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Inleiding 

Het is wettelijk verplicht om een zorgplan te hebben voor de leerlingenzorg. In dit plan staat beschreven hoe 

dat bij ons op school op dit moment geregeld is en hoe we hiermee verder gaan in de toekomst. Met ‘zorg’ 

wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld. Dit schoolspecifieke 

zorgplan geeft aan leerkrachten, ouders en inspectie uitleg over hoe wij op onze school invulling geven aan de 

zorg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 

 
Wie zijn wij? 

De Interconfessionele Basisschool De Garve is een eenpitterschool in het mooie rustieke Wichmond. Het dorp is 

gelegen in de prachtige groene omgeving in de plattelandsgemeente Bronckhorst en krijgt een staartje mee van 

het Zutphense stadsleven. 

'Met plezier elke dag wijzer worden’ is het missiestatement van basisschool De Garve. Basisschool De Garve is 

van mening dat kinderen sneller leren in een prettige omgeving, een plek waar ze het echt naar hun zin hebben 

en zich veilig voelen. 

 
Volgens de prognose zal in de loop van de komende jaren het aantal leerlingen teruglopen. In dit 

zorgbeleidsplan wordt uitgegaan van wat de school nu nodig heeft voor de interne begeleiding (IB) en zorg. Er 

is uitgebreid in opgenomen wat de invulling van het takenpakket van de interne begeleider omvat. De 

uitgangspunten voor een goede zorgstructuur worden aangegeven. De uitvoering staat ook in dit zorgplan 

beschreven. 

 
 

1. Missie en visie op Onderwijs en Zorg 

 
De interconfessionele basisschool De Garve maakt samen met Kindercentrum Avonturijn deel uit van IKC De 

Garve.  

De missie van IKC De Garve is:    “Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.” 

De missie van basisschool De Garve is: nn“Met plezier elke dag een stukje wijzer.”  

De visie van basisschool De Garve is:  

Kinderen gaan naar school om te leren. Daar ligt onze focus. Een voorwaarde om tot leren te komen is dat 

kinderen plezier hebben in het leren. Van daaruit ontstaat betrokkenheid bij het leerproces. Wij zetten daarom in 

op actief leren in allerlei verschijningsvormen:  

• Eigen keuzes maken m.b.t. doelen, leren en materialen 

• Leren vanuit spel en beweging 

• Buiten daar waar het kan 

• Samenwerken 

• Autonomie binnen kaders m.b.t. het kiezen van een onderwerp of een aanpak 

• Leren middels zowel digitale als concrete materialen.  

Onze school werkt met het International Primary Curriculum (IPC). IPC is een curriculum voor het basisonderwijs 

(groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk 

mogelijk, op basis van hoge verwachtingen.  
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De 8 pijlers van IPC in combinatie met onze interconfessionele identiteit zijn voor ons leidend in de manier 

waarop wij invulling geven aan het onderwijs op De Garve.  

• Onderzoek: We zijn nieuwsgierig en gaan op avontuur 

• Moraliteit: We kiezen bewust voor het goede 

• Respect: De wereld is van iedereen! 

• Aanpassingsvermogen: We accepteren veranderingen en zijn blij met nieuwe ideeën 

• Doorzettingsvermogen: We blijven proberen, ook als het nog niet lukt 

• Communicatie: We vertellen, luisteren en willen begrijpen 

• Samenwerking: We weten en kunnen samen meer dan alleen 

• Bedachtzaamheid: Eerst denken, dan doen! 

 

Visie op zorg 

Ieder kind op onze school verdient onze zorg. Vanuit de visie van Passend Onderwijs werken we aan deze zorg. Het 

handelingsgericht werken (HGW) is het kader van waaruit we de kindbegeleiding gestalte geven. Met HGW beogen 

wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW maakt adaptief 

onderwijs en doeltreffende kindbegeleiding concreet, zodat ons team effectief kan omgaan met verschillen tussen 

kinderen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen. 

 
1. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om 

onderwijsdoelen te behalen? 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de 

wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze 

school en van deze ouders. 

3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een 

cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders. 

Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen 

en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren. 

5. We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders interne en externe 

begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. 

6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de 

werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert 

deze in een cyclus van planmatig handelen. 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de 

school wil werken en waarom. 

 

De zeven uitgangspunten bieden een kader. We streven ernaar alle uitganspunten tot hun recht te laten 

komen binnen een cyclisch proces. Het werken volgens de zeven uitgangspunten kunnen een omslag in denken 

betekenen, zoals: 

− Van wat een kind heeft (het probleem) naar wat een kind nodig heeft van de leerkracht. 

− Van probleemgericht naar oplossingsgericht denken en handelen. 

− Van een school die ouders informeert naar een school die tevens de ervaringsdeskundigheid van 

ouders benut in haar onderwijs. 



                   Zorgplan basisschool De Garve 2019-2021  Dorpsstraat 19 7234SM Wichmond 

1.1. De cirkel van handelingsgericht werken (Ondersteuningsniveau 1‐2) 

 
Realiseren Analyseren en begrijpen 

 

Plannen Begrijpen 
 

 
We onderscheiden vier verschillende fases met in totaal zes stappen. 

− Fase 1. Waarnemen/signaleren 

Stap 1: verzamelen van kindgegevens in een kindoverzicht 

Stap 2: signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben 

Stap 2a: bepalen van de doelen voor de komende periode 

− Fase 2. Analyseren/ begrijpen 

Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen 

− Fase 3. Plannen 

Stap 4: clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

Stap 5: opstellen van een groepsplan 

− Fase 4. Realiseren 

Stap 6: uitvoeren van het groepsplan 

 
De stappen 1, 2 en 3 staan in het kindoverzicht. Dit geeft per kind een overzicht van de gebruikte 

gegevens uit het LOVS, observaties en gesprekken en tevens de onderwijsbehoeften. 

De stappen 4 en 5 verwerken we in een groepsplan. Daarin staat het aanbod voor de subgroepen met specifieke 

onderwijsbehoeften wat naast het basisaanbod gegeven wordt. 

Het kindoverzicht en het groepsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van kinderen in relatie 

tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren. 

 
We streven naar een preventieve aanpak. We kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de komende periode en 

wat hebben onze kinderen nodig om die doelen te bereiken? 

 

 
Zie ook bijlage A, kindoverzicht en groepsplan 
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1.1.1. Fase 1: Waarnemen 

 
• Stap 1: Verzamelen van kindgegevens in het kindoverzicht 

 
Gedegen informatie verzamelen vraagt om een open en onbevooroordeelde manier van kijken en luisteren. 

We stellen ons hierbij eerlijk en nieuwsgierig op. 

In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle kinderen en 

over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk, 

gesprekken met kinderen en ouders, de resultaten op methodeonafhankelijke en 

methodegebonden toetsen en via de overdracht van de vorige leerkracht. 

 
• Stap 2 en 2a: Signaleren van kinderen die iets extra’s nodig hebben en het bepalen van de 

onderwijsbehoeften 

 
In deze stap bepalen we welke extra begeleiding de leerling nodig heeft om vooraf gestelde doelen te behalen? Bij 

het signaleren gaat het om alle kinderen die meer nodig hebben dan het reguliere basisaanbod. We signaleren  

niet alleen kinderen met een IV of V niveau, maar ook de kinderen met een leer-of ontwikkelingsvoorsprong. 

Daarnaast signaleren we ook de kinderen met een opvallende werkhouding, een specifieke leerstijl of die 

specifieke sociaal-emotionele vaardigheden missen of juist bezitten. 

 

 
1.1.2. Fase 2: Analyseren en begrijpen 

 
Op basis van de eerste twee stappen zetten we stap 3 in. 

 
• Stap 3: Vertaling van de onderwijsbehoeften in aanbod 

 
We formuleren doelen voor de hele groep en benoemen de onderwijsbehoeften van elk kind. We vragen 

ons voortdurend af “wat vraagt dit kind van ons?”. We maken hierbij gebruik van de gegevens uit ons 

groepsoverzicht. 

 
Er zijn kinderen die te weinig hebben aan het reguliere basisaanbod. Zij hebben extra begeleiding nodig om 

bepaalde vaardigheden te leren. Voor deze kinderen formuleren we voor die gebieden waarbij ze begeleiding 

nodig hebben, extra onderwijsbehoeften. 

1. Vanuit wat een kind al kan (de beginsituatie), formuleren we één of meer doelen: wat willen we bereiken? 

2. Wat heeft dit kind extra nodig om dit doel te bereiken? 
 
 
 

1.1.3 Fase 3: Plannen 

 
Na het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de kinderen die extra begeleiding nodig hebben, zetten we 

de stappen 4 en 5 in de fase van plannen: 

 
 
 



                   Zorgplan basisschool De Garve 2019-2021  Dorpsstraat 19 7234SM Wichmond 

• Stap 4: Clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

 
Nu we onze groep goed in beeld hebben gaan we kijken hoe we op een haalbare manier kunnen differentiëren. 

We doen dit door een aantal kinderen die hetzelfde nodig hebben samen te voegen in een cluster van enkele 

kinderen. 

 
• Stap 5: Opstellen van het groepsplan 

 
Nadat de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, beschrijven we het onderwijsaanbod voor 

de komende periode. We doen dit voor de hele groep, de subgroepen en enkele individuele kinderen. 

Een groepsplan bevat schriftelijke richtlijnen voor het onderwijs aan alle kinderen in de groep. Het bevat de 

didactische en pedagogische doelen voor de komende periode (half jaar) en wat de kinderen daarvoor nodig 

hebben. Halverwege de termijn van het groepsplan wordt deze eventueel bijgesteld. 

 
 
 

1.2.4 Fase 4: Realiseren 

 
• Stap 6: uitvoeren van het groepsplan 

 
Om het groepsplan zo soepel mogelijk te laten verlopen is een goed klassenmanagement voorwaardelijk. Het 

groepsplan is samen met de kindoverzichten beschikbaar in de klassenmap. Op basis van het groepsplan maken we 

een week- en dag planning. 

 
 

 
1.2. De fasen van Ondersteunings- en Zorgniveau 

De glijdende schaal van zorg/ondersteuning in relatie tot HGW kan op de volgende manier weergegeven worden. 

 
Ondersteuningsniveau 1: Basisaanbod 

Basisaanbod door de leerkracht binnen de groep 

Het kind wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor leerstofaanbod en begeleiding, waarbij 

het kindoverzicht en groepsplan het uitgangspunt vormt. De Interne Begeleider fungeert als klankbord voor de 

leraar en heeft een stimulerende en bewakende taakstelling t.a.v. de groep en de individuele kinderen. 

 
 
 

Ondersteuningsniveau 2: Groepsdoelen 

Extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep. 

Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een kind op één of meerdere ontwikkelingsgebieden 

stagneert, stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. De 

specifieke onderwijsbehoeften - om de reguliere doelen te behalen - van het kind worden beschreven in het 

kindoverzicht. In het groepsplan beschrijft de leerkracht concreet op welke wijze (doelen, aanpak, richtinggevers 

voor weekplanning) het onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. 
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Ondersteuningsniveau 3: Individueel Handelingsplan   Indien nodig  

Extra ondersteuning in samenspraak met Interne Begeleider. 

Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, of de doelen 

onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat het kind nodig heeft, wordt het kind besproken tijdens de 

kindbespreking met de Interne Begeleider. 

De leerkracht krijgt handelingsgerichte adviezen die verwerkt worden in het groepsplan en/of ondersteuningsplan. 

 
 
 

Zorgniveau 4: Aangepaste doelen 

Extra ondersteuning in samenspraak met externen 

Wanneer de kindbespreking niet leidt tot overzicht, inzicht en uitzicht en er sprake blijft van 

handelingsverlegenheid, wordt het kind besproken in het OT met als doel inzicht te krijgen in de 

onderwijsbehoeften van het kind. Het OT bestaat uit de ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de 

onderwijscoach van het samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige. 

Ook externe deskundigen kunnen wanneer dit wenselijk is, uitgenodigd worden om deel te nemen aan het 

ondersteuningsteam. Het OT wordt op maat afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de 

leerkracht/school/ouders. 

Ook leerlingen met een leerrendement lager dan 75% op één of verschillende vakgebieden worden besproken en 

gevolgd in het OT. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Een OPP wordt pas 

vanaf E5/B6 opgesteld. De leerkracht is samen met de Interne Begeleider verantwoordelijk voor het in- en/of 

aanvullen van het OPP. 

De Interne Begeleider is verantwoordelijk voor het arrangeren van het OT. 

 
Zorgniveau 5: Plaatsing op een andere voorziening 

Plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een kind realiseren. Er is sprake van handelingsverlegenheid van 

de school. Het kind heeft een andere voorziening nodig die beter aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften. Denk 

aan: andere basisschool, SBO, REC 1 - 4. Voor plaatsing op het SBO of cluster 3 en 4 beschikt het ZAT van het SWV, 

voor plaatsing op een cluster 1 of 2 school de CvO, zie overzicht Samenwerkingsverband IJssel/Berkel. Ouders 

melden aan en hebben de keuzevrijheid voor plaatsing. Dit proces wordt ondersteund door de onderwijscoach van 

het SWV. 

Leerkracht en Interne Begeleider zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van het onderwijskundig rapport. 

 
 

Het is de verantwoordelijkheid van de school om in eerste instantie zelf duidelijk zicht te krijgen op de factoren 

die invloed hebben op de mate van ontwikkeling van de kinderen op school. Daarom gaan we ervan uit, dat elke 

school voor elk kind een dossier opbouwt met: 

• kindoverzichten, groepsplannen, kindplannen (individuele handelingsplannen en 

ontwikkelingsperspectieven), historisch overzicht met afspraken, uitslagen van onderzoeken etc. 

• de gegevens van het Cito-kindvolgsysteem met de gezamenlijk afgesproken 

toetsen waarbij op groepsniveau gebruik gemaakt wordt van dwarsdoorsnede en trendanalyse en op 

schoolniveau de aan dit systeem gekoppelde schoolzelfevaluatie; 
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• rapportage van onderzoek door externe deskundigen, die betrokken zijn bij de schoolse ontwikkeling van een 

kind. 

 
Begeleiding van een externe ondersteuner is niet gericht op incidentele en fragmentarische begeleiding, maar op 

een gemeenschappelijke teamaanpak, welke de gehele schoolloopbaan van het kind omvat. 

Externe ondersteuning kan verleend worden door de voorzieningen van het SWV. 

Externe begeleiding kan ook verzorgd worden vanuit SO of zorginstellingen. 

Wie de externe ondersteuning gaat verlenen is afhankelijk van de begeleidingsvraag van de leerkracht. 
 

 
1.3. Groepsbesprekingen (ondersteuningsniveau 2) 3 keer per jaar: oktober, maart en juni 

De groepsbespreking van de leerkracht met de Interne Begeleider heeft een centrale plaats in de HGW cyclus. 

Deze besprekingen zijn in de jaarplanning van de zorg, de toetskalender, opgenomen. Met het bijwerken van 

het kindoverzicht en het evalueren van het groepsplan, ronden we de cyclus af. Tegelijkertijd starten 

we de nieuwe cyclus, waarin we een nieuw groepsplan opstellen. 

 
Voorbereiding van de groepsbespreking 

Een grondige voorbereiding is voorwaardelijk voor het welslagen van de groepsbespreking. Intern begeleider en 

leerkracht bereiden zich beiden voor. 

 
Voorbereiding leerkracht: 

De checklist voorbereiding groepsbespreking wordt hierbij als praatpapier gebruikt. Zie bijlage A 

- Leerkracht evalueert het vorige groepsplan 

- Leerkracht evalueert de opbrengsten: zijn de doelen bereikt? 

- Leerkracht bepaalt welke kinderen de komende periode extra begeleiding nodig zullen hebben? 

- Leerkracht stelt doelen en onderwijsbehoeften bij. 

- Leerkracht clustert kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften en beschrijft de nieuwe aanpak. 

- Leerkracht zet de bespreekpunten op een rij. 

 
Voorbereiding Interne Begeleider: 

De Interne Begeleider bestudeert ter voorbereiding op de bespreking de kindoverzichten en het 

groepsplan(checklist). 

 
Uitvoering van de groepsbespreking 

De reflectie van de leerkracht op het eigen handelen in relatie tot het groepsplan staat centraal. Het is van groot 

belang dat de leerkracht daarom ook aangeeft welke punten zij/hij wil bespreken. 

De groepsbespreking kent echter wel een aantal vaste agendapunten: 

− Bespreekpunten en vragen van de leerkracht en de Interne Begeleider 

− Evaluatie vorig groepsplan: zijn de doelen behaald? 

− Aandachtspunten voor de hele groep: hoe is bv. het werkklimaat? 

− Inzoomen op bepaalde kinderen: bij welke kind(eren) heb je vragen? 

− Realiseren van het groepsplan: heeft de leerkracht bij de uitvoering ondersteuningsbehoeften? 

− Motivatie, zelfvertrouwen en competentie: waar heeft de leerkracht begeleidingsbehoeften? 

− Groepsbezoek: welke observatievragen heeft de leerkracht voor de Interne Begeleider 
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− Aanmelding voor één of meerdere kinderen voor het ondersteuningsteam: het betreft hier die 

kinderen die we diepgaander willen bespreken. 

 
De leerkracht is “eigenaar” van het groepsplan. De Interne Begeleider coacht en ondersteunt. De Intern 

begeleider en leerkracht leggen vast wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de acties. Een belangrijke 

actie is het verwerken van de kind-specifieke gegevens in het kindoverzicht. De relevante handelingen m.b.t. de 

zorg aan kinderen worden vastgelegd. 

Het groepsplan vormt een richtlijn gedurende een vooraf vastgestelde periode voor de leerkracht zelf, maar 

is ook belangrijk in de overgang naar de volgende groep. 

 

 
1.4. Het groepsbezoek 

Een groepsbezoek is altijd goed voorbereid. Ofwel de leerkracht geeft aan wat haar/zijn hulpvraag is bij de 

observatie, welke vragen zij/hij heeft, wanneer er geobserveerd wordt en waar de observatie zich precies op richt, 

ofwel een ontwikkelingstraject van de school is leidend. Het groepsbezoek kan worden gedaan door de Intern 

Begeleider , externen en leidinggevenden. 

 

 
1.5. De Kindbespreking (Zorgniveau 3) 

We doorlopen nu de HGW-cyclus op individueel niveau: Dit betekent intern overleg leerkracht-Intern Begeleider 

en eventueel ouders. Ter voorbereiding op de kindbespreking vult de groepsleerkracht de checklist kindbespreking 

in (bijlage C) 

De kindbespreking kent drie stappen: 

1. Overzicht: wat gaat er goed en wat moeilijk? 

2. Inzicht: hoe zou het kunnen komen dat de situatie nu zo is? 

3. Uitzicht: wat betekent de analyse voor de aanpak? 

Van iedere bespreking worden de noodzakelijke gegevens vastgelegd in het kindoverzicht. 
 

 
1.6. Het Ondersteuningsteam. (Zorgniveau 4) 

Het ondersteuningsteam is een gepland overleg tussen ouders, leerkracht, Intern begeleider, onderwijscoach, 

schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en andere externe deskundigen. Het is gericht op een 

individueel kind, met als doel het verkennen van, meer inzicht krijgen in en het beantwoorden van de 

ondersteuningsbehoefte van het kind, de leerkracht of ouders. Ter voorbereiding wordt het HGW-formulier 

ingevuld, zie bijlage. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt door de intern begeleider. 

Ook dit overleg kent de drie stappen beschreven bij de kindbespreking. 
 

 
1.7. Individueel handelingsplan (Zorgniveau 4) 

Ons uitgangspunt is dat waar mogelijk in het groepsplan aan de specifieke onderwijsbehoeften van de 

kinderen tegemoet gekomen wordt. Op onze school wordt incidenteel een individueel handelingsplan 

opgesteld. Het besluit om een individueel handelingsplan op te stellen wordt in de groeps- of 

kindbespreking genomen, bijvoorbeeld als de bijzondere aanpak van een kind onvoldoende 

gespecificeerd kan worden in een groepsplan. 
 



                   Zorgplan basisschool De Garve 2019-2021  Dorpsstraat 19 7234SM Wichmond 

Voor kinderen met Dyslexie en een arrangement, of in de weg naar aanvraag arrangement of 

Dyslexieverklaring, wordt altijd een individueel handelingsplan gemaakt en geëvalueerd. 

 
In een individueel handelingsplan staat aangegeven hoe de komende periode aan de specifieke 

onderwijsbehoeften van een kind tegemoet gekomen gaat worden. Het individuele handelingsplan is een 

bijlage bij het groepsplan en is erop gericht dat het kind weer gaat profiteren van het groepsplan. Het 

individuele handelingsplan is van tijdelijke aard en is voor dezelfde periode als het groepsplan. Het 

handelingsplan wordt door de groepsleerkracht geëvalueerd. Bij onvoldoende resultaat of voortgang wordt 

het kind (opnieuw) besproken in de bespreking of OT. 

 

 
1.8. Individuele leerlijn (leerrendement / uitstroomperspectief) het 

Ontwikkelingsperspectief (zorgniveau 4) 

Soms kan het zo zijn dat een kind na intensief begeleiden te weinig vooruitgang boekt en 

een groepsplan / individueel handelingsplan niet meer volstaat. In het kader van passend onderwijs treffen wij 

dan in samenspraak met ouders voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften aparte voorzieningen en 

bieden wij planmatige zorg: een eigen leerlijn voor één of meerdere vakken. Bij voorkeur start een eigen 

leerlijn vanaf groep 6. Daarvoor wordt geprobeerd met extra hulp het kind zo lang mogelijk bij de groep te 

houden. De eigen leerlijn wordt beschreven in het opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP). 

Bij de beslissing om over te gaan tot een eigen leerlijn is er altijd overleg met de Interne Begeleider, de 

leerkracht(en) en ouders, aangevuld met andere deskundigen. 

 
 

1.9. Verwijzing (ondersteuningsniveau 5) 

Als de voorgaande stappen van de route, waaronder begeleiding door het OT, onvoldoende effect hebben, kan 

het nodig zijn een kind te verwijzen. Het kan hierbij gaan om: 

− Een schoolwisseling: is er een andere (speciale)basisschool nodig? 

− Een aangepast arrangement 

− Externe hulp, zoals begeleiding vanuit Jeugdzorg of GGZ: is behandeling van het kind en/of 

begeleiding van de ouders nodig? 

 

 
2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 

Hoe gaat het met het kind? Welke ontwikkelingen maakt het kind door? Willen we samen verantwoordelijk zijn, 

gericht aanbod hebben, dan dienen we het kind goed in beeld te hebben en ook te houden. Daartoe maken we 

gebruik van diverse instrumenten en overlegsituaties. 

 

 
2.1. Toetsen 

We volgen de leerontwikkeling van de kinderen d.m.v. LOVS toetsen van cito. Dit conform de toetskalender. 

Naast deze toetsen gebruiken we ook methodetoetsen en observaties. 
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2.2. Dossier 

Alles wordt vastgelegd in het digitaal dossier van het kind. Binnen onze school gebruiken we daarvoor het LOVS. 

Daarnaast is er ook een papieren dossier. Hierin worden verslagen van gesprekken met ouders, verslagen van 

interne gesprekken en met externe instanties, individuele plannen en de evaluaties hiervan, diagnostisch 

onderzoek, verslag van een observatie, enz. bewaard. 

Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind, op verzoek van ouders moet dit dossier binnen 

een termijn van 10 werkdagen ter inzage zijn. 

 

 
2.3. Overdracht 

Er vinden op diverse momenten overdrachten plaats: 

− Jaarovergang m.b.v. groepsoverzicht 

− Collegiaal overleg (duopartner) 

− Overgang PO/VO (zie bijlage D) 

- Peuterspeelzaal – Kinderdagverblijf en basisschool is nog in ontwikkeling i.v.m. veranderende wet- en regeling- 

geving op dit gebied. 

 

 
3. Communicatie 

Communicatie is een belangrijk instrument. We gaan ervan uit dat ouders, school en eventueel derden, 

partners zijn in het begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht is altijd het eerste 

aanspreekpunt. De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn/haar groep en de toegewezen kinderen. Vanuit 

deze verantwoordelijkheid neemt de leerkracht vervolgstappen richting Intern Begeleider of directie. 

 
 
 

3.1 Interne communicatie 

Dit betreft de communicatie binnen de school om de kwaliteit van onderwijs, en dus voor de zorg van alle 

kinderen, te verhogen. 

 
De volgende geplande situaties kennen we: 

− De gesprekkencyclus 

− Collegiaal overleg, Teamvergaderingen 

− Diverse besprekingen passend binnen HGW 

− De jaaroverdrachten (gekoppeld aan het groepsoverzicht) 

− Evaluatiegesprekken m.b.t. de resultaten van ons onderwijs 
 

 
3.1.1. Communicatie met ouders: 

− Informatie en intakegesprek rond aanmelding 

− Rapportage/ontwikkelingsverslaggesprekken 

− Overleg gekoppeld aan specifieke ondersteuningsbehoefte rond een kind 

− Gesprekken die minder gepland zijn, maar wel regelmatig plaatsvinden 

− Informatieverstrekking (website, nieuwsbrief, heen-weer schriftje etc.) 
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3.1.2. Communicatie met kinderen 

− Het ontwikkelingsgesprek in groep 7 en 8 

− Het diagnostisch/leergesprek 

- Adviesgesprekken voortgezet onderwijs 
 

3.2 Externe communicatie 

Bij communicatie met derden denken we aan Het samenwerkingsverband, Centrum Jeugd en Gezin, onderzoekers 

en behandelaars (bijv. logopedie). 

Het met derden in contact treden over een kind kan en mag alleen met nadrukkelijke toestemming van de 

ouders/verzorgers. 

 
Het zorgplan dient regelmatig geëvalueerd te worden. Ook de opbrengsten van ons onderwijs vallen 

hieronder. Gesprekspartners in deze zijn de Medezeggenschapsraad, de inspectie van onderwijs, het 

Bestuur en het Samenwerkingsverband. 

 
4. De rol van de leerkracht, de interne begeleider, de directeur, de ouder 

 
4.1 de leerkracht, de Interne Begeleider en de directeur 

 
De zorg in de klas/groep 

Leerkracht 

• Neemt de toetsen af volgens de toetskalender, kijkt deze na en verwerkt ze in het LOVS 

• Registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van kinderen en stelt op basis daarvan 

groepsplannen op 

• Signaleert (sociaal) pedagogische onderwijsbehoeften bij kinderen 

• Begeleidt individuele kinderen aan de hand van groepsplannen 

• Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep 

• Begeleidt kinderen op basis van zorgplan van de school 

• Bespreekt kinderen die specifieke ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben met intern 

begeleider/directeur 

Directeur 

• Is verantwoordelijk voor het initiëren en het vormgeven van Handelings Gericht Werken (HGW) op school 

 
Interne Begeleider 

• Begeleidt/coacht leerkrachten bij het realiseren van algemeen en specifiek onderwijsaanbod 

voor alle kinderen 

• Begeleidt/coacht leerkrachten bij het signaleren van ontwikkelings- of 

gedragsstoornissen, aan de hand van belemmerende en stimulerende factoren en het vaststellen van de 

benodigde extra zorg 

• Ondersteunt in de groep d.m.v. groepsbezoeken, aanvullende observaties en data- analyses 

• Voorziet in ondersteuningsbehoefte van leerkrachten bij HGW 
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SWV 

• Legt verbinding tussen de huidige praktijk met Handelings Gericht Werken (HGW) 

• Biedt vraaggestuurde ondersteuning van leerkrachten in afstemming met Interne Begeleider 
 

 
De zorg in de school 

Directeur 

• Is verantwoordelijk voor de aansturing van HGW in school 

• Stelt in overleg met Interne Begeleider jaarlijks een werkplan op 

• De directeur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling 

 
Interne Begeleider 

• Levert een essentiële bijdrage aan de realisatie van de onderwijsbehoeften van kinderen 

• Levert een essentiële bijdrage op het gebied van informatie, scholing, 

deskundigheidsbevordering van teamleden 

• Levert een essentiële bijdrage aan het vormgeven van HGW op school 

• Coördineert het “ondersteuningsteam” op school 

• Biedt ondersteuning bij data-analyse op schoolniveau en levert een bijdrage aan de vertaalslag naar 

benodigde interventies 

• Bereidt aanmeldingen voor bij het ondersteuningsteam of zorg- adviesteam 

• Neemt deel aan de bespreking van het ondersteuningsteam of zorg- adviesteam 

• Draagt zorg voor terugkoppeling van adviezen uit het ondersteuningsteam of zorg- en adviesteam 

• Draagt zorg voor de verwijzing naar SBO of SBAO in 

samenwerking met de onderwijscoach 

• Ondersteunt bij borging schoolafspraken in het kader van HGW 

• Begeleidt bij veranderingsproces (van reactief naar proactief werken) 

• Ondersteunt bij opstellen en onderhoud zorgplan 

 
De zorg op gemeenschappelijk niveau 

SWV 

• Onderhoudt beleid warme overdracht PO/VO 

• Borgt HGW op gemeenschappelijk niveau 

• Formering en coördinatie ondersteuningsteam en Zorg Adviesteam op gemeentelijk niveau 

• Ondersteunt scholen door middel van een onderwijscoach (zie taken onderwijscoach: www.ijsselberkel.nl) 

 
4.2 de ouder(s) / verzorger(s) 

De ouders/verzorgers zijn degene die hun kind het beste kennen. Zij vertrouwen hun kind toe aan de school. 

Zij zijn ook degene die de eerste zorg voor hun kind hebben. In alle ontwikkelingen op school dienen 

ouders nadrukkelijk vroegtijdig betrokken te worden bij ontwikkelingen rond hun kind. 

In gezamenlijkheid de goede dingen doen zodat het kind zich goed kan ontwikkelen op alle gebied is daarbij 

uitgangspunt. 

 
 
 

Zorgplan 

http://www.ijsselberkel.nl/
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4.3 De zorgroute 

Zorgroute in schema: wie doet wat en wanneer 

 
Wat vindt plaats? Welk moment? Wie neemt 

deel? 

Voorbereiding Wat wordt 

besproken? 

Vastlegging Wie legt vast? 

1. 

Trendanalyse 

2 x per jaar februari 

juni 

team Analyse resultaten (zie 

bijlage) 

Ib-er/ directeur 

bereiden voor, 

leerkracht analyseert 

Elke leerkracht 

Wat zie ik? 

Hoe komt het? 

Wat kan ik doen? 

Blad resultaten 

analyse 

Leerkracht 

2. 

Groepsbezoek en 

Groepsbespreking 

3x per jaar  

 
- oktober 

- maart 

- juni 

Leerkracht 

IB 

Formulier: 

Checklist 

voorbereiding 

Groepsbespreking 

door lkr 

 
Weektaak 

groepsplan 

Aanpak hele groep  

Hoe lukt het de 

leerkracht om af te 

stemmen op de 

verschillende 

onderwijsbehoeften in 

zijn/haar groep. 

Klassenoverleg- 

notitie 

Leerkracht 

3. 

Gesprekken met ouders 

en/of kind 

 
Gesprekken met 

collega’s 

Wanneer nodig. 

Niet altijd vooraf 

geplande 

gesprekken. 

Leerkracht Soms 

IB 

 Zorgen worden gedeeld 

(afstemming) 

mogelijkheden worden 

verkend en afspraken 

worden gemaakt. 

Individuele notitie 

vastgelegd in 

kindoverzicht 

Leerkracht 
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4. Vaste momenten  
Leerkracht(en) 

-IB 

-soms ouder 

Formulier: Het beantwoorden van Opstellen HP HP en 
Kindbespreking 

Het individuele kind 

- Na iedere 

groeps- 

bespreking (3x) op 

aanvraag van lkr, 

IB 

Aanmelding lln.- 

bespreking 

door lkr 

de hulpvraag van de 

leerkracht. 

 
Doel stellen 

voorafgaand aan de 

ll.-bespreking. 

 
Bespreking a.d.h.v. 3 

stappen 

(*Zie hieronder) Korte 

samenvatting: 

*overzicht 

Er hoeft niet 

altijd een HP 

gemaakt te 

worden, kunnen 

ook afspraken zijn 

m.b.t. onderzoek, 

observatie…. 

 
Afspraken worden 

aangevuld op het 

kindoverzicht 

vastleggen 

afspraken door 

leerkracht 

*inzicht notitie 
*uitzicht 
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6. 

Aanmelding indien 

nodig bij: OT of PCL 

Andere instanties 

Na 

kindbespreking 

binnen zorgteam 

en gesprek met 

ouders. 

IB 

Leerkracht 

Ouders 

Onderwijscoach 

SMW 

GGD 

Formulier HGW 

start/vervolg SWV 

IJssel/Berkel 

Externe 

onderwijsbehoeften. 

Verwijzing s(b)o? 

Individuele notitie IB zorgt voor terug- 

koppeling 

7. 

Overleg IB en 

directie 

Iedere 3 

weken 

IB 

Directeur 

 Zorgleerlingen 

Groepsplannen 

Groepsbezoeken 

Invulling studiedagen 

Toets uitslagen 

analyseren 

Zorgplan 

Toets protocol Toets 

kalender 

Wat verder ter tafel 

komt 

Verslaglegging IB 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zorgplan  De Garve 

*Kindbespreking a.d.h.v. 3 stappen: 

1. Overzicht: wat gaat goed en wat moeilijk? 

2. Inzicht: hoe zou het komen dat de situatie nu zo is? 

3. Uitzicht: wat betekent de analyse voor de aanpak? 

 
*Ten slotte een afronding met een terugblik op de bespreking 



                   Zorgplan basisschool De Garve 2019-2021  Dorpsstraat 19 7234SM Wichmond 

Gehanteerde afkortingen: 

              

Toets- en Zorgkalender basisschool de Garve 
2019-2021 

 
 
 
 
 
 

 

E.O. 
G.P. 

= Evaluatie Opbrengsten (2x per jaar) 
= Groepsplan (2 keer per jaar) 

 A.V.I. = Signaleren Technisch lezen 
D.M.T.    = Drieminutentoets 

 R.V.K. = Rekenen voor Kleuters 
T.V.K. = Taal voor kleuters 

H.P. = Handelingsplan C.B.L. = Citotoets Begrijpend lezen S.K. = Screening Kleuters 
K.M. = Klassenmap  C.R. = Citotoets Rekenen  S.L.T. = Stilleestoets 
G.P. 
O.T. 

= Groepsbespreking  (4 keer per jaar) 
= Ondersteuningsteam 

C. S. = Citotoets Spelling 
C.W. = Citotoets Woordenschat 

P.I. dictee 
Tempotoets Rekenen 

  C.Ei.T. =Iep  Eindtoets, groep 8  
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Voordbeeld  Toetskalender 2019-2020 leerlingenzorg De Garve 

 augustus/september oktober november 

Week 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Groep 1/ 2    G.P. + K.O. 
7/9 14.30 

     V 
A 
K 
A 
N 
T 
I 
E 

 Screening 
kleuters 

  

Groep 3/ 4    G.P. + K.O. 
7/9 15.45 

 
S.L.T. groep4 

     Herfst- 
Signalerin
g Groep 3 

Groep 4: 
A.V.I. 
D.M.T. 
(zorg) 

Groep 4: 
T.T. en P.I. 

 

Groep 5/ 6    G.P. + K.O. 
8/9 15.30 

 

S.L.T. 

      A.V.I. 
D.M.T. 
(zorg) 

T.T. en P.I.  

Groep 7/8    S.L.T. G.P. + K.O. 
17/9 14.30 

     A.V.I. 
D.M.T. 
(zorg) 

T.T. en P.I.  

Overleg Directie/ 
IB 

   17/9 9.00       12/11 9.00  

Zorgvergadering 
+ ll-bespreking 

    24/9        

O.T. 12.00-16.00 
(dinsdag) 

   Het Hoge  Dorpsschool  De Garve De Kraanvogel  De Vordering  

I.B./A.B. netwerk   8/9 De Garve 
13.00 

        17/11 Het 
Hoge 13.00 
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Toetskalender leerlingenzorg De Garve 

 november december januari februari 

Week 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 

Groep 1/ 2  K.O. 
24/11 
15.45 

10 min. 
gesprekken 

  K 
E 
R 
S 
T 
V 
A 
K 
A 
N 
T 
I 
E 

  T.v.K. R.v.K.    V 
A 
K 
A 
N 
T 
I 
E 

Groep 3/ 4  K.O. 
26/11 
14.30 

10 min. 
gesprekke 
n 

   S.L.T. Winter 
Signalering 
(groep 3) 

 

C.B.L. (groep 4) 

 
A.V.I. 
D.M.T. 

C.S. C.R. C.W. Rapport 

Groep 5/ 6  K.O. 
24/11 
14.30 

10 min. 
gesprekken 

   S.L.T. C.B.L. 

 
A.V.I. 
D.M.T. 

C.S. C.R. C.W. Rapport 

Groep 7/8  K.O. 
26/11 
15.45 

10 min. 
gesprekken 

   S.L.T. C.B.L. 

 
A.V.I. 
D.M.T. 

C.S. C.R. C.W. Rapport 

Overleg Directie/ 
IB 

  8/12 9.00        18/2 9.00 

Zorgvergadering 
+ ll-bespreking 

  10/12         

O.T. 12.00-16.00 
(dinsdag) 

Het Hoge  Dorpsschool  De Garve  De Kraanvogel  De Vordering  Het Hoge 

I.B./A.B. netwerk        26/1 
Vordering 
13.00 
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Toetskalender leerlingenzorg De Garve 

 maart april mei juni 

Week 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18/19 20 21 22 

Groep 1/ 2  G.P. afronden 
Screening kleuters 
(+dyslexie) 

G.P. + K.O. 
8/3 14.30 

 10 min. 
gesprekken 

     V 
A 
K 
A 
N 
T 
I 
E 

   

Groep 3/ 4  G.P. afronden 
A.V.I. 
D.M.T. (zorg) 
Lentesignalering 

G.P. + K.O. 
8/3 15.45 
T.T. 
P.I. 

 10 min. 
gesprekken 

       C.W. 

Groep 5/ 6  G.P. afronden 
A.V.I. 
D.M.T. (zorg) 

T.T. 
P.I. 

G.P. + K.O. 
15/3 15.30 

10 min. 
gesprekken 

       C.W. 

Groep 7/8  G.P. afronden 
A.V.I. 
D.M.T. (zorg) 

T.T. 
P.I. 

G.P. + K.O. 
17/3 14.30 

10 min. 
gesprekken 

   C.Ei.T.    C.W. 

Overleg Directie/ 
IB 

    31/3 9.00      26/5 
9.00 

 

Zorgvergadering + 
ll-bespreking 

     E.O.       

O.T. 12.00-16.00 
(dinsdag) 

Dorpsschool  De Garve  De Kraanvogel  De Vordering   Het Hoge  Dorpsschool 

I.B./A.B. netwerk    22/3 13.00        31/5 13.00 
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Toetskalender 2015-2016 leerlingenzorg De Garve 

 juni juli  

 

 
Z 
O 
M 
E 
R 
V 
A 
K 
A 
N 
T 
I 
E 

Week 23 24 25 26 27  
Groep 1/ 2  R.v.K. 

Dyslexiescreening 
T.v.K. K.O. 

23/6 15.45 
10 min. gesprekken (eventueel) G.P. volgend jaar 

Groep 3/ 4  A.V.I. 
D.M.T. 
C.B.L. 
C.S. 

 K.O. 
23/6 14.30 

 
C.R. 

Rapport 

10 min. gesprekken (eventueel) 
G.P. volgend jaar 

Groep 5/ 6  A.V.I. 
D.M.T. 
C.B.L. 
C.S. 

 C.R. Rapport 

10 min. gesprekken (eventueel) 

 

K.O. 
28/6 15.45 

G.P. volgend jaar 

Groep 7/8  A.V.I. 
D.M.T. 
C.B.L. 
C.S. 

 C.R. Rapport 

10 min. gesprekken (eventueel) 

 
K.O. 
28/6 14.30 

G.P. volgend jaar 

Overleg Directie/ 
IB 

 16/6 9.00   5/7 9.00 

Zorgvergadering + 
ll-bespreking 

  E.O.   

O.T. 12.00-16.00 
(dinsdag) 

De Garve  De Kraanvogel  De Vordering 

I.B./A.B. netwerk    30/6 13.00  
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4.4 Toetskalender 

De toetskalender wordt jaarlijks door de Intern Begeleider opgesteld, zie hierboven voorbeeld. 
 

 
4.5 Aanvullende school specifieke informatie 

 
4.5.1 Aanname leerlingen met een arrangement, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Onze school wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en daarom wil basisschool de Garve, binnen de 

mogelijkheden van de school, ook aan kinderen met een handicap de mogelijkheid bieden om regulier 

onderwijs te volgen. We willen deze kinderen de kans geven op te groeien in een alledaagse, zo natuurlijk 

mogelijke omgeving. We willen recht doen aan de sociale wensen die er leven bij ouders en kinderen. We 

gaan er immers vanuit dat deze kinderen straks als volwassenen ook een onderdeel van de samenleving 

vormen. We gaan over tot plaatsing als uit onderzoek is gebleken dat het een reële optie is dat de 

betreffende leerling op een gewone basisschool geplaatst wordt. 

Als op onze school een leerling aangemeld wordt, die door zijn/haar handicap extra zorg en aandacht 

nodig heeft, hanteren we de volgende voorwaarde voor plaatsing: 

 
- We moeten (indien noodzakelijk) gebruik kunnen maken van ambulante begeleiding. 

- Het kind moet leerbaar zijn. 

- Het kind moet zindelijk zijn. 

- Als het kind op school is moeten wij een klassenassistente (stagiaire) kunnen inzetten. 

- Plaatsing is telkens voor één schooljaar. 

 
Evaluatie moet duidelijk maken of het verantwoord is voor het kind, voor de klasgenootjes en voor de 

leerkracht om in het daarop volgende jaar door te gaan. 

We leggen de voorwaarden waaronder het kind geplaatst wordt schriftelijk vast en we leggen tevens vast 

op welke manier de school de extra zorg en aandacht gaat bieden. Kortom, we 

spreken met elkaar jaarlijks een zorgarrangement af. 

 
4.5.2 Grenzen aan onze zorg 

Basisschool De Garve geeft duidelijk de grenzen aan met betrekking tot de zorg die wij als basisschool 

kunnen bieden. De lijn van beleidsstuk “Grenzen aan onze zorg” kunt u vinden in onze 

schoolgids. De schoolgids staat op de website van de school www.bsdegarve.nl 

 
4.5.3 Onderzoek door externe deskundigen. 

De leerkracht heeft met de ouders gesproken over het leer- of gedragsprobleem, en heeft overleg gehad met 

de Interne Begeleider. School en ouders overleggen samen over de te nemen vervolgstappen. (o.a. 

consultatieve externe deskundigen, observatie, intern onderzoek, onderzoek door externe deskundigen) 

Voordat er tot een onderzoek door een extern bureau kan worden besloten moet er eerst een aantal 

maatregelen zijn genomen om verbetering in het gedrag of leerproces te 

bewerkstelligen. Deze interventies moeten zijn vastgelegd in het groepsplan en/of 

ondersteuningsplan. 

Heeft dit te weinig effect, en denkt de school aan een onderzoek door een extern bureau, dan dient er een 

duidelijke hulpvraag te liggen t.a.v. de aanpak van een bepaald kind. M.a.w. de school heeft 

“handelingsverlegenheid”. De opbrengst van het uit te voeren onderzoek zou moeten resulteren in een 

http://www.bsdegarve.nl/
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grotere “handelingsbekwaamheid”. 

Wanneer de school(leerkrachten, Interne Begeleider, directie) geen probleem ervaart in de begeleiding van 

een kind met een leer- en/of gedragsprobleem, wordt er geen handelingsverlegenheid ervaren en dus geen 

onderzoek bij externe deskundigen aangevraagd. 

 
 

Indien er aanwijzingen zijn dat de leer /gedragsproblemen hun oorzaak vinden in een eventueel 

aanwezige persoonlijkheidsstoornis kunnen de ouders het advies krijgen om hun kind extern te laten 

onderzoeken. Er zijn dan mogelijkheden bij bijvoorbeeld kinderarts ( via huisarts) GGZ, Bureau jeugdzorg, 

GGD, of andere externe bureaus. De school heeft hiervoor adressen beschikbaar. 

Ook school kan hierin het initiatief nemen. Als er handelingsverlegenheid is, of dreigt te ontstaan in de 

toekomst, kan de school, in overleg met de ouders, stappen ondernemen om een diagnostisch 

onderzoek te laten verrichten bij een externe instantie. 

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid tot het initiëren van een onderzoek naar 

persoonlijkheidsstoornissen bij de ouders. 

Als de school de noodzaak voor een onderzoek bij de ouders voldoende heeft benadrukt, en de ouders 

desondanks geen initiatieven ontplooien, zal de school ( mits toestemming van de ouders) hierin het 

voortouw nemen. 

De progressie die een kind al dan niet maakt is aantoonbaar doordat de groei wordt bijgehouden in het Cito 

LOVS, sociogram en de welbevindingslijst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Cito-LOVS-toetsen en sociaal- 

emotionele vragenlijsten. 

Daarnaast zijn er uiteraard de rapporten en observaties. 
 

 
4.5.4 Externe Ondersteuning van leerlingen 

Externe ondersteuning van leerlingen (bijv. logopedie, fysiotherapie, RT, e.d) aangevraagd door ouders, 

vindt in principe niet plaats onder schooltijd. 

Reactie van de inspectie: 

“In principe dient het onderwijs, inclusief eventueel benodigde extra zorg, te 

worden verzorgd door de school waar de leerling staat ingeschreven. De leerling is ook gehouden deel te 

nemen aan alle voor hem/haar bestemde onderwijsactiviteiten, inclusief de nodig geachte extra zorg. Beide 

aspecten zijn in de wet vastgelegd. 

 
Onder bepaalde omstandigheden kan het toegestaan worden dat door ouders betaalde remedial teaching 

onder schooltijd wordt gegeven. De school dient echter altijd de noodzaak van de constructie te kunnen 

beargumenteren en moet kunnen aangeven waarom zij zelf niet in staat geacht mag worden om in deze 

kennelijk noodzakelijke zorg te voorzien. 
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4.6 Dyslexieprotocol 

De school heeft een eigen dyslexieprotocol gebaseerd op het protocol van het Masterplan dyslexie. 

 
4.7 Aan name- In- en doorstroombeleid 

 
Elk kind heeft recht op passend onderwijs. 

Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk 

leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen, want zo worden ze het 

beste voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de 

samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds 

naar het speciaal onderwijs. 

 
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De scholen hebben nu zorgplicht. Dit 

betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan 

alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale 

scholen samen regionale samenwerkings- verbanden. De scholen in de samenwerkingsverbanden maken 

afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De Garve is aangesloten bij het 

SWV IJssel-Berkel in Zutphen 

 
4.7.1 Het aannamebeleid van het 4 jarige kind 

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. 

 
In de Wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur 

aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. 

Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een verkort 

aanmeldingsformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal tien weken voordat het kind 

4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht. Inschrijven kan vanaf dat het kind geboren is. 

 
Ongeveer drie maanden voor het kind 4 jaar wordt, verstuurt de directeur het inschrijf/intake formulier naar 

de ouders. Ouders sturen dit naar waarheid ingevuld weer terug naar school. Deze informatie is voor de school 

belangrijk. 

Nadat wij de intakevragenlijst ontvangen hebben, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op school. 

De intakevragenlijst, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een 

belangrijke basis voor de school om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft. Als er geen 

extra ondersteuning nodig is schrijven wij het kind in. Kinderen mogen voor ze 4 jaar worden vijf ochtenden 

komen wennen. Als we twijfelen gaan we bekijken wat het beste is voor het kind. Uiteraard wordt dit met de 

ouders besproken. 

 
Leerlingen met extra ondersteuning 

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen: 

• Wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren? 

• Welke mogelijkheden ziet de school? 

• Is de school in staat de begeleiding te bieden? 

• Past de leerling binnen het profiel van de school? 
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Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een 

zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school wel of niet kan 

bieden. Dit is beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Deze kunt u vinden op de website van 

onze school. 

 
Stappenplan bij aanmelding van kinderen die extra ondersteuning verdienen. 

Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV IJssel-Berkel de volgende stappen toe: 

• Informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. 

Ouders hebben informatieplicht. 

• De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. 

Deze periode kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken. 

• Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen. 

 
Afweging 

Als de school twijfelt, kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het 

ondersteuningsteam plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om 

de begeleiding te bieden. 

De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te geven. 

De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. 

Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek 

noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden. 

Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn. Zij 

worden dan uitgenodigd bij de bespreking in het ondersteuningsteam. 

 
Termijn 

Als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin staat dat 

de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd. 

Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk 

in. 

 
Besluitvorming 

Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Dit besluit 

wordt in het ondersteuningsteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern 

begeleider van de school, de leerkracht, de onderwijscoach, de orthopedagoog, jeugdverpleegkundige, 

schoolmaatschappelijk werken, de directeur en eventueel andere specialisten. 

Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in). 

Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in. 

Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar. 

Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken. 

 
Vervolg bij niet plaatsen 

Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende onderwijsplek 

op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, 

een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede 

balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de 

mogelijkheden van scholen. 
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Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor 

speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als 

het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het 

kind. 

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag 

van de school of de geschillencommissie: Secretariaat, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag. 

 
Waar kunt u verder informatie vinden? 

Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een 

toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagendav 

van het Samenwerkingsverband IJssel-Berkel www.ijsselberkel.nl. 

 

 
4.7.2 Het aanname beleid van tussentijdse instroom door o.a. verhuizing 

Bij tussentijdse instroom hanteren we de volgende procedure: 

- In een gesprek met ouders stelt de directeur zich op de hoogte van de reden van aanmelding 

- informatie opvragen bij de school van herkomst 

- afstemming met de zorgcoördinator van de school van herkomst 

- directeur bepaalt plaatsing 

Ook hier geldt dat men kennis kan komen maken met de school. 

 
Criteria waarnaar gekeken wordt: 

- voor verhuizers dient de school in principe een plek te hebben 

- de samenstelling en grootte van de groep 

- didactische en sociaal-emotionele aandachtspunten 

- opvangcapaciteit van de groep 

- de zorgvraag van de nieuwe leerling 

- belastbaarheid van de leerkracht 
 
 
 

4.7.3 De doorstroom in de school (vertragen/versnellen) 

 
In de wet, die voor het primair onderwijs geldt, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 

aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. 

Wanneer de school vindt dat er sprake moet zijn van versnellen of vertragen, onderbouwt de school de 

beslissing met argumenten en toetsresultaten. 

 
Wanneer gaat een kind vertragen (blijven zitten)? 

Dit gebeurt alleen als de resultaten en de ontwikkeling van een kind structureel onder het niveau liggen dat 

men zou mogen verwachten in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Als de school geen andere oplossing voor 

deze leerling heeft kan het een optie zijn om zittenblijven te overwegen. 

Deze beslissing dient zorgvuldig genomen te worden op basis van feiten en de afweging of een doublure 

een meerwaarde betekent binnen de ontwikkeling van dit kind. Met een meerwaarde 

bedoelen we dat we, voor zover dit mogelijk is, inschatten dat een jaar extra ervoor kan 

http://www.ijsselberkel.nl/
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zorgen dat een leerling zich daarna op een gemiddeld niveau blijft door ontwikkelen. 

 
Wanneer gaat een kind versnellen 

Dit gebeurt alleen als de resultaten en de ontwikkeling van een kind boven het niveau ligt dat men zou 

mogen verwachten in vergelijking met leeftijdsgenootjes. 

De school toetst deze leerlingen door en screent m.b.v. deze toetsresultaten het niveau van de leerling. De 

sociaal emotionele ontwikkeling wordt in de beslissing nadrukkelijk meegenomen. 

 
Beslissing: 

Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom hun kind. De directeur 

beslist in overleg met de leerkracht en de Interne Begeleider of de voorgestelde 

vertraging/versnelling doorgang vindt. 

 
 

4.7.4 Doorverwijzen PO‐VO groep 8. 

Binnen het doorverwijzen van groep 8 richting VO vinden wij het belangrijk dat dit op een verantwoorde 

wijze gebeurt en dat er op een professionele manier rekening wordt gehouden met alle informatie die 

voorhanden is. We willen dat iedere leerling op die plek terechtkomt waar 

hij of zij op basis van persoonlijkheid, mogelijkheden en behaalde resultaten zich het beste 

verder kan ontwikkelen. Er is een protocol overgang PO-VO. Zie bijlage D. 

 

 
4.7.5 Het beleid t.a.v. de zgn OND kinderen (kinderen die in okt, nov of dec geboren zijn) 

Wat zegt de Inspectie van het Onderwijs hierover? 

Het percentage kleutergroepverlenging is te hoog wanneer het boven de 12% ligt. In het (inspectie) rapport 

wordt dan vermeld dat de school afwijkt van het landelijke beeld. Het percentage wordt berekend door de 

groep late leerlingen in groep 3 te delen door het aantal leerlingen in groep 3, exclusief de zittenblijvers van 

groep 3. Een te hoog percentage kleutergroepverlenging is des te relevanter als de school geen beleid voert 

ten aanzien van de doorstroming van groep 1 naar 2 en groep 2 naar 3. In dat geval spreekt de inspectie de 

school erop aan dat beleid ontbreekt. In het (inspectie) rapport kunnen de bevindingen van het gesprek 

worden opgenomen. Van scholen mag worden verwacht dat zij argumenten hebben wanneer zij leerlingen 

in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode geven”(pagina B-42 van “Analyse en waarderingen van 

opbrengsten” augustus 2011). 

 

 
Hoe gaan we hiermee om? 

 
Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelingsverloop bepalen de 

schoolloopbaan van een kind. 

De inspectie verwacht een duidelijke beargumentering en onderbouwing van de school bij kleuterverlenging. 

Dit geldt uiteraard ook voor een versnelde doorstroming. 

De school beschikt over een kleutervolgsysteem. 

Niet de sociaal-emotionele ontwikkeling is doorslaggevend, maar het totaalbeeld van een kind. Sociaal- 

emotionele aspecten alléén zijn onvoldoende aanleiding om een verlenging te onderbouwen. 
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Niet het doubleren is zinvol, maar de functionele leertijdverlenging. 

Als je de beginsituatie van het kind hebt beschreven moet je aan de hand van de leerlijnen een passend 

aanbod voor een kind uitzetten. Als je het kind “gewoon” mee laat doen met de 

groep, verspil je ontwikkelingstijd. 

Bij aanmelding informeert de directie de ouders van OND-kinderen over het beleid. 

Ouders wordt inzichtelijk gemaakt hoe de schoolloopbaan van een kind kán verlopen, dat verlengen van de 

kleuterperiode dus tot de mogelijkheden behoort, maar eerder uitzondering moet zijn dan regel. 

Het advies van de school is bindend. Er wordt gestreefd naar een goede verstandhouding met ouders. 

Bij een verlenging wordt duidelijk gemaakt hoe de school de ontwikkeling van het kind verder gaat 

stimuleren. 

Alle OND-kinderen in groep 2 worden in februari, na de Cito M2, expliciet door de leerkracht samen met 

de IB-er, bekeken op hun totale ontwikkeling. 

OND-kinderen die regulier doorstromen vragen extra aandacht. Ze moeten immers in minder dan twee 

leerjaren voldoende ontwikkeling doormaken om de leerlijnen te kunnen volgen. 

 
Criteria die een rol spelen bij doorstroming van OND-kinderen naar groep 3: 

De elementaire lees- en rekenvoorwaarden dienen aanwezig te zijn. 

Het kind dient voldoende in staat te zijn tot zelfstandig werken en kan omgaan met uitgestelde 

aandacht. 

Het kind moet zich sociaal-emotioneel voldoende hebben ontwikkeld. De 

motorisch vaardigheden dienen voldoende ontwikkeld te zijn. 

 
Om bovenstaande punten goed in beeld te krijgen is het dus belangrijk om een 

kleutervolgsysteem te gebruiken in de groepen 1 en 2. Daarnaast worden de Citokleutertoetsen 

afgenomen voor het objectief meten van de cognitieve ontwikkeling. De sociaal-emotionele 

ontwikkeling wordt (ook) in kaart gebracht d.m.v. observaties. 

 
Twijfel over doorstroming van een OND-kind naar groep 3 en wat te doen? 

Door het goed inzetten van het kleutervolgsysteem is vanaf binnenkomst in groep 1 al de ontwikkeling van 

een kind te volgen en vast te leggen. Signalen over die ontwikkeling, of het achterblijven daarvan, zijn 

daarom al in een vroeg stadium zichtbaar en dienen dan ook te allen tijde met de ouders besproken te 

worden. “Harde”, dus meetbare gegevens, die twijfel over doorstroming naar groep 3 nader onderbouwen, 

vinden we in de kleutertoetsen. Wanneer een kind bij de M2-toetsen een IV of V-score behaalt, dan dient 

het aanbod en de begeleiding te worden aangepast. Het doel hiervan is om het kind zoveel mogelijk te 

ondersteunen bij het behalen van de doelen van groep 2. Deze stap wordt gezet in overleg tussen de 

leerkracht en de Intern Begeleider. De ouders worden hierover geïnformeerd. Blijkt bij de E2-toetsen dat 

deze extra inzet onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, dan wordt in overleg met Intern Begeleider en 

ouders een beslissing genomen, over het al dan niet verlengen van de kleutertijd. 
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5.8. Veiligheidsprotocol 

Deze documenten kunt u opvragen bij de directeur van de school. 
 
 
 
 

6. Administratie van de zorg 

Groepsplan 

Voor rekenen en taal (groep 1-2) en voor technisch lezen, rekenen en spelling (gr. 3) en voor rekenen, 

spelling, begrijpend lezen (gr. 4 t/m 8) hebben we een groepsplan waarin alle kinderen een plaats krijgen in 

niveau basis, min of plus waarop de instructie en verwerking van de leerstof zijn aangepast. Het format van 

het groepsplan is in dit zorgbeleidsplan als bijlage A toegevoegd. 

 

 
Handelingsplan 

 
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en die niet binnen het groepsplan geholpen kunnen worden of 

wanneer voor een bepaald ontwikkelingsgebied geen groepsplan is wordt een individueel handelingsplan 

opgesteld door de leerkracht. Het exemplaar wordt bewaard in de zorgmap en bij de interne begeleider. De 

digitale versie van het handelingsplan wordt opgeslagen op school op de server in de map Groepsplannen 

onder de desbetreffende groep. Dit gebeurt onder de naam Handelingsplan met naam kind en wordt zolang 

een plan loopt steeds voorzien van een nieuwe evaluatie. Afgehandelde handelingsplannen worden zowel in 

het papieren als digitale leerlingdossier gearchiveerd. 

 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) (bij arrangement) 

 
Met de invoering van het Passend Onderwijs zullen we voor steeds minder kinderen individuele 

handelingsplannen en voor steeds meer kinderen in de midden- en bovenbouw een ontwikkelingsperspectief 

gaan opstellen. Dit is verplicht op het moment dat de school voor de begeleiding van het kind een 

arrangement heeft aangevraagd. 

 
Als bekend is dat kinderen mindere leercapaciteiten hebben en (voor bepaalde vakken) het eindniveau van 

het basisonderwijs niet gaan halen, gaan we een prognose van het uitstroomniveau bepalen en passen we de 

leerstof daarop aan. Het kind gaat dan zijn eigen leerlijn volgen en gaat (gedeeltelijk) los van de jaargroep. 

Een kind verlaat dan bijvoorbeeld de basisschool met een behaald eindniveau groep 6 voor rekenen en 

begrijpend lezen. Voor deze leerlingen wordt een OPP opgesteld. 

 
Het eindperspectief wordt vastgesteld op basis van het IQ en/of op basis van de uitslagen van eerdere 

meetmomenten. Omdat er voor een betrouwbare voorspelling minimaal drie meetmomenten nodig zijn, 

kiezen wij ervoor om pas vanaf begin groep 6 een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Per vakgebied 

wordt een leerrendementsprognose vastgesteld. Bij het opstellen van een OPP op een later moment in de 

schoolloopbaan van de leerling worden steeds de vijf laatste meetmomenten gehanteerd. 



                   Zorgplan basisschool De Garve 2019-2021  Dorpsstraat 19 7234SM Wichmond 

Zorgmap 

 
De leerkracht draagt zorg voor de inhoud van de zorgmap. Wat zich in de zorgmap moet bevinden staat op 

de Inhoud Groepsmappen (zie bijlage E). De leerkracht zorgt ervoor dat de benodigde informatie in orde is 

en bijgehouden wordt. De map zal minstens één keer per jaar tijdens de klassenconsultaties met de interne 

begeleider worden doorgenomen. 

 
 

Taakomschrijving Interne Begeleider 

 
Er is op de Garve één interne begeleider. De interne begeleider is onder verantwoordelijkheid van de 

directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie 

en uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leerkrachten en is verantwoordelijk voor 

professionalisering. 

 
Resultaatgebieden 

1. Bijdrage zorgbeleid. 

- Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis 

daarvan didactische leerlijnen uit; 

- Adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school; 

- Adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen; 

- Vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; 

- Stelt het zorgplan op; 

- Levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school, bij de werkgever en in het 

samenwerkingsverband. 

 
2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school. 

- Draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan; 

- Stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt de 

uitvoering en verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten; 

- Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor 

dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen; 

- Ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en bewaakt 

deze; 

- Is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het 

ondersteuningsteamoverleg en bereidt de bijeenkomsten voor en legt verslag 

- Coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen; 

- Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen; 

- Coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van 

aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs; 

- Coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het 

basisonderwijs. 

 
3. Begeleiding leraren. 

- Ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching; 
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- Adviseert over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert collegiale consultatie; 

- Begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen 

en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop; 

- Begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van 

observatieformulieren; 

- Observeert klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een zorgleerling; 

- Ondersteunt in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen. 

 
4. Professionalisering. 

- Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; 

- Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; 

- Bestudeert relevante vakliteratuur. 
 
 

Kader, bevoegdheden, & verantwoordelijkheden 

Beslist bij/over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en 

het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het zorgplan, het zorg 

dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, het 

observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren voor aanpak van een 

zorgleerling. 

- Kader: het zorgplan en beleidslijnen van de school. 

- Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de 

bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en 

uitvoering van het zorgbeleid in de school, van begeleiding van leerkrachten en van de 

professionalisering. 

 

 
Kennis en vaardigheden 

- Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis; 

- Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; 

- Vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren; 

- Vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken; 

- Vaardigheid in het motiveren van anderen; 

- Vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. 
 
 

Contacten 

- Met leerkrachten over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen; 

- Met leerkrachten over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te 

maken; 

- Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te 

stemmen; 

- Met bovenschoolse organisaties (SWV) en netwerkcontacten van intern begeleiders; 

- Met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te adviseren. 
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Voorwaarden waar een IB-er aan moet voldoen 

• In het bezit zijn van een relevante opleiding of bereid zijn tot scholing. 

• Bovenstaande taken kunnen uitvoeren of bereid zijn deze te leren. 

• Breed georiënteerd zijn in het basisonderwijs, kennis of ervaring hebben in meerdere groepen. 

• Energiek, stressbestendig, kunnen relativeren en collegiaal zijn. 

• Goede contactuele eigenschappen hebben 

• Doelgericht en planmatig kunnen werken 

• In staat zijn grote lijnen te zien in de organisatie en beleidsmatig te denken 

• Draagvlak hebben en vertrouwen ervaren binnen het team 
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Bijlage A 
 

 
Voorbereiding trendanalyse 

 
LVS toets: begrijpend lezen groep: 

 
 
 

Hier trend van de school Hier trend van de groep 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

groepsdoel (uit GP) :  doel gehaald: 

mijnpleindoel :  doel gehaald: 

groei vs. groep t.o.v. vorige LVS- 

toets: 

 reactie: 

groei vs. landelijk t.o.v. vorige 

LVS-toets: 

10 

indien van toepassing: opvallende verschillen in parallelgroepen of groepen leerlingen: 

mogelijke verklaringen extern en intern (methode, leerkrachtgedrag e.d.) (benoem ook positieve trends): 

actie(s) komende half jaar (SMART!): 

groepsdoel E-toets: 

Wat zie ik? Hoe verklaar ik het? Wat ga ik doen? 
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Groep: Schooljaar:  Leerkracht: Bijzonderheden: 

Stimulerende 
factoren 

Belemmerende 
factoren 

Onderwijsbehoeften Afspraken ouders 
/ 
Spreekavond 

Doelen en aanpakken 
vakkengebieden 

    Rood = zorg 
Blauw = plus 
Groen = basis 

 
Lezen 

Begrijpend lezen 

Rekenen 

Spelling 

Evaluatie juni  

Kindformulier  Interconfessionele Basisschool De Garve 
Geboorte datum: 

Naam: 



                   Zorgplan basisschool De Garve 2019-2021  Dorpsstraat 19 7234SM Wichmond 

Bijlage B :  Checklist voorbereiding groepsbespreking 

Tijdens een groepsbespreking staan het didactisch groepsoverzicht en het groepsplan centraal. Doel hiervan 

is dat de leerkracht gemotiveerd is om het groepsplan te realiseren. Het is daarom van groot belang dat de 

leerkracht zelf aangeeft welke vragen hij/zij heeft. 

Deze checklist is bedoeld als middel om dit helder te krijgen. Je hoeft dus niet alle vakjes in te vullen. 

Groepsbespreking groep: d.d. ingevuld door: 

 
Welke bespreekpunten heb je als je denkt aan: Mijn ‘parels en puzzels’: 

Organisatie, sfeer en communicatie: 

− de sfeer, groepsvorming en werkklimaat 

− samenwerking tussen de kinderen en met 

jou 

− klassenmanagement en zelfstandig werken 

 

Het basisaanbod: 

− de doelen en resultaten 

− manier van werken 

− inzet van werkvormen en materialen 

 

Bepaalde kinderen: 

− begrijpen en beschrijven van hun 

onderwijsbehoeften 

− vertalen van de onderwijsbehoeften naar 

het handelen in de groep 

− mogelijke aanmelding voor kindbespreking 

 

Het groepsplan: 

− de doelen en het aanbod voor de 

verschillende groepjes kinderen; 

ambitieus en realistisch? 

− vertaling naar de dagelijkse praktijk in week‐ 

en dagplanningen; duidelijk en haalbaar? 

 

Jezelf: 

− motivatie en (zelf)vertrouwen 

− kennis en vaardigheden 

− samenwerking met collega’s 

− behoefte aan ondersteuning, begeleiding of 

feedback 
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Bijlage C Checklist voorbereiding kindbespreking 

Door de leerkracht in te vullen, voorafgaand aan de kindbespreking. 

Checklist voorbereiding kindbespreking 

 
Tijdens een kindbespreking staan de onderwijsbehoeften van een kind en de daarbij horende 

ondersteuningsbehoeften van een leerkracht centraal. Het is van groot belang dat de leerkracht zelf 

aangeeft welke vragen zij heeft. 

Deze checklist is bedoeld als middel om dit helder te krijgen. Je hoeft dus niet alle vakjes in te vullen. 

 
Datum: 

Kind: 

Ingevuld door: 
 

 

 

 
Ik heb vragen op het gebied van … (maak deze keuze) 

 

   
 

gedrag/sociaal-emotioneel werkhouding/ 

concentratie/ motivatie 

ontwikkeling / leren 

 

 
Gedrag/sociaal-emotioneel 

 
Welke bespreekpunten heb je als je denkt aan: 

 

• Omschrijf concreet het gedrag dat aandacht 

vraagt. 

• Wat gaat juist goed of beter? 

• Wat vind je leuk en/of positief bij dit kind? 

• Wat vinden kinderen over het algemeen 

leuk en/of positief van jou? 

• Hoe ontstaat, volgens jou dit gedrag van het 

kind? Welke factoren zijn van invloed? 

• Wat zijn de interesses en sterke kanten van 

het kind? 

Mijn “parels en puzzels”: 

Reden van (juist nu) deze aanmelding: 

Relevante informatie uit de voorgeschiedenis: 

Deskundigen die erbij zijn betrokken (zoals een logopedist, kinderfysiotherapeut, 

schoolmaatschappelijk werker, jeugdzorg, iemand uit de naaste omgeving van de ouders): 
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• Welke ideeën hebben de ouders over 

waarom het kind zich zo gedraagt? 

• Hoe gedraagt het kind zich thuis? 

• Hoe handelen de ouders thuis? 

• Welke ideeën hebben ouders om tot 

een oplossing te komen? 

• Wat vertelt het kind zelf, als je het kind het 

volgende vraagt: 

• Wil je eens vertellen wat jij graag 

doet op school? 

• Met wie speel of werk je graag 

samen? 

• Wat vind je goed of fijn gaan?’ 

• Hoe komt het dat het dan goed gaat? 

 

 

 

 
• Wat vind je minder goed gaan? 

• Hoe komt het dat het dan minder 

goed gaat?‘ 

• Welke ideeën heb jij om ervoor te 

zorgen dat het beter gaat? 

• Hoe reageer je op het gedrag van het kind? 

• Welke maatregelen heb je al 

genomen met welk effect? 

• Op welk van deze reacties reageert het kind 

(enigszins) positief? 

• Wat kan je nog vertellen over de 

werkhouding/concentratie/ motivatie van 

het kind? 

• Hoe verloopt de ontwikkeling/het leren van 

het kind? 

• Welke relatie zie jij met het gedrag 

van dit kind? 
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Werkhouding/concentratie/motivatie 
 
 

Welke bespreekpunten heb je als je denkt aan: Mijn “parels en puzzels”: 

• Omschrijf de werkhouding, concentratie, 

motivatie in concreet waarneembare 

gedragingen. 

• Wat gaat juist goed of beter? 

• Wat vind je leuk en/of positief bij dit kind? 

• Wat zijn jouw kwaliteiten als het gaat om 

motiveren en stimuleren van kinderen? 

• Hoe ontstaat, volgens jou, deze 

werkhouding, concentratie, motivatie? 

Welke factoren zijn van invloed? 

• Wat zijn de interesses en sterke kanten van het 

kind? 

• Wat vertelt het kind zelf, als je het kind het 

volgende vraagt: 

o Ik zou heel graag willen weten, wat jij 

leuk vindt om te doen op school, vertel 

eens?’ 

o Hoe komt het dat je dat zo leuk 

vindt? 

o Ik ben heel benieuwd wat je niet zo leuk 

vindt om te doen op school, vertel 

eens? 

o Hoe komt het dat je dat niet zo leuk 

vindt om te doen? 

o Wanneer vind je van jezelf dat je goed 

aan het werk bent? Hoe gaat 

dat dan? 
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• Wanneer vind je van jezelf dat je niet 

zo goed aan het werk bent?’ 

• Waardoor komt het dat je dan niet zo 

goed kan werken? 

• Wat zou je zelf anders kunnen 

doen? 

• Welke ideeën heb jij om ervoor te zorgen 

dat je het naar je zin hebt op school en 

dat je goed kan werken? ‘ 

• Welke ideeën hebben de ouders over waarom 

het kind zo werkt op school en wat zien zij als 

mogelijke oplossingen? Hoe gaan zij hier thuis 

mee om? 

• Hoe stimuleer je het kind om mee te doen en 

wat zijn de effecten? 

• Hoe gaat het samen werken en leren met 

andere kinderen? 

• Wat kun je van de volgende aspecten 

vermelden: 

• Betekenisgeving: in hoeverre hebben 

de activiteiten betekenis voor het kind? 

Hoe beleeft het kind de activiteiten? 

• Relatie: in hoeverre ervaart het kind dat 

het erbij hoort, meetelt? merkt het kind 

dat anderen (de leerkracht en de groep) 

op het kind gesteld zijn en zijn/haar 

inbreng waarderen? doet de inbreng en 

het aandeel van het kind er toe? 

• Competentie: in hoeverre merkt/beleeft 

het kind dat het iets kan, dat het werk 

lukt? In hoeverre gelooft het kind in 

zichzelf ? Heeft het zelfvertrouwen? Is 

het trots op zijn eigen vaardigheden en 

resultaten? 

• Autonomie: welke inbreng heeft het 

kind? welke gelegenheid krijgt het kind 

om een eigen inbreng te hebben? Welke 

keuzes kan en mag het kind maken? In 

hoeverre kan en mag het zijn eigen 

handelen reguleren? 

• Wat kan je nog vertellen over het gedrag/de 

sociaal emotionele ontwikkeling van het kind? 

 
Hoe verloopt de ontwikkeling / het leren van 

het kind? 

 
• Welke relatie zie jij met de werkhouding 

van dit kind? 
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Ontwikkeling/leren 
 
 

Welke bespreekpunten heb je als je denkt aan: Mijn “parels en puzzels”: 

• Omschrijf de leerontwikkeling zo concreet 

mogelijk. W 

o Wat heeft het kind geleerd? 

o Welke vaardigheden en kennis 

beheerst het kind wel? 

o Wat vindt het kind moeilijk om te 

leren. 

• Omschrijf de aanpak van het kind. 

o Hoe en waarmee leert het kind? 

o Welke oplossingsstrategieën 

gebruikt het kind? 

• Wat gaat juist goed of beter? 

• Welke kwaliteiten, vaardigheden en leuke 

kanten heeft dit kind? 

• Wat zijn jouw kwaliteiten, vaardigheden en 

leuke kanten als leerkracht? 

• Waardoor wordt, naar jouw idee, de 

ontwikkeling en/of het leerproces 

belemmerd? 

o Welke factoren zijn van invloed? 

• Wat vertelt het kind, als je het kind het 

volgende vraagt: 

o Waar ben jij goed in, wat kan jij 

goed? 

o Hoe komt het dat jij daar zo goed in 

bent, dat jij dat goed kan? 

o Waar ben jij niet zo goed in, wat 

kan jij niet zo goed? 

o Hoe komt het dat jij daar niet zo 

goed in bent, dat jij dat niet zo goed 

kunt? 

o Wat vind jij moeilijk, laat eens zien 

en leg het me eens uit? 

o Wat zou jij willen leren? 

o Welke ideeën heb jezelf, waardoor 

jij beter kunt leren? 

o Wat zou ik kunnen doen, zodat jij 

het beter leert? 
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Bijlage D  Overzicht PO-VO 
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Bijlage E 

 
 

Inhoudsopgave Klassenmap De Garve 
 

 

1. Voorwoord: Welkomstwoord gericht aan de invaller. 
A. Voorstellen van de groepsleerkrachten en de groep. 
B. Bijzonderheden kinderen (formulier medicijngebruik, ophaalregeling, enz.). 
C. Werkwijze in het kort. 
D. Inlogcodes computer voor de invaller en leerlingen + code basispoort. 

2. Adressenlijst (inclusief telefoonnummers bij calamiteiten). 
3. Plattegronden (kring, tafels e.d.). 
4.    Absentielijsten (van het hele jaar). 
5. Lijsten (pleindienst / kind van de dag / klassendienst / melklijst / gymrij / computerrooster / 

inloggegevens van kinderen op de pc / oecumenisch Onze Vader ). 
6. Weekrooster. 
7. Schoolregels: zo zijn onze manieren. 
8. Dagplan/zorgplan VAN DE LEERKRACHT van de hele week (per dag) met daar op vermeld de 

momenten van voor instructie, verlengde instructie, huiswerk kinderen, bijzonderheden en 
evaluatie van de dag. 

9. Groepsoverzicht. 
10. Groepsplannen. 
11. Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven. 
12. Toetsen + registratie (achter dit tabblad staat omschreven waar de toetsgegevens digitaal 

ingevoerd worden en de geprinte lijsten bewaard worden: in de ZORGMAP) 
 

- Methode afhankelijke toetsen: 
 
 
 

 

- Overigen: 
 
 

13. Dagtaak/ weektaak voor DE KINDEREN. De kinderen bewaren hun eigen exemplaar persoonlijk (in 
een snelhechter of multomap). 

14.  Didactische afspraken schoolbreed. 
 

TOELICHTING: 
De vetgedrukte onderdelen, dienen bewaard te blijven voor 5 jaar, behalve de dagplannen/weektaken 
van de kinderen. Die worden 1 jaar bewaard. 

o Veilig Leren Lezen (groep 3)  
o Rekenen (Wereld In Getallen) 
o Taal( Taal Op Maat) 
o Spelling (Spelling Op Maat) 

o Begrijpend lezen ( Nieuwsbegrip) 

o Kaartkennis 
o Engels (Hello World) 
o 

o 

o 

o 

 
o Spreekbeurten 
o Werkstukken 

o 

o 

o 

o 
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Zie de Zorgmap voor de onderstaande onderdelen. 
 

1. Toetskalender. 
2. Uitslagen CITO 
3. Methodetoetsen 

 
 
 

 

4. Verslagen gesprekken: bijvoorbeeld groot overleg/ zorggesprekken (van het betreffende jaar). Dit 
zijn dus andere gesprekken dan de reguliere voortgangsgesprekken. 

5.    Klassenoverleg (verslagen van de gesprekken met de IB-er). 
6. Afgesloten handelingsplannen/ ontwikkelperspectieven (van het betreffende jaar). Na een jaar 

achter het tabblad van het kind bewaren. 
7. Afgesloten groepsplannen (van het betreffende jaar). Na een jaar in het groepsdossier bij De IB-er. 
8. Logboek Kind: bijzonderheden overzicht (gaat met de groep steeds mee). 
9. Logboek gesprekken: over het kind (datum, wie, wat en afspraken). (Gaat steeds met de groep 

mee.) 
 

IEDER KIND HEEFT EEN EIGEN TABBLAD IN DE ZORGMAP. 

o Veilig Leren Lezen (groep 3) 
o Rekenen 
o Taal 
o Spelling 

o Begrijpend Lezen 
o Engels 
o Aardrijkskunde 
o Geschiedenis 

o 

o 

o 

o 
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Bijlage F 
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Bijlage G AFSPRAKEN ROND HET AFNEMEN VAN DE TOETSEN. 
 

✓ Alle kinderen worden door de leerkracht getoetst. 

✓ Kinderen zitten in de toetsopstelling 

✓ Er is een vaste toetsweek 

✓ Leerkrachten geven bij jaarbestelling aan hoeveel testmateriaal er voor het nieuwe 

schooljaar besteld moet worden van ieder onderdeel. 

✓ In de toetsweek geen toetsen van de methode afnemen. 

✓ Toets afname groep 1 en 2: in principe 1 keer per jaar in januari, eventueel een herhaling in juni. 

✓ De oude toetsblaadjes van de kinderen kunnen vernietigd worden, de toetsbladen worden niet 

meegegeven maar bewaard tot de volgende toetsronde. De V-scores moeten in het leerlingendossier 

worden gevoegd. 

✓ LET OP: De afnameperiode van de toetsresultaten wordt vastgesteld door de Interne 

Begeleider. 

 
Taak en verantwoording leerkracht 

 
✓ Bekijkt de toetsen vooraf goed. 

✓ Voert planning toetsen zelf in met ondersteuning van de ib-er. Minimaal een week voor de geplande 

toetsweek. 

✓ Voor leerlingen met individuele leerlijn worden toetsen conform handelingsplan, groepsplan of 

ontwikkelingsperspectief ingepland in overleg met de ib-er. 

✓ Bestudeert de handleiding vooraf goed. 

✓ Kijkt of er voor ieder kind een toetsboekje beschikbaar is. 

✓ Bespreekt wijze van toetsafname van dyslectische leerlingen en ib-er (gebruik van welk 

hulpmiddel, afnameplek etc). Neemt het gebruik van hulpmiddelen op in het leerlingendossier. 

✓ Kijkt waar eventuele knelpunten zijn, zodat dit voor die tijd ( met ander voorbeeld) nog met 

de klas kan worden besproken. 

✓ Let goed op een juiste instructie; je mag een kind helpen met opmerkingen als: kijk nog eens goed wat 

er staat of lees het nog eens een keer of ga anders eerst verder, dan kijk je later nog eens naar de 

vraag die je niet zo goed begreep enz. 

✓ Bedenkt van tevoren wat de kinderen moeten doen als ze klaar zijn met de toets. 

✓ Draagt zorg voor dat iedere toets op de afname dag wordt afgemaakt. 

✓ Voert de toetsresultaten in. Invoeren met foute antwoorden bij onderdeel Spelling. 

✓ Invoeren bij Rekenen: fouten aanklikken. 

✓ Bij doortoetsen: er wordt 1 toets ingevoerd in het Cito LOVS (in overleg met ib-er welke toets wordt 

ingevoerd). 

 
Taak en verantwoording intern begeleider 

 
✓ Opstellen van de Toetskalender, opnemen wanneer voor welke groep(en) nieuwe toetsen worden 

gebruikt. 

✓ 

✓ Zorgt samen met de groepsleerkracht(en) voor planning toetsen (controleert planning). 

✓ Bespreekt welke toets(en) in welk leerjaar bij individuele leerlingen (opp) worden ingevoerd. 
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Rol leerling 

✓ Dyslectische kinderen: krijgen voldoende of meer tijd. 

✓ Kan gebruik maken van hulpmiddelen als meer tijd/ vergrote versie tekst, rustige plek. 

✓ Leerling mag zelf aangeven welk hulpmiddel(en). 

Herhaling toetsafname in overleg met ib-er 
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Bijlage H Samenwerkingsverband IJssel | Berkel    www.passendonderwijs.nl 
 

1. Wat is passend onderwijs? 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend onderwijs is 
het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de 
beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net 
als nu, naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de 
jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. 
 

2. Wat is de zorgplicht? 
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
Dit heet de zorgplicht. Of een kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te 
doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal 
basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met ouders/verzorgers. 
‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’. 
 

3. Welke ondersteuning biedt een school? 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin staat beschreven welke ondersteuning de school kan 
bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de 
ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle 
kinderen, gelijk. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra 
ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Daarnaast bieden 
sommige scholen zelf extra ondersteuning aan kinderen die tijdelijk extra begeleiding nodig hebben. 
 

4. Procedure van aanmelding bij reguliere school 

 

het kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk minimaal 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar. 
 

 
aangemeld.  

deze datum start de wettelijke termijn om 
binnen 6 weken een beslissing te nemen. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Dit zijn 
gewone weken, geen schoolweken. 

 
krijgt de zorgplicht. 

elke school hun voorkeur heeft. Deze school

 

5. Hoe stelt de school vast of extra ondersteuning nodig is? 
De school onderzoekt of het kind extra ondersteuning nodig heeft. De school vraagt hiervoor aan ouders om 
informatie door te geven over de ondersteuning die het kind nodig heeft, aangevuld met informatie van een 
voorschoolse voorziening of huidige school. Van ouders wordt verwacht dat zij die informatie met de school delen. 
Daarnaast neemt de school, indien nodig, contact op met de voorschoolse voorziening of huidige school. Als uw kind 
extra ondersteuning nodig heeft, dan zet de school het ondersteuningsteam in. 
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