elke les doelgericht 
gewerkt? 

- Tijd: Hoeveel tijd heb ik besteed aan het vakgebied? Was dat voldoende? Heb ik de 
tijd effectief kunnen besteden? Was er voldoende rust in de groep om de tijd goed te 
kunnen besteden? 

- Aanbod: Heb ik de methode goed ingezet? Heb ik de juiste keuzes gemaakt wat 
betreft inhoud en verwerking voor mijn groep? 



 77 

- Instructie: Was mijn instructie helder en gerelateerd aan het lesdoel? Heb ik de 
leerlingen goed kunnen motiveren en activeren? Is het gelukt om aan het einde van 
de les te reflecteren? 

- Differentiatie: Heb ik gedifferentieerd? Hebben leerlingen die het nodig hebben 
extra tijd en instructie gekregen? Is het gelukt om leerlingen die het aankunnen extra 

uitdaging te bieden? 
- Monitoring: Heb ik op basis van mijn eigen observaties en de uitkomst van 

methodetoetsen 
voldoende proactief gehandeld? 

Wat neem je hieruit mee? Wat wil je blijven doen en wat wil je de aankomende periode 
veranderen? Noteer de antwoorden in je persoonlijke aantekening. 
 
Analyseren op individueel-niveau 
 
Niet‐methodetoetsverzamelstaat: 
Hier vind je per leerling de vordering van de afgelopen toetsen. Hoe ontwikkelt de leerling 
zich? 
 
Ga naar ‘overzichten’‐ leerlingvolgsysteem – niet‐methodetoetsen groep – 
niet‐methodetoetsverzamelstaat – kies je groep. 
Let op: kies drie schooljaren (dit lukt uiteraard niet bij de kleuters) 
 

 
Het overzicht wordt nu gedownload bij Taken. Als het klaar is kun je het overzicht openen bij 
afgeronde overzichten. 
 
Wat lees je af? 
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- Vergelijk de resultaten van de huidige toets met de ontwikkeling van de leerling. Wat 
valt je 
op? 

- Welke leerlingen stijgen in hun ontwikkeling? Welke leerlingen dalen? 
 
Deze vragen stel je jezelf 

- Als je naar de ontwikkeling van de leerling(en) kijkt, past het beeld dan bij de 
verwachtingen 
die je van deze leerling(en) had? 

- Welke verklaringen heb je voor de dalende of stijgende lijn van de leerling(en)? Wat 
zegt dat 
over de instructiebehoefte van deze leerling(en)? 

- Kijk kritisch naar leerlingen die voortdurend stijgen/dalen/stijgen/dalen. Zou dat te 
maken 
kunnen hebben van wisseling van instructiegroepen? Wat is de instructiebehoefte 

van die 
leerling? (Zit de leerlingen in de juiste instructiegroep? Is het bijvoorbeeld een 
leerling met 
een A‐score die wel de basisinstructie nodig heeft.) 

- Welke aandachtspunten komen er uit je analyse? Wat is belangrijk voor het volgende 
groepsplan? 

- Wat neem je hieruit mee? Wat wil je blijven doen en wat wil je de aankomende 
periode 
veranderen? Noteer de antwoorden in je persoonlijke aantekening. 

 
Vaardigheidsgroei 
Hier kun je zien hoeveel de leerlingen gegroeid zijn op een toets. 
 
Ga naar ‘overzichten’ – leerlingvolgsysteem – overig lvs – vaardigheidsgroei 
Kies je groep en klik op volgende. 
Geef beginmoment: kies een toetsmoment van een half jaar ervoor. 
Dus nav de M‐toetsen bekijk je ook trimester III (juni) van het vorige schooljaar 
Nav de E‐toetsen bekijk je ook trimester II (januari van het huidige schooljaar) 
 
Let op: 
‐ Groep 1 (en 2) kan alleen vaardigheidsgroei meten in juni bij kleuters waarbij twee toetsen 
zijn afgenomen 
‐ Begrijpend lezen wijkt af, na afname van: 
o E3: vaardigheidsgroei bekijken is niet mogelijk 
o M4: bekijk vaardigheidsgroei vanaf trimester III van vorig schooljaar 
o E4: bekijk vaardigheidsgroei vanaf trimester II huidig schooljaar 
o M5: bekijk vaardigheidsgroei vanaf trimester III van vorig schooljaar 
o M6 t/m M8: bekijk vaardigheidsgroei vanaf trimester II vorig schooljaar. 
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Klik vervolgens onderaan op bevestigen. 
 
Let op: 
De lengte van de vaardigheidsgroei zegt niets over of een leerlingen voldoende is gegroeid. 
(Of een 
leerling voldoende gegroeid is kun je achterhalen in het vorige overzicht van de 
niveauwaarde. Als de 
niveauwaarde gelijk is gebleven of hoger is geworden is het prima. Daalt deze, dan was de 
groei niet 
genoeg. 
Dit overzicht van de vaardigheidsgroei kun je gebruiken om te bepalen welk type leerling het 
meeste 
baat heeft bij jouw manier van lesgeven. Echter, een nuance voor leerlingen met een hoge 
A‐score is 
hierbij op zijn plaats. Het kan zijn dat er sprake is van een plafondeffect waardoor de 
leerlingen (te) 
weinig groei laten zien. Check daarom altijd hoe de leerlingen op de niveauwaarde hebben 
gescoord. 
 
Wat lees je af: 
‐ Welke leerlingen zijn veel gegroeid? 
‐ Welke leerlingen zijn minder hard gegroeid? 
‐ Zijn er ook leerlingen waarvan de vaardigheidsgroei is gedaald? 
 
Deze vragen stel je jezelf: 
‐ Kun je verklaren waarom deze leerlingen juist wel of niet gegroeid zijn? 
‐ Hoe kun je de groei verklaren vanuit jouw handelen (denk hierbij aan didactiek, feedback, 
aandacht voor automatiseren e.d.) 
‐ Is er sprake van relevante leerlingfactoren die specifiek zijn voor de afgelopen periode, 
bijvoorbeeld ziekte, scheiding van ouders, etc. Hierbij benoem je niet dat een leerling zwak is 
in bijvoorbeeld rekenen, want dit is geen verklaring voor de afgelopen periode. 
‐ Bij leerlingen waarbij de groei is achtergebleven op de verwachting voer je een 
vakspecifieke 
analyse uit (zie onder). Dit geldt ook voor leerlingen waarbij persoonlijke factoren een 
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verklaring zijn voor de achterstand. 
‐ Zitten de leerlingen in de juiste instructiegroep? 
‐ Wat neem je hieruit mee? Welke factoren zijn relevant voor het volgende groepsplan? 
Noteer de antwoorden in je persoonlijke aantekening. 
 
Analyseren op Vakgebied. 
 
Vakspecifieke analyse 
 
Een analyse maak je volledig door ook naar de specifieke vakdidactiek en toetsing te kijken. 
Je kunt 
pas bepalen welke remediëring een leerling nodig heeft, als je weet waar die leerling op 
uitvalt. Een 
voorbeeld op het gebied van rekenen: Een leerling in groep 7 valt uit op breuken. Je kunt dat 
remediëring aanbieden op de breuken, maar misschien kent deze leerlingen de tafels 
onvoldoende. 
Remediëring op het gebied van breuken zal dan niet het gewenste resultaat opleveren. 
Je kunt voor een (individuele) foutenanalyse de handleiding van de cito‐toetsen gebruiken. 
Op 
sommige scholen is hier een document voor aanwezig. Vraag bij je interne begeleider na hoe 
jullie de 
analyses uitvoeren. 
 
Dit lees je af 

- Op welke onderdelen (strategieën) valt mijn groep / deze leerling uit? 
- Zijn er leerlingen die erg opvallen? 
- Je kunt voor deze analyse uiteraard aanvullend de uitkomsten van de 

methode‐toetsen en je 
eigen observaties gebruiken. 

 
Deze vragen stel je jezelf 

- Op welke onderdelen heeft de groep (deze leerling) nog extra instructie/ oefenen 
nodig? 

- Welke verklaringen zijn er? Zijn er aanpassingen nodig van de methode of manier van 
werken? Gelden deze aanpassingen voor een individuele leerling, een 

instructiegroep, je hele 
groep of misschien wel voor de hele school? 

- Zijn er onderdelen (doelen) die je opnieuw moet aanbieden aan een leerling / 
instructiegroep? 

- Welke conclusies trek je voor jezelf? Welke ondersteuning hebben de leerlingen 
nodig? 
Leg je bevindingen vast in je persoonlijke aantekening. De uitkomst van deze analyse 
is essentieel voor de volgende periode en moet dus duidelijk zichtbaar zijn in je 
volgende groepsplan. 

 
Tot slot 
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Bekijk je groep nog een keer. Zijn er aanpassingen nodig in het groepsoverzicht? Zit elke 
leerling nog steeds in de juiste instructiegroep? Is het verstandig om leerlingen naar een 
andere instructiegroep te verplaatsen? Zo ja, motiveer dit dan en leg het vast onder het 
kopje ‘evaluatie’ van je huidige groepsplan (zie hieronder). 
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Bijlage 17 

WERKFORMULIER DOELEN STELLEN 
 
Analyse: 
Dit formulier gebruik je één keer per half jaar voor ieder vakgebied van je groep. Het is bedoeld bij de 
analyse van de CITO gegevens (in samenhang met andere toets- en observatiegegevens) om voor je 
groep doelen te stellen. 
 
Groep : 
Vakgebied : 
Periode: 
 

 
De Vaardigheidsscore van de huidige groep op de laatst afgenomen CITO toets was:  
Vaardigheidsscore:        Niveau:  
 
Tel bij deze vaardigheidsscore de GVG volgens Focus of tabel op sbzw.nl op. 
GVG volgens tabel is:  …. 
 
Doel 1 is dus de huidige score + de GVG volgens tabel.      
 
Mijn definitieve doel in vaardigheidsscore voor de groep      
           
            Niveau:  
 
Doel 2 is op basis van spreiding. Wat is de huidige verdeling van de leerlingen over A T/m E? 
 

A                       I/II B                      II/III C                     III/IV D                     IV/V E                        V 

 
 

  
 

  

 
Inschatting van mogelijkheden tot groei:  
 
Het verbeteren van het onderwijs op dit vakgebied is:  
1. Niet mogelijk 
2. Een beetje mogelijk   
3. Zeer goed mogelijk 
 
Mogelijke verbeterpunten liggen op het niveau van 

- Vaardigheidsscore van de groep 

- Percentage uitvallende leerlingen 

- Percentage A- leerlingen 

 
Loop de leerlingen individueel na en schat mogelijke groei in. 
 
Mijn definitieve doel in spreiding voor de groep 

 

A                       I/II B                      II/III C                     III/IV D                     IV/V E                        V 
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Verbetermaatregelen volgende periode 
 

Wat kan ik aanpassen in de didactiek?  Denk bijvoorbeeld aan je instructie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welke maatregel kan ik nemen als leerkracht?  Denk aan scholing, verdieping, voorbereiding, materiaalgebruik 

enz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welke maatregel kan ik nemen met de kinderen?  Denk aan onderwijsbehoeften (ook van sterke lln), 

aandachtspunten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Is er een aanpassing nodig in mijn groepsdoelen?  Denk aan doelen op woord- en tekstniveau 
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Bijlage 18 
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Bijlage 19 
HERFSTPROTOCOL “De Mheen” 

Langer kleuteren 
Het bepalen of een kind klaar is voor groep drie is een zeer complexe keuze.  
Niet alleen de cognitieve factoren (het kunnen lezen, tellen en de beheersing van verschillende 
ontwikkelingsgebieden), maar ook de algehele persoonlijkheidsontwikkeling speelt hierbij een rol. 
Denk aan factoren als:  

 Werkhouding, concentratie, kan het instructie oppakken en uitvoeren? enz. 

 Sociale vaardigheden: met name sociale weerbaarheid, frustratietolerantie (hoe gaat het 
kind om met tegenslagen; werk dat het moeilijk vindt),                                   

 Motoriek: grove en fijne motoriek, oog - handcoördinatie. 

 Etc. 
 

Een kind moet in zijn ontwikkeling toe zijn aan groep drie. Wel of niet doorstromen wordt daarom 
niet alleen bepaald door de geboortedatum. 
 
Van oudsher was 1 oktober de teldatum. Deze datum hanteert De Mheen als richtlijn. Kinderen die 
voor die datum binnenstromen komen bij binnenkomst in groep 1, zitten het jaar daarna in groep 2 
en gaan dan door naar groep 3. 
Kinderen die na 1 oktober geboren worden, komen in de zgn. instroomgroep, het jaar daarna in 
groep 1, daarna in groep 2 en dan vindt de doorstroom naar groep 3 plaats. 
 
Wij merken in de praktijk (wetenschappelijk onderzoek ondersteund dit) dat kinderen minimaal 2 
volle jaren kleuteren nodig hebben om zich goed te kunnen redden in groep drie. 
Gebleken is dat kinderen die geboren zijn tussen juni en oktober (de zo genoemde “vroege 
leeringen” -) kinderen die nét of net géén twee jaar kleuteren) het heel zwaar kunnen krijgen als ze 
wel doorstromen. Onder deze groep bevindt zich ook het grootste aantal zitten blijvers. Geen 
wonder als u bedenkt dat zij bijna een jaar jonger zijn dan de andere kinderen. 

Voor ons is het van belang dat een kind goed in zijn vel zit en toe is aan de leerstof voor het 
doorgaat naar een volgende groep of bouw. 
De onderwijsinspectie heeft de 1 oktober richtlijn losgelaten. Dat betekent voor ons dat 
kinderen die tussen 1 oktober en december geboren zijn en een stevige 
ontwikkelingsvoorsprong hebben op zowel cognitief- als persoonlijkheidsvlak, vervroegd 
mogen doorstromen naar groep 3. De Mheen gaat met de ouders van deze herfstleerlingen 
vanaf de start van het tweede leerjaar op school regelmatig in overleg om samen te bekijken 
wat voor deze leerling de juiste keuze is qua doorstroom.  
In de onderbouw gaan kinderen die lang kleuteren (een extra kleuterjaar of kinderen die 
ruim twee jaar kleuteren) gewoon door in de leerstof. Als er behoefte aan is bieden we meer 
lees- en/of rekenwerk aan. Vaak merken we dat de wens hiervoor meer ligt bij de ouders 
dan bij de kinderen. Spelend leren is een belangrijk basis voor later. Wij vinden het belangrijk 
dat uw kind de tijd krijgt om een stevig fundament aan te leggen, waarop later het leren 
verder gebouwd kan worden. Leerlingen die ruim twee jaar kleuteren en al eerder interesse 
tonen in de onderwerpen van de oudere kleuters in de groep, krijgen ook de ruimte om 
hierbij aan te sluiten. Dit altijd in overleg met ouders en leerkrachten.  
Via de onderstaande link kunt u lezen wat de inspectie schrijft over dit onderwerp. 
http://www.thuisinonderwijs.nl/herfstkleuters-en-de-overgang-naar-groep-3/ 

 
 
 

http://www.thuisinonderwijs.nl/herfstkleuters-en-de-overgang-naar-groep-3/
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Bijlage 20 
 

 
 

 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

 
 

17PZ De Mheen 
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Toelichting 

 

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning 

wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de 

ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons 

onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na 

advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het 

schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze 

school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school 

geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 

getoetst. 
 

 

DEEL I  INVENTARISATIE 
 

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school 

 de kwaliteit van onze basisondersteuning 

 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

 de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

 de voorzieningen in de fysieke omgeving  

 de samenwerkende ketenpartners 

 belangrijke kengetallen van onze school. 

De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 

 

Een korte typering van onze school 

 

Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school 

en van de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  
 

De kwaliteit van onze basisondersteuning 

 

Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met 

de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. 

Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal 

onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is 

afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de 

aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en 

lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door besturen zijn gemaakt. De 

basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 

 

1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  

 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 
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2 Begeleiding: 

a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 

c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid: 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 

b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het 

beleid zo nodig aan 

 

4 Organisatie: 

a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 

b. De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten 

 

In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 

 

Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 

deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf 

in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen 

bij het bestuur of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze 

kwaliteit van de deskundigheid in beeld. 

 

Ondersteuningsvoorzieningen 

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 

ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze 

voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze 

voorzieningen. 

 

Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

In hoofdstuk  laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat 

de kwaliteit daarvan is. 

 

Samenwerkende ketenpartners 

 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 

Materialen in de klas 

 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om 

materialen en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften te ondersteunen. 

 

Grenzen van de zorg 
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Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.  

 

Belangrijke kengetallen 

 

Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en vergelijkt 

deze met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.  
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DEEL II  ANALYSE EN BELEID 

 

Inhoud van de analyse 

 

In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders 

en leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze 

oordelen geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen 

gemaakt voor de toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit 

schoolondersteuningsprofiel beschreven en vastgelegd.  

 

De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 

3) ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) 

samenwerkende ketenpartners een antwoord op de volgende vragen: 

 

1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en 

doen, wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het 

gemiddelde van het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 

doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende 

periode oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar het 

team extra professionalisering nodig acht.  

 

Vervolgstappen 

 

We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de 

resultaten van de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van 

onze schoolplan. 

 

Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel 

voor de schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de 

mogelijkheden voor extra ondersteuning op onze school. 

 

 

DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 

 

Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld 

door het bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de 

vaststelling en ondertekening zien. 
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DEEL I INVENTARISATIE 
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1 Typering van de school 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze 

school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden 

hebben. 
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2 Kwaliteit basisondersteuning 

 

 

 
 

 

In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 

rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De 

gemiddelden zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal. 
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3 Basisondersteuning 

 

 
 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom 

staat het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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4 Vervolg basisondersteuning 

 

 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom 

staat het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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5 Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
 
 

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de drie kolommen rechts 

staat het percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de 

kwaliteit ervan. 
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6 Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 
 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het 

overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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7 Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

 

 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat 

het overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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8 Samenwerkende ketenpartners 

 

 

 

Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe 

intensief de samenwerking is. 
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9 Materialen in de klas 

 

 

 

Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien 

welke kwaliteit de materialen hebben.  
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10 Grenzen van de zorg 

 

 

 

Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.  
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11 Kengetallen 

 

 
 

 

 

 

Deze figuur laat de kengetallen van de school zien en vergelijkt ze met de deelname cijfers 

van het samenwerkingsverband.
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Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning 
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Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning 
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen 
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving 
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners 
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Bijlage Scores Materialen 
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Bijlage Scores Grenzen van de zorg 
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DEEL II ANALYSE EN BELEID 
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1. Basisondersteuning 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 
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 2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het 
SWV) 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 
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3. Ondersteuningsvoorzieningen 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 
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4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 
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5. Samenwerkende ketenpartners 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 
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6. Materialen in de klas 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 
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7. Grenzen van de zorg 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 
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Eventuele opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting van de hoofdlijnen 
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DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 

 



 124 

 

Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door: 

 

 

 

Datum 

 

 

Plaats 

 

 

Handtekening MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vastgesteld door het bestuur: 

 

 

 

Datum 

 

 

Plaats 

 

 

Handtekening bestuur:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

Bijlage 21 

Vergaderschema  
 

Datum:  

Onderbouw/middenbouw/bovenbouw/mk/team 

Aanwezig:  

    
   

Mededelingen/vragen (korte punten) 

MK  

Blokuren  

Instructie-groep  

(Tutor)lezen  

Projecten  

Intervisie  

Werkgroepen  

Post/mailing  

Jaarplanning  

 
 

Wat is er besproken? Wat is er afgesproken? 

Vergaderpunt 1  

Vergaderpunt 2  

Vergaderpunt 3  

Vergaderpunt 4 
 

 

Vergaderpunt 5  

  

 
 

Korte punten/open vragen 

Mededelingen 
 

 

Rondvraag 
 
 

 

Punten voor volgende 
vergadering 

 

 
 

Actiepunten: 

Wie? Wat? 
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Bijlage 22 
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Bijlage 23 
Aanmelding (vul datum in van overleg) 

Consultatie: datum………. 

Kernteam: datum………. 

  

Aanmelding (vul datum in van aanvraag)  

KI (Korte interventie) datum………. 

EO (Extra ondersteuning) datum………. 

EO+ (extra ondersteuning + middelen) datum………. 

MDO SWV(casuïstiek) datum………. 

MDO SWV(aanvraag TLV) datum………. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

  

Samenvatting van het dossier (voor iedere aanvraag invullen) 
 

Reden van aanmelding: 
  

Informatie van de school betreffende de leerling 
  

Vraagstelling van de leerkracht: datum ……….          ingevuld door: ………. 

  

Vraagstelling van de ouders: datum ……….               ingevuld door: ………. 

  

Vraagstelling van de leerling: datum ……….              ingevuld door: ………. 

  

Hoe is de interne zorgstructuur ingezet: welke ondersteuning is geboden en met welk 

effect? 
( korte samenvatting; verwijzen naar bijlagen alleen indien nodig) 

  

Welke externe instanties zijn er betrokken geweest in het verleden of zijn op dit moment 

betrokken?  (Beschrijf bij iedere instantie het doel en de opbrengst) 

  

 Heeft er onderzoek plaatsgevonden en wat is hiervan de uitkomst en mogelijk het 

advies? 
(Graag datum onderzoek vermelden) 

  

Informatie van de voorschoolse voorziening van het aangemelde kind: 
(indien gerelateerd aan hulpvraag) 

Is er sprake van schoolverzuim? (zo ja, geef aan welke frequentie) 

  

Welke dieptezorg is nodig en waarom? 
  

*Indien aanwezig OPP meesturen 

  

Aanvraag Trajecten 
  

Aanvraag en verloop Kernteam 
Wat moet dit traject opleveren? 

Doelen: (invullen bij start traject) 
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Procesevaluatie*: 

Opbrengsten: 

  

Aanvraag en verloop KI 
Wat moet dit KI traject opleveren? 

Doelen: (invullen bij start traject) 

Procesevaluatie*: 

Opbrengsten: (evaluatie traject) 

  

Aanvraag en verloop EO 
Wat moet dit EO traject opleveren? 

Doelen : (invullen bij start traject) 

Procesevaluatie*: 

Opbrengsten : (evaluatie traject) 

  

Aanvraag en verloop EO+ 
Wat moet dit EO+ traject oplevert: 

Doelen: (invullen bij start traject) 

Procesevaluatie*: 

Opbrengsten: (evaluatie traject) 

  

*Procesevaluatie:  

 Wat is het einddoel? 

 Waar sta je nu t.o.v het einddoel? 

 Wat is er nodig om het einddoel te bereiken? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

  

Aanvraag MDO SWV 
  

Casuïstiekbespreking:  datum : ………. 

  

Op welke vraag wil je in de casuïstiekbespreking antwoord krijgen? 

  

  

Aanvraag  (TLV): datum: ………. 

  

Zienswijze ouders: 

 Korte beschrijving 

 Ouders delen de ondersteuningsvraag en zienswijze van de school: 

 (ouders hebben uiteraard de mogelijkheid hun zienswijze / bevindingen op/in een 

bijlage toe te voegen aan het dossier) 

  
  

Graag bijlagen van onderzoeken en uitdraai LVS toevoegen! 
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Bijlage 24 
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Bijlage 25 
 
Procedure: 

1. Na  melding ontvangen belangstellende ouders een uitnodiging / afspraak 
2. Hun gegevens komen in  speciaal bestand te staan. (excel belangstelling) 
3. Zij-instromers komen in een map met een eigen blad per gezin.  
4. Stuur per mail een bevestiging van de afspraak en meld de site als info bron.  
5. Ouders maken afspraak voor een intakegesprek; bij voorkeur op een ochtend.  
6. Het gesprek bestaat uit een uitleg / verduidelijking en een rondleiding; dus graag onder schooltijd.  
7. Na dit gesprek en deze rondgang gaan ouders naar huis met een inschrijfformulier en meer info.  
8. Ouders leveren dit formulier weer in of bellen even keurig af wanneer ze een andere keus hebben gemaakt. 
9. Lydia ontvangt de inschrijving en verwerkt deze (via LP en Chrisitan) 
10. Na definitieve inschrijving volgt een mail naar ouders. 
11. OB maakt een indeling voor de kleutergroepen en overlegt dit enkele keren per jaar  
12. Eigen leerkracht  onderneemt 8 tot 6 weken voor de 4e verjaardag stappen om ouders uit te nodigen voor inloop. Max 4 dagdelen. Speciale lijst 

onderbouw wordt ingenomen / besproken 
13. Leerkracht geeft e.e.a. mee naar huis: start-boekje; info overblijven; info OR en ouderbijdrage;  allergieën/alternatieve tel. lijst 

 

 
Het gesprek: 
 
Bij voorkeur op een ochtend wanneer de school lekker bezig is en de kleuters niet allemaal hetzelfde doen, de 
midden- en bovenbouw stilwerken of instructie krijgen.  
 
Aandachtspunten tijdens het gesprek: 

 de stichting / openbare signatuur 

 ons jenaplanconcept met voorbeelden via boek / brochure jenaplan voor ouders 

 vooral accent op bouw en jongste / middelste / oudste 

 vertaling naar de dagelijkse praktijk tijdens w.o. / taal / zorg 

 ontwikkelingen in ons onderwijs klassikaal – jenaplan – adaptief – interactief – ontwikkelingsgericht 

 zorg voor kinderen;  voor alle kinderen 

 betrokkenheid ouders / vroegtijdige planning / intekenmogelijkheden via lokaal leerkracht 

 overblijven en voor en naschoolse opvang 
 
Specifieke zaken 

 dagindeling bij de kleuters  

 instructie / stilwerken in de mibo / bobo 

 zelfstandigheid tijdens de schoolperiode  

 ontwikkelingen vanuit adaptief onderwijs (competentie-autonomie-relatie) 

 rol viering in onze school en relatie kunst en cultuur 
 
Rondgang door het gebouw: 

 extra aandacht voor zorg aan kinderen 

 de hal / de viering / kleutergymlokaal / vlindertuin 2012 / natuurlijk buitenspelen 2015 

 extra lokalen en het kinderaantal / daling algemeen in Nederland ook in A'doorn 
 
Einde gesprek: 

 meegeven inschrijfformulier / magazin Leerplein / info TSO / BSO / KDV 

 ook een aanmeldingsformulier voor kleuters van 0 tot 4 jaar.  

 meegeven een jenaplan ouder brochure 

 vervolg procedure (zie boven) 
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Bijlage 26 

Jenaplanbasisschool De Mheen Apeldoorn   

  

Overstapdocument/onderwijskundig rapport 
 
Naam leerling :  

Basisschool     :  

Schooladvies  :  

 
 
 
Plaatsingswijzer: gegevens uit het leerlingvolgsysteem:  
 

Begrijpend lezen 

 Niveau Uitstroomperspectief 

M7   

M8   

 
 
 

Rekenen 

 Niveau Uitstroomperspectief 

M7   

E7 of entreetoets   

M8   

 
 

Technisch lezen 

 Niveau Uitstroomperspectief 

M7   

E7 of entreetoets   

M8   

 
 

Spelling 

 Niveau Uitstroomperspectief 

M7   

E7 of entreetoets   

M8   

 
 
 
 

Leerontwikkeling 
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Zijn er bij deze leerling specifieke aandachtspunten aanwezig, zoals dyslexie, dyscalculie, dysfasie 
etc.? Zo ja vul dan onderstaand tekstvak in. 
  
Geef in het tekstvak, alleen indien van toepassing, antwoord op de volgende vragen: 
Heeft er onderzoek plaats gevonden? Zo ja, door wie en wanneer 
Is er een officiële verklaring aanwezig? Zo ja, welke en graag als bijlage meesturen  
Welke relevante ondersteuning is voor deze leerling in het VO noodzakelijk? 
 

 

 

 

 

 

Gedragsontwikkeling 
 
Zijn er bij deze leerling specifieke aandachtspunten aanwezig, zoals ADD, ADHD, ODD, PDD-NOS etc.? 
Zo ja, vul dan onderstaand tekstvak in. 
 
Geef in het tekstvak, alleen indien van toepassing, antwoord op de volgende vragen: 
Heeft er onderzoek plaats gevonden? Zo ja door wie en wanneer. 
Is er een officiële verklaring aanwezig? Zo ja, welke en graag als bijlage meesturen. 
Welke relevante ondersteuning is voor deze leerling in het VO noodzakelijk? 
 
 

 

 

 

 

 

Werkhouding 
 
Zijn er bij deze leerling specifieke aandachtspunten op het gebied van de werkhouding, motivatie, 
concentratie en/of het verzorgen van huiswerk? 
Zo ja, vul dan onderstaand tekstvak in. 
 
Geef in het tekstvak, alleen indien van toepassing, antwoord op de volgende vragen: 
Welke onderwijsbehoeften heeft deze leerling op het gebied van instructie en pedagogisch 
klimaat? 
 

 

 

 

 
Thuissituatie / bijzondere relevante medische informatie 
 
Zijn er omtrent de thuissituatie en medische situatie specifieke aandachtspunten van belang? 
Zo ja vul dan onderstaand tekstvak in. 
 
Geef in het tekstvak, alleen indien van toepassing, antwoord op de volgende vraag: 
Welke aspecten in de thuissituatie en de medische situatie zijn voor het VO belangrijk om rekening 
mee te houden?  
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Toelichting schooladvies  
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Bijlage 27 

Kort verslag       naam:   datum:  

Sociaal emotionele ontwikkeling   
Je hebt plezier op school       O o O O O O  

Je kunt omgaan met conflicten     O O O O O O  

Je hebt een goed contact met andere kinderen  O O O O O O  

Je houdt rekening met anderen    O O O O O O    

Je houdt je aan afspraken/regels    O O O O O O  

Je hebt een goed contact met de groepsleider  O O O O O O 

 

Werkhouding en motivatie 
Je werkt gemotiveerd      O O O O O O 

Je werkt zelfstandig      O O O O O O 

Je hebt het werk op tijd af     O O O O O O 

Je kunt je goed concentreren     O O O O O O 

Je hebt een goede werkverzorging    O O O O O O 

 

Wereldoriëntatie       
 Je bent geïnteresseerd en gemotiveerd     O O O O O O   

 Je maakt de verwerkingsopdrachten goed   O O O O O O   

  

Cognitieve ontwikkeling 
Aanvankelijk lezen 

Je kunt eenvoudige teksten lezen      O O O O O O  

 

Deze letters hebben we tot nog toe geleerd: 

d i k j o s r e n p a m l h t z g 

Lezen   Schrijven  

AVI-niveau: Je leest op niveau  Je kunt mooi schrijven O O O O O O 

 Je beheerst niveau beheerst niveau   

Je begrijpt wat je leest   O O O O O O   

 

Spelling   Rekenen 

Je maakt weinig spellingsfouten O O O O O O Je kunt cijferen O O O O O O   

Je schrijft leuke verhalen O O O O O O  Je hebt inzicht O O O O O O   

    Je hebt getalbegrip O O O O O O   

        

Expressie vaardigheden   Spel en beweging 

Je hebt ideeën O O O O O O  O O O O O O

  

Je doet enthousiast mee  O O O O O O  

Je hebt veel fantasie O O O O O O     
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Bijlage 28 

Groot verslag       datum:  

 

 

 

Algemeen 
  

 

 

 

 

 

Gesprek 
 

 

 

 

 

 

Werk 
 

 

 

 

 

 

 

Spel en viering 
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Wereldoriëntatie  
 

Interesse/motivatie    O O O O O O 

Betrokkenheid     O O O O O O 

Verwerking      O O O O O O 

Inbreng      O O O O O O   

 

     

Thema’s in deze periode              
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie weekthema (groep 5) 
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Cognitieve ontwikkeling 
 

Lezen 
AVI-niveau:  je leest op niveau:     

  je beheerst niveau:     

Je hebt een goede letterherkenning (3e jaars)  O O O O O O 

Je hebt een goede woordherkenning (3e jaars)  O O O O O O 

Je beheerst het aanvankelijk lezen (3e jaars)  O O O O O O 

Je beheerst het technisch lezen    O O O O O O 

Je hebt interesse voor het lezen    O O O O O O 

Je begrijpt wat je leest       O O O O O O  

Je houdt een goede leeskring     O O O O O O  

 

Schrijven  
Je kunt goed methodisch schrijven     O O O O O O 

Je schrijf tempo is goed       O O O O O O 

Je hebt een goede schrijfhouding    O O O O O O 

 

Spelling  
Je maakt de spellingopdrachten goed    O O O O O O 

Je hebt weinig spellingfouten in je dictee   O O O O O O 

Je hebt een goede spontane spelling    O O O O O O 

Je hebt een goede woordenschat    O O O O O O 

 

Verhaal  
Je gebruikt een goede zinsbouw    O O O O O O 

Je schrijft creatief      O O O O O O 

 

Rekenen 
Technisch rekenen  
Je kunt cijferen       O O O O O O 

Je hebt getalbegrip      O O O O O O 

Je kent de tafels       O O O O O O 

 

Tafel van: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  O O O O O O O O O 

 

Inzichtelijk rekenen  
Je hebt algemeen inzicht      O O O O O O 

Je werkt zorgvuldig      O O O O O O 

Je inzet is goed       O O O O O O 
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Je tempo is goed       O O O O O O 

 

Expressie vaardigheden 
 

Beeldende vorming 
Je doet enthousiast mee      O 0 O O O O 

Je hebt ideeën en gebruikt fantasie     O O O O O O 

 

Muzikale en dansante vorming 
Je doet enthousiast mee      O O O O O O 

 

Dramatische vorming 
Je doet enthousiast mee      O O O O O O 

Je hebt ideeën en gebruikt fantasie     O O O O O O 

 

Bewegingsonderwijs 
Je doet enthousiast mee      O O O O O O 

Je hebt een goede motoriek     O O O O O O 

Je gedrag is sportief      O O O O O O  
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Bijlage 29 
 

 
 

Handgesprek 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit kan ik goed: 

Dit wil ik laten zien 

(wijzen naar wat je 

graag doet): 

Dit vind ik niet leuk: 

Dit mag blijven (vind ik 

leuk): 

Dit wil ik beter kunnen:  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm5vLmhszJAhXCFg8KHXLhDjYQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D9629%26fld%3D/Handen-en-voeten/page2.html&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNFfkvVQbnqz0UVqW_ZruK43xYB2BA&ust=1449656852688670
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Bijlage 30 
 

 

Aan de ouders van ...., 
cc leerkrachten 
 
Via de stamgroepsleider van .... bent u uitgenodigd voor een overleg op school. Dit 
overleg heeft de naam "consultatie". Dit houdt in dat we met meerdere mensen na 
gaan denken hoe we ...... het beste kunnen begeleiden op school en hoe wij het 
beste kunnen aansluiten bij zijn onderwijsbehoeften.  
 
Wie kunt u verwachten bij dit overleg?  
- Ben Hilderink (directeur)  
- Monique Resoort (Intern begeleider)  
- ........... (leerkracht ............) 
- Corine Zwikker (gedragswetenschapper vanuit het samenwerkingsverband) 
- Mandueal Trott (schoolmaatschappelijk werkster) 
- Madelon Splinter (jeugdverpleegkundige)  
 
Wat kunt u verwachten bij dit overleg?  
We gaan met elkaar kijken hoe we .......... het beste kunnen begeleiden op school. 
Het is prettig dat we dit met z'n allen doen. Met meerdere mensen is er ook meer 
kennis in huis. U als ouder bent voor ons zeker van belang. U bent de 
ervaringsdeskundige als het gaat om uw kind en daarom nodigen wij u bij dit overleg 
uit.   
Na het overleg hopen we tot een goed plan te komen om ......... verder en nog 
beter te begeleiden op De Mheen.   
 
Vooraf aan ons overleg maken wij een document waarin wij als school beschrijven 
welke hulpvraag er rondom ......... is. Jullie zijn hiervan op de hoogte door middel van 
de oudergesprekken. Zodra dit document klaar is, sturen we het jullie toe zodat jullie 
mee kunnen lezen hoe wij de hulpvraag hebben verwoord. In dit document is ook 
ruimte voor de zienswijze van ouders. Mochten jullie deze willen invullen, dan 
ontvangen we dit graag. 
 
Daan wordt besproken op ........van ........ uur.  
Wij vergaderen boven naast de bieb in de IB ruimte. 
 
Mochten er nog vragen zijn, loop gerust even bij mij langs! 
 
Tot dan 
 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlage 31 
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Bijlage 32 

Thema:  
kartrekkers:  O 2015-2016   O   2016-2017 

O 2017-2018   O   2018-2019 

1. Wat gaan we aanpakken?  

 

2. Hoe gaan we het aanpakken?  

 

3. Wat is er veranderd als we het plan afronden? Wat zie je dan? 

 

4. Welke acties gaan er plaatsvinden? 

 

En door wie? 
 
 
 

Wat kost het 
aan geld en 
uren? 

 

5. Hoeveel tijd trekken we er voor uit? Wanneer is het klaar? 

 

6. Wanneer en hoe onderzoeken we of het plan gelukt is?  

 

7. Evaluatie en vervolg:  

 

Gemaakte afspraken: 
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