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Onze school

Op Betrouwen komen alle kinderen tot hun recht.
Onze school streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Wij bieden kinderen
op professioneel verantwoorde wijze onderwijs. Binnen de mogelijkheden van de school richten wij
ons op het zo optimaal mogelijk begeleiden van alle kinderen (begeleiding gericht op planmatig
handelen). Naast de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden is er in ons pedagogisch en
didactisch handelen bewust aandacht en ruimte voor ontplooiing van de sociaal-emotionele,
creatieve en lichamelijke vaardigheden.
We maken kinderen bewust van hun eigen mogelijkheden. Wij begeleiden kinderen in hun groei naar
positief kritische, zelfstandige en samenwerkende mensen. De groepsleerkracht is de persoon die de
uitvoering van de zorg voor de specifieke leerling ter hand neemt. De intern begeleider heeft daarin
een coördinerende, inhoudelijke, ondersteunende en coachende taak. De organisatie in de groep en
de leerstof staan in dienst van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Hierdoor
kunnen we maximaal tegemoetkomen aan zorg op maat.
De kernwaarden zijn de basale pijlers waarop ons onderwijs en daarmee de zorg op Betrouwen is
gebaseerd. Dat betekent dat als één van deze pijlers in het gedrang komt, er actie ondernomen zal
worden.
De kernwaarden van Betrouwen zijn:
•
•
•

Het aanleren van kennis en vaardigheden.
Een open houding ten opzichte van je naaste.
Veiligheid en sfeer.

In het ontwikkeling- en prestatieniveau van de kinderen zijn grote verschillen. We willen kinderen
motiveren door zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau, het tempo en de interesses. Instructie
wordt op meerdere niveaus gegeven. Leerlingen worden betrokken bij hun eigen leerproces door het
geven van feedback en het bespreken van het gemaakte werk. Zelfstandigheid wordt bevorderd door
middel van het werken met een stoplicht voor de hele groep en voor alle kinderen een blok op hun
tafel.
Cito is per januari 2012 ingevoerd voor de groepen 2 t/m 8. Inmiddels wordt Cito gebruikt in de
groepen 3 t/m 8 (3.0 versie). Met het meet- en volgsysteem van Cito krijgen we een objectief beeld
van de kennis, vaardigheden en competenties van de leerlingen en kunnen we het aanbod van ons
onderwijs daarop gericht aanpassen.
Als Protestants Christelijke school Betrouwen willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan
voor kinderen en ouders met een andere culturele en/of religieuze achtergrond. Vanuit deze basis is
er de kans elkaar te leren kennen en te begrijpen en daardoor, op positieve wijze, met elkaar om te
gaan in onze multiculturele samenleving.
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We vinden het erg belangrijk, dat er in de omgang met elkaar een sfeer heerst, waarin leerlingen,
leerkrachten en ouders zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we te bereiken door het maken van
duidelijke regels en afspraken en door aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van
‘pestgedrag’. Een belangrijke opdracht voor kinderen en leerkrachten is dus ‘de zorg voor elkaar en
de omgeving’.
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Ondersteuningsroute: Handelingsgericht werken

Op Betrouwen geven we onderwijs aan kinderen uit verschillende milieus. We gaan ervan uit dat ons
schoolconcept vanuit het handelingsgerichte werken een goede keus voor onze leerlingen is. We
merken dat een aantal leerlingen is aangewezen op verlengde instructie (instructie afhankelijk),
anderen hebben baat bij basis instructie (instructie gevoelig) of verkorte instructie (instructie
onafhankelijk). Soms is extra begeleiding nodig. Incidenteel kan er worden besloten tot een
individuele leerlijn of heeft een leerling op basis van een arrangement een OPP.
Op onze school hebben we te maken met grote verschillen tussen de leerlingen. Er zijn:
•
•
•
•
•

Leerlingen die de gewone gang van zaken op de basisschool goed aan kunnen en de
basisschool zonder veel problemen doorlopen.
Leerlingen die meer dan gemiddeld aankunnen en extra uitdaging nodig hebben.
Leerlingen die al bij de instroom in de basisschool een grote achterstand in de Nederlandse
taal hebben.
Leerlingen die moeite hebben met het verwerven van kennis en vaardigheden.
Leerlingen die vanuit hun thuissituatie belemmerd worden om zich goed te kunnen
ontwikkelen.

Voor alle kinderen geldt dat zij moeten worden voorbereid op de hoge eisen die onze samenleving
stelt. We bieden al onze leerlingen daarom dezelfde leerstof aan, maar waar nodig differentiëren wij
naar onderwijstijd, leerstof, instructie, verwerking en mate van ondersteuning.
We gaan uit van convergente differentiatie, waarbij we ernaar streven, leerlingen tot en met groep 5
altijd de basisinstructie in de groep te laten volgen.
In onze uitwerking van de zorg in de klas kiezen we vanuit handelingsgericht werken voor het maken
van groepsplannen, waarin we uitgaan van 3 niveaugroepen per groep. Basisinstructie, verlengde
instructie en verkorte instructie (zie voor groepsplannen bijlage 2). Dit doen we middels de HGWroute en we worden hierbij ondersteund door de Stipe.

2.1

Uitgangspunten Handelingsgericht Werken

De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
Het gaat er om wat dit kind van deze ouders, in deze groep, bij deze leraar, op deze school voor de
komende periode nodig heeft. Hiervoor maakt de leraar een groepsplan, waarbij wordt uitgegaan
van de groep als geheel, welke onderwijsbehoeften voor de hele groep van toepassing zijn en wat de
groep nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
We denken en handelen preventief en proactief.
De leerkracht probeert vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben om zo
het reguliere onderwijsaanbod te intensiveren en af te stemmen op deze leerlingen.
Hierbij kijken we vooruit: Welke cruciale leermomenten in de leerlijn komen er de komende periode
aan bod en welke kinderen hebben hierbij extra instructie en begeleiding nodig?
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Positieve aspecten van leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijk.
We richten ons op positieve kwaliteiten: Wat kan dit kind goed? Wat zijn stimulerende factoren?
Welke aanpak werkt? Waarin zijn deze ouders sterk?
We benutten deze positieve kwaliteiten in ons onderwijs aan leerlingen. Dit biedt perspectief.
We kijken naar de effecten van interacties tussen kind, medeleerlingen, leerkracht en ouders. Dit
biedt aanknopingspunten om tot een afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van
het kind te komen.
We maken sinds januari 2011 groepsplannen. Sinds 2015 maken we deze in ParnasSys.
In de groepsplannen geeft de leerkracht doelgericht aan hoe hij of zij de komende periode met de
onderwijsbehoeften van de groep omgaat. Kinderen leren in een groep van en met elkaar.
Incidenteel kan het nodig zijn een individueel handelingsplan op te stellen. Dit handelingsplan is een
aanvulling op het groepsplan en is erop gericht de geconstateerde achterstanden te verhelpen zodat
de leerling weer mee kan met het reguliere aanbod van de groep.
De leerkracht is de beslissende factor.
Onze leerkrachten beschikken over voldoende competenties om de beslissende factor te zijn. Zij zijn
bereid te reflecteren op hun handelen en indien nodig intern of extern begeleiding te vragen om hun
competenties te vergroten.
De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen.
De intern begeleider fungeert als “spin in het web”.
De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de stappen van het
handelingsgericht werken. Zij volgt de voortgang en leidt de groeps- en leerling-besprekingen. De
intern begeleider is de schakel naar de externe zorg.
HGW biedt impulsen tot kwaliteitsverbetering.
Als team, maar ook als directeur en intern begeleider, reflecteren we systematisch op de kwaliteit en
de (leer)opbrengsten van ons onderwijs. Dit biedt aanknopingspunten om aandacht te besteden aan
leerlijnen, nieuwe methodes, e.d.
Ouders/opvoeders zijn een belangrijke partner.
Zij kennen hun kind als geen ander en kunnen ons waardevolle informatie verschaffen. Wij vinden
een goede communicatie, afstemming en samenwerking met ouders/opvoeders erg belangrijk.
Onze werkwijze is systematisch en transparant.
HGW is een cyclisch proces met duidelijke beslismomenten.
De groeps- en leerling-besprekingen zijn belangrijke schakelmomenten in de zorg aan leerlingen.
Evenals de gesprekken met ouders/opvoeders en de huisbezoeken.
Elke interventie – groot of klein – krijgt een planmatig karakter als de volgende ‘natuurlijke fasen’
worden doorlopen:
1. Waarnemen wat er aan de hand is.
2. Begrijpen hoe de situatie in elkaar steekt.
3. Plannen van de interventie(s) of acties.
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4. Realiseren van de geplande interventie(s).
5. Evalueren van de resultaten (= 1. Waarnemen).
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Handelingsgericht Werken (HGW)

Binnen het handelingsgericht werken doorlopen we de volgende cycli:
• HGW op groepsniveau
• HGW op schoolniveau

3.1

Groepsniveau

De cyclus handelingsgericht werken staat centraal.
Deze cyclus bestaat uit 6 stappen die de leerkracht minstens 2 keer per schooljaar uitvoert. In
juni/juli en februari. Dit wordt elk jaar in de jaarplanning verankerd.
1. Verzamelen van gegevens op de groepskaart van ParnasSys (dit is in ontwikkeling) en het
mede op basis hiervan evalueren van het vorige groepsplan.
2. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht
nodig hebben.
3. Benoemen van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het bijzonder
aandacht voor die leerlingen die in stap 2 gesignaleerd zijn.
4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, zodat zij met en van elkaar
leren.
5. Opstellen van een groepsplan
6. Uitvoeren van een groepsplan
Met ingang van januari 2015 worden de groepsplannen in ParnasSys gemaakt en is het
groepsoverzicht vervangen door de groepskaart van ParnasSys. De groepskaart is nog in
ontwikkeling.

3.2

Schoolniveau

Groepsbespreking.
Elke cyclus HGW wordt afgerond met een groepsbespreking (4x per jaar). Deze bespreking is tevens
het begin van een nieuwe cyclus. Bij de groepsbespreking zijn de leerkracht en de intern begeleider
aanwezig. In februari en juni/ juli worden de groepsplannen geëvalueerd en op basis van de evaluatie
wordt een nieuw groepsplan opgesteld. In november en april vindt een tussenevaluatie plaats.
Bij het opstellen van het nieuwe groepsplan wordt rekening gehouden met leerlingen die (de
komende periode) extra aandacht nodig hebben en de specifieke onderwijsbehoeften van de groep.
Met ingang van januari 2015 worden de groepsplannen op Betrouwen opgesteld aan de hand van
richtinggevend vragen die standaard in de plannen zijn opgenomen: deze vragen hebben betrekking
op de beginsituatie, ontwikkeling, doelen en aanpak van de groep als geheel en gaan uit van het
principe dat alle kinderen het basisaanbod volgen (met uitzondering van de kinderen met een OPP).
De verlengde en verkorte instructie zijn opgenomen in het basisplan en worden niet in een apart plan
beschreven.
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Voorafgaand aan de groepsbespreking beantwoordt de groepsleerkracht alle vragen zo volledig
mogelijk. Tijdens de groepsbespreking stelt de intern begeleider waar nodig
aanvullende/verdiepende vragen met als doel de plannen zo concreet en handelingsgericht mogelijk
te formuleren. Deze manier van werken maakt dat de leerkrachten hun (convergente) aanbod
cyclisch plannen en overdenken en deze praktisch en handelingsgericht (uitvoerbaar) formuleren
zodat ze er ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.
De besproken groepsplannen vormen tevens het gespreksverslag. Eventuele andere zaken die tijdens
de groepsbespreking aan de orde komen, bijvoorbeeld de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht,
wordt als notitie onder HGW op de groepskaart in ParnasSys genoteerd (dit is in ontwikkeling).
Leerlingbespreking naar aanleiding van de groepsbespreking.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig zijn die niet binnen het reguliere aanbod van de methode
valt, worden besproken tijdens de leerlingbespreking die op de groepsbespreking volgt. Vaak zijn dit
leerlingen voor wie een individueel hulpplan is opgesteld.
Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen waar de groepsleerkracht zich zorgen om maakt om
bijvoorbeeld de volgende redenen:
• Signalen van leerlingen (kindgesprekken, gedragsverandering, oudergesprek)
• Een V of V- scoren op de toetsen van Cito LOVS.
• Resultaten methode gebonden werk
Of om leerlingen waar de leerkracht zich om een andere reden zorgen om maakt.
De individuele hulpplannen worden besproken tijdens de leerlingbespreking die op de
groepsbespreking volgt. Net als in de groepsplannen zijn ook in de individuele hulpplannen standaard
richtinggevende vragen opgenomen die betrekking hebben op de beginsituatie, ontwikkeling, doelen
en aanpak van de leerling. Voorafgaand aan de leerlingbespreking beantwoordt de groepsleerkracht
alle vragen zo volledig mogelijk. Tijdens de leerlingbespreking stelt de intern begeleider waar nodig
aanvullende/verdiepende vragen met als doel het plan zo concreet en handelingsgericht mogelijk te
formuleren. Waar nodig wordt aanvullende diagnostiek gepleegd.
Voor de leerlingen waar de leerkracht zich zorgen om maakt, maar voor wie nog geen hulpplan is
opgesteld, formuleert de leerkracht voorafgaand aan het overleg een hulpvraag, die dan tijdens de
leerlingbespreking wordt besproken. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek kan er alsnog een
hulpplan worden opgesteld.
Voor het bespreken van de ontwikkelingsperspectief plannen wordt een afwijkende cyclus
aangehouden. Deze zal later nog worden besproken.

3.3

Omgaan met verschillen

Hoe gaan wij op de Betrouwen om met de vaak grote verschillen in onderwijsbehoeften van onze
leerlingen?
Het handelingsgericht werken is in ontwikkeling. Onder andere het werken waarbij van convergente
differentiatie wordt uitgegaan is nog volop in ontwikkeling = voor alle leerlingen worden gedurende

10

Zorgplan CBS Betrouwen

2021 - 2025

een bepaalde periode (globaal) dezelfde doelen nagestreefd. Er is sprake van een basisaanbod voor
de hele groep.
Sommige subgroepen ontvangen dan naast het basisaanbod verlengde instructie, extra leertijd of
verdieping en verrijking om de doelen voor de hele groep te bereiken.
De clustering van subgroepen is tijdelijk en flexibel. Uitgangspunt moet zijn dat de kinderen van en
met elkaar leren. In elke groepsbespreking wordt de clustering kritisch bekeken en zo nodig
heroverwogen.
Sommige leerlingen hebben meer leertijd nodig dan anderen. Hier zullen we op teamniveau over
moeten spreken hoe we dit oplossen.

3.4

Schematische voorstelling Handelingsgericht werken
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Het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS)

Het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) is in april 2011 aangeschaft. Het stelt ons in staat de
ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen tijdens de hele schoolloopbaan. Het stelt de
leerkrachten in staat om regelmatig en systematisch gegevens te verzamelen omtrent de
vorderingen van de leerlingen. We hebben gekozen voor de instrumenten uit het CITO leerling- en
onderwijsvolgsysteem. Ieder jaar wordt er een toetskalender opgesteld die in de groepsmap wordt
bewaard. De leerkrachten nemen de toetsen af volgens deze toetskalender. Voor het gebruik van de
Cito-toetsen volgen we de procedure zoals de handleiding van de toets die voorschrijft. Sinds het
schooljaar 2021/2022 werken groep 3 t/m 8 met de 3.0 versie. Deze is gefaseerd ingevoerd.
Het gaat hierbij om de volgende toetsen:
CITO Rekenen-Wiskunde (groep 3 t/m 8 versie 3.0)
CITO Spelling (groep 3t/m 8 versie 3.0)
CITO Woordenschat (groep 3 t/m 8 versie 3.0 (alleen bij V-score op begrijpend lezen)
CITO Begrijpend lezen (groep 3 t/m 8 versie 3.0)
CITO DMT 2009 (groep 3 t/m 8) en AVI 2018 (groep 3 t/m 8)
In groep 8 worden in januari/februari het Drempelonderzoek 678 van Kapinga en de Drempeltest van
Eduforce afgenomen. In april wordt Route 8 afgenomen.
Het leerlingvolgsysteem kent drie niveaus van gebruik.
Ten eerste is er het niveau van de leerling. De leerkracht voert alle toets-gegevens in het systeem in
en kan vervolgens alle leerlingen in hun vorderingen volgen en deze analyseren. Het systeem biedt
mogelijkheden voor didactisch handelen op maat. De scores en de vaardigheidsgroei van de
leerlingen die in de verschillende overzichten zichtbaar zijn, staan centraal op dit niveau.
Ten tweede is er het niveau van de groep. Het leerlingvolgsysteem biedt groepsoverzichten waarmee
zichtbaar wordt hoe de groep ervoor staat. Ook op dit niveau is analyse belangrijk. Als namelijk blijkt
dat de groep als geheel niet voldoende van het onderwijsaanbod geprofiteerd heeft, analyseren de
leerkrachten op groepsniveau wat hier mogelijk de oorzaak van is, zodat zij voor het vervolg
passende maatregelen kunnen nemen.
Ten slotte is er het niveau van de school. Als school willen we tweemaal per jaar een trendanalyse
maken, zodat wij een beeld krijgen van de kwaliteit van ons onderwijs: dit is nog in ontwikkeling.
Wanneer de resultaten beneden verwachting zijn, dan is er alle reden om daarover eens goed met
elkaar van gedachten te wisselen en te bekijken welke maatregelen nodig zijn. Aan de hand van deze
analyse wordt een plan opgesteld voor het beleid op middellange termijn.
Voor het vastleggen van de toets-gegevens wordt naast de vaardigheidsscore de Cito-schaal (I+/I/ II /
III / IV / V / V-) gebruikt.
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Hoe volgen we de opbrengsten van het Cito LOVS

Welke grafieken
gebruiken we van het
Cito
leerlingvolgsysteem

schoolniveau

groepsniveau

leerling-niveau

Trendanalyse
groep

Dwarsdoorsnede

Groepsoverzicht toets
Invoeren d.m.v. fouten
aanklikken.
* Foutenanalyse
categorieënoverzicht.

Trendanalyse leerling

Groepsoverzicht toets

Dwarsdoorsnede
Leerling-rapport
(minigrafiek)

Wie maakt de analyses

intern begeleider

Bespreking van de
resultaten

2 keer per jaar in
teamvergadering
(trendanalyse),
februari en juni/juli

Verslaglegging
door:
Archivering

intern begeleider

Informatie en beleid

directie

directie

intern begeleider en
leerkracht
2 keer per jaar in
groepsbespreking,
februari en juni/juli

leerkracht

leerkracht (intern
begeleider)
groepsplan
eventueel notitie HGW
intern begeleider en
directeur

leerkracht (intern
begeleider)
hulpplan
eventueel notitie HGW
leerkracht en intern
begeleider

2/3 keer per jaar:
leerlingbespreking,
overdracht

4.2
De toets-resultaten van zowel de methode-gebonden als de methode-ongebonden toetsen worden
door de intern begeleider met de leerkracht besproken.
De resultaten van leerlingen met uitval op de methode-gebonden toetsen worden door de
groepsleerkracht geanalyseerd. Deze analyse geeft richting aan het handelen van de leerkracht voor
de komende periode: dit wordt gekoppeld aan de verlengde instructie en opgenomen in de
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weekplanning. Wanneer bij de volgende toets blijkt dat de leerling onvoldoende van het aanbod
heeft geprofiteerd, wordt hij/zij aangemeld voor de leerlingbespreking die op de groepsbespreking
volgt. Uiteraard volgt ook dàn een analyse van de toets met daaraan gekoppeld actiepunten voor de
komende periode.
De resultaten van de methode-ongebonden toetsen worden door de leerkracht en de intern
begeleider samen geanalyseerd. Afhankelijk van de uitkomst wordt een vervolgtraject afgesproken.
Dit traject wordt vastgelegd in een hulpplan of als notitie aan ParnasSys (HGW) toegevoegd.

14

Zorgplan CBS Betrouwen

Hoofdstuk 5:
5.1

2021 - 2025

Omschrijving Zorgleerling

Het begrip zorgleerling op Betrouwen:

Wij spreken van een zorgleerling wanneer een leerling
• Een V of V- scoort op de toetsen van Cito LOVS.
• Op de volgende toets van Cito LOVS minimaal twee niveaus zakt.
• De leerkracht zich om een andere reden zorgen om een leerling maakt. Bijv. aan de hand van
Zien!, opvallende resultaten op de methode gebonden toetsen of de observaties in DORR
(groep 1 en 2).
Ook is er sprake van een zorgleerling als de leerling structureel een I of I+ score haalt op de toetsen
van Cito LOVS en in de methodetoetsen 95- 100% goed scoort. En de kinderen die opvallen na de
screening van het DHH (zie hoofdstuk 5.1.1)
Deze leerlingen worden naar aanleiding van de groepsbespreking besproken tijdens de
leerlingbespreking.
5.1.1 Hoogbegaafdheid/DHH

Kinderen die zes weken op school zijn worden gescreend op hoogbegaafdheid middels het DHH.
In februari worden de kinderen van groep 2 t/m 8 gescreend op hoogbegaafdheid middels DHH. Als
daarbij verdere stappen nodig zijn wordt dit uitgevoerd door de leerkracht/intern begeleider en
ouders volgens het plan van DHH. Deze leerlingen worden besproken tijdens de leerling- en
groepsbesprekingen.
Het streven is, om leerlingen die meer uitdaging naast het reguliere aanbod nodig hebben, een
plusgroep te formeren waar deze leerlingen extra uitgedaagd worden. Omdat wij relatief kleine
groepen hebben is het niet elk jaar mogelijk om dit op school vorm te geven. Wij kunnen dan gebruik
maken van het Comprix College in Oosterwolde.
Dit hele traject wordt bijgehouden in het DHH. Ouders zijn hier nauw bij betrokken.
5.1.2 Eigen leerlijn/OPP
Er zijn ook leerlingen waarvoor het reguliere aanbod te moeilijk is. Na overleg met de Stipe in het
ondersteuningsteam kunnen deze leerlingen een eigen leerlijn krijgen (onderwijs op maat). Als hierbij
een arrangement door een extern bureau betrokken is wordt dit in een OPP genoteerd.

5.2

Inzet van extra ondersteuning door de Stipe

Drie keer per jaar vindt er een consult plaats met de Stipe. Hier worden casussen en andere lopende
(zorg)taken besproken die op school spelen. Hier kunnen acties uit volgen. Aansluitend op dit consult
vinden de ondersteuningsteam gesprekken plaats met leerkracht, ouders, de Stipe en intern
begeleider
Iedere school heeft een zorgstructuur waarin de interne zorg beschreven staat. Wanneer deze
interne zorg niet toereikend is, kan een leerling voor observatie of onderzoek worden aangemeld bij
de Stipe in Beetsterzwaag . Deze leerling komt dan in het ondersteuningsteam met de Stipe.
Voor de inzet van extra ondersteuning in de school wordt de Ondersteuningsroute in 5 stappen
gehanteerd:
15

Zorgplan CBS Betrouwen

2021 - 2025

16

Zorgplan CBS Betrouwen

Hoofdstuk 6:

2021 - 2025

Sociaal emotionele ontwikkeling

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen maken wij gebruik van Zien!
Zien! is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van zeven dimensies die informatie geven
over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen.
De zeven dimensies zijn:
- Welbevinden
- Betrokkenheid
- Sociaal initiatief
- Sociale flexibiliteit
- Sociale autonomie
- Impulsbeheersing
- Inlevingsvermogen
Zien! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen p het gebied van het sociaal emotioneel
functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig
kunnen concrete handelingssuggesties ingezet worden, deze suggesties worden door het systeem
aangeboden. De leerkracht kan daarbij de sterke kanten van een kind benutten (hierin geeft Zien!
ook inzicht). Zo wordt de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderd.
Zien wordt in november door de leerkrachten ingevuld, door middel van een vragenlijst, en
besproken tijdens de groepsbespreking/leerlingbespreking.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen in november een vragenlijst in t.a.v. sociale vaardigheid en
leer- en leefklimaat.
Zien! komt systematisch aan de orde en behoort ook tot het handelingsgericht werken.
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Actiepunten

DHH - Hoogbegaafdheid
Nieuw leerlingvolgsysteem groep 1/2
Nieuw leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
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2021 - 2025

Bijlagen

Procedure methode gebonden signalering door groepsleerkracht

Procedure Methode gebonden Signalering door Groepsleerkracht
1.

Volgen methodelijn

2.

Signaleren aan de hand van
• observaties
• methodegebonden werk
• methodegebonden toetsen

3.
•

Verlengde instructie volgens de methode
Planning verlengde instructie wordt gepland in de weekplanning.

4.

Er is sprake van onvoldoende resultaatverbetering en/of handelingsverlegenheid.

5.

De resultaten van leerlingen op het methode-gebonden werk/ methode-gebonden toetsen
worden door de groepsleerkracht geanalyseerd. Deze analyse geeft richting aan het handelen
van de leerkracht voor de komende periode: dit wordt gekoppeld aan de verlengde instructie en
opgenomen in de weekplanning.

6.

Wanneer bij de volgende toets blijkt dat de leerling onvoldoende van het aanbod heeft
geprofiteerd, wordt hij/zij aangemeld voor de leerlingbespreking die op de groepsbespreking
volgt.

7.

Groepsbespreking/leerlingbespreking (IB’er - leerkracht):
Wanneer de leerlingbespreking geen aanknopingspunten biedt voor het vervolg, of de
aangeboden aanpak geen verbetering oplevert wordt het HGW-traject (stap 3) opgestart.
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Groepsplan/individueel hulpplan

De groepsplannen en individuele hulpplannen zijn opgenomen in Parnassys. In het
groepsplan/individueel hulpplan komen de volgende vragen aan bod:
Onderstaande vragen heb ik in ParnasSys gezet bij de kopjes die hier dikgedrukt staan.
Bij Betrokken personen
Dit plan geldt voor alle leerlingen van de hele groep. Aantal.....
Leerkracht(en):
Bij Beginsituatie
ANALYSE
Wat is dit voor groep bij het vak rekenen?
Waar leid ik dat uit af?
Wat heeft deze groep nodig om goed te ontwikkelen?
Hoe sluit ik het beste aan bij wat zij nodig hebben bij het vak rekenen?
Waar gaat mijn groep moeite mee krijgen? Waar moet ik alert op zijn?
Wat was de laatste en wat was de op 1 na laatste groepsvaardigheidsscore Cito R&W?
Hoe heeft de groep als groep de laatste methodetoetsen van rekenen gemaakt? Wat valt je op?
Bij Doel
CITO-STREEFDOEL
Op de eerstvolgende toets van Cito R&W haalt mijn groep een groepsvaardigheidsscore tussen… en ...
methode gebonden doelen: zie handleiding
Hiaten methode doelen en doelen Cito LOVS
Groep-specifieke doelen
Bij Aanpak
HOE GA IK BOVENSTAANDE DOELEN REALISEREN?
Alleen beschrijven wanneer de aanpak afwijkt van de handleiding van de methode
Welke inhoud/lessen?
Welke vorm(en) van instructie gebruik ik?
Welke strategieën gaan de kinderen gebruiken?
Welke groeperingvormen gebruik ik (organisatie)?
Wat doe ik anders/aanvullend t.o.v. de methode?
Welke middelen/materialen ga ik aanvullend inzetten?
Hoe en wanneer ga ik evalueren?
De volgende leerlingen krijgen (dagelijks) verlengde instructie aan de groepstafel om de
groepsdoelen van de huidige periode toch te halen
De volgende leerlingen werken ook aan de groepsdoelen van deze periode, maar kunnen met minder
instructie al snel zelfstandig aan de slag; zij maken vaak ook extra werk
Bij Verslag uitvoering
Dit is je ruimte voor aantekeningen, bevindingen, tussentijdse evaluaties e.d. van deze planperiode.
Een soort logboek. Procesbeschrijvingen van je groep. Noem hier ook eventueel namen van
leerlingen.
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Bij Evaluatie
Zijn de groepsdoelen bereikt?
Wat maakt, dat de doelen wel/niet bereikt zijn?
Wat zijn de resultaten van de toetsen?
Wat was jouw rol daarin?
Wat ga je de volgende planperiode anders doen?
Wat neem je mee naar de volgende planperiode?
Welke leerlingen hebben welke cruciale leerdoelen niet behaald?

21

Zorgplan CBS Betrouwen

Bijlage 3:

2021 - 2025

Streefdoelen volgens inspectienorm in vaardigheidsscores

Zie server: Map IB – Trendanalyses. Hier staat een overzicht met de inspectienormen.
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OPP

Voor leerlingen met een arrangement gebruiken wij een Ontwikkelings Perspectief Plan.
Dit document is als volgt te vinden:
Computer → Docent → IB’er → Nieuw → HGPD → OPP-versie horizontaal def
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Leerlingbespreking

CBS Betrouwen

Naam leerling:
Geb. Datum:
Groepsverloop:
Leerkrachten:

Leerlingbespreking

j m
Leeftijd:
Didactische leeftijd:
Periode:

Signalering
Er zijn problemen op het terrein van:
taalontwikkeling / woordenschat
(voorbereidend) lezen
spellen
(voorbereidend) rekenen

begrijpend lezen
gedrag / sociale / emotionele ontwikkeling
motoriek
________________

Beknopte probleemomschrijving:

Wat gaat goed? Wat zijn de sterke kanten van de leerling?
(denk aan concrete voorbeelden/situaties)

Hulpvraag
In het overleg wil ik graag de volgende vragen bespreken:

Wat is de hulpvraag van de leerling:

Wat is de hulpvraag van de leerkracht:

30

Zorgplan CBS Betrouwen

2021 - 2025

Zorginformatie
Zijn er in het verleden medische/ diagnostische onderzoeken uitgevoerd?
Soort onderzoek:

Datum:

Groep:

Uitgevoerd door wie?

Zijn er in het verleden hulp- en/of handelingsplannen uitgevoerd?
Onderwerp:

Periode

Groep:

Resultaat

Voeg het leerlingprofiel van de toetsresultaten van het Cito lvs en/ of DORR toe

Gedrag

Denk o.a. aan:
gedrag t.o.v. volwassen
gedrag t.o.v. leerlingen
gedrag t.o.v. schoolwerk
gedrag in thuissituatie
gedragstoornis (bv. adhd)
pestgedrag
pos/neg aandacht vragen

Leerling

Denk o.a. aan:
cognitieve ontwikkeling
functie-/spelontwikkeling
taalontwikkeling (thuistaal)
medische bijzonderheden
fysieke kenmerken (bv bril)
soc./ emotionele kenmerken
hobby’s interesse(s)

Onderwijs

Informatie

Denk o.a. aan:
problemen rekenen
problemen taal/spelling
problemen lezen
(leesvoorw)
problemen motoriek
leerstoornis bv dyslexie
hoogbegaafd
31

Zorgplan CBS Betrouwen

2021 - 2025

Omgeving

Denk o.a. aan:
Samenstelling gezin
Relatie met gezinsleden
Gebeurtenissen in gezin
Woonomstandigheden
Werk ouder(s)
Relatie ouders met school
Religie/cultuur/nationaliteit

Taak

Denk o.a. aan;
Handelingsplannen
Volt eigen leerlijn
Ambulante begeleiding
Begeleiding buiten de klas
Aangepaste verwerking
Aangepaste werkplek
Extra eisen werkhouding
Huiswerk

Onderwijsbehoeften van deze leerling
Deze leerling heeft….
•

Instructie nodig die…..

•

Opdrachten en materiaal nodig dat….

•

(leer)activiteiten nodig die…..

•

Feedback nodig die……

•

Groepsgenoten die….

•

Een leerkracht nodig die….

•

Ondersteuning nodig bij….

•

Anders, nl………..
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Wie doet wat?

kort hulpplan opstellen
afnamen ped/did onderzoek
uitgebreid handelingsplan opstellen
aanmelden voor RT
inschakelen onderwijsbureau
aanmelden PCL
aanmelden bij de GGD
anders, nl:
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•
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Afspraken over werken met groepsplannen groep 1 en 2

Groepsplannen voor de zomervakantie goed afronden met duidelijke evaluatie.
Didactisch groepsoverzicht met laatste gegevens goed en duidelijk en zorgvuldig updaten.
In de week voor de zomervakantie alle afgeronde groepsplannen en didactische groepsoverzichten doorspreken met de volgende groep.
In november, maart en juni worden de groepsplannen en didactische groepsoverzichten
(groepskaart)aangepast in DORR.

Wanneer?
Einde schooljaar.
Start nieuw schooljaar.

Hoe

In november

1e meetmoment
DORR

In januari

In maart

2e meetmoment
DORR

In juni

E meetmoment
DORR

Wat
Laatste groepsplannen en
didactisch groepsoverzichten
doorspreken met de leerkracht
van de volgende groep.
Evaluatie 1e periode DORR
Opstellen groepsplannen en
didactisch groepsoverzichten.
M2 toetsen

Gedaan?
O rekenen
O taal

Evaluatie 2e periode DORR
Opstellen groepsplannen en
didactisch groepsoverzichten.
Evaluatie 3e periode DORR
Opstellen groepsplannen en
didactisch groepsoverzichten.

O rekenen
O taal

O rekenen
O taal
O rekenen
O taal

O rekenen
O taal
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•
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Afspraken over werken met groepsplannen groep 3 t/m 8

Groepsplannen voor de zomervakantie goed afronden met duidelijke evaluatie.
In de een na laatste week of de laatste week voor de zomervakantie alle afgeronde
groepsplannen en de beginsituatie van de nieuwe groepsplannen doorspreken met de
volgende groep. De nieuwe leerkracht beschrijft de aanpak van de groepsplannen.
De week voor de herfstvakantie worden de groepsplannen eventueel aangepast in de nieuwe
groep van de leerling.

Wanneer?
Einde schooljaar.
Start nieuw schooljaar

Eind oktober

Begin november

Eind februari

Halverwege april

Eind juni

Hoe

Wat
Laatste groepsplannen,
overzicht groepskaart en de
beginsituatie van de nieuwe
groepsplannen doorspreken
met de leerkracht van de
volgende groep.
Eventueel aanpassen van
groepsplannen en groepskaart
nieuwe groep.

Groepsplanbespreking Bijstellen groepsplannen en
Tussenevaluatie
groepskaart
a.d.h.v. methode gebonden
toetsen.
Groepsplanbespreking M-toetsen.
Evaluatie
Evalueren groepsplannen.
Groepskaart bijwerken en
groepsplannen opstellen.
Groepsplanbespreking Bijstellen groepsplannen en
Tussenevaluatie
groepskaart
a.d.h.v. methode gebonden
toetsen
Evaluatie
E-toetsen.
Evalueren groepsplannen.
Groepskaart bijwerken en
groepsplannen opstellen.

Gedaan?
O Rekenen
O Spelling
O Technisch lezen
O Begrijpend lezen

O Rekenen
O Spelling
O Technisch lezen
O Begrijpend lezen
O Rekenen
O Spelling
O Technisch lezen
O Begrijpend lezen
O Rekenen
O Spelling
O Technisch lezen
O Begrijpend lezen
O Rekenen
O Spelling
O Technisch lezen
O Begrijpend lezen
O Rekenen
O Spelling
O Technisch lezen
(O Begrijpend
lezen)
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Algemene toetskalender
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Schoolondersteuningplan

Schoolondersteuningsprofiel
CBS Betrouwen
December 2018
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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.

Basisondersteuning
Voor alle scholen van het samenwerkingsverband Friesland is eenzelfde definitie van de
basisondersteuning opgesteld. Alle scholen dienen te voldoen aan deze standaarden en indicatoren.
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 3 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 4 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 5 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de
kwaliteit daarvan is.
Samenwerkende ketenpartners
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Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Materialen in de klas
Hoofdstuk 7 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
Hoofdstuk 8 geeft de grenzen van de zorg aan.

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. 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, 6) materialen in de klas en 7) grenzen van de zorg een antwoord op de volgende
vragen:
1

2
3

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?
Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie,
doelstellingen?
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 ons 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
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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Basisondersteuning
In ons samenwerkingsverband maken we onderscheid tussen de volgende varianten ondersteuning:
de basisondersteuning op de basisschool, de extra ondersteuning, plaatsing op een school voor
speciaal basisonderwijs en plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4.
Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die door elke school binnen het
samenwerkingsverband Friesland geboden wordt. We verwachten dat alle scholen in het
samenwerkingsverband minimaal voldoen aan deze basisondersteuning. Elk deelnemend
schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de ondersteuning en de
organisatie daarvan op de eigen scholen. Iedere school is in staat tot een cyclische wijze van
handelingsgericht werken, waarbij het denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling
centraal staat.
Wat valt onder de basisondersteuning?
Ondersteuning:
• Vanuit de interne zorgstructuur vindt preventieve ondersteuning plaats gericht op het tijdig
signaleren en voorkomen van leer- en gedragsproblemen.
• Vanuit deze signalering wordt er cyclisch planmatig gewerkt.
• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels
een dyslexieprotocol.
• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels
een dyscalculieprotocol.
• Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder
dan gemiddelde intelligentie.
• Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor
leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap.
• De scholen werken met een protocol voor medische handelingen.
• de scholen hebben een duidelijk visie op de ondersteuning van de leerlingen.
• De procedures m.b.t. de ondersteuning zijn vastgelegd.
• De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in.
• Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd.
• De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners, bijvoorbeeld via
het wijk- of gebiedsteam, kan bieden.
Afstemming:
• De leerstof van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• De materialen van de scholen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• De onderwijstijd van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• De scholen werken met doorgaande leerlijnen.
Aanbod:
• Het aanbod van de scholen is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt.
Opbrengstgericht werken:
• De scholen verzamelen systematisch de vorderingen van de leerlingen.
• Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod
• De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd.
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De lessen op de scholen zijn effectief: aansprekend, doelmatig en interactief.

Opbrengsten:
• De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met de
gestelde minimumnormen van de Inspectie.
Pedagogisch klimaat:
• Op de scholen heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat.
Overdracht:
• De scholen werken met een goede overdracht van vorige school naar eigen school.
• De scholen werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren.
• De scholen werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende school.
Ouders:
• De scholen betrekken de ouders actief bij het onderwijs aan hun leerlingen wanneer het gaat
over het informeren van de ouders over de ontwikkeling van hun kind.
De scholen zijn in staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling te beschrijven. Voor de leerlingen
die binnen de basisondersteuning specifieke ondersteuning krijgen, wordt er planmatig gewerkt.
Wanneer er extra of zware ondersteuning nodig is, kan de school onderbouwen, aan de hand van
bovenstaande criteria, dat de basisondersteuning niet toereikend is geweest. De schuin gedrukte
criteria zijn indien van toepassing, voor de betreffende leerling.
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Deskundigheid voor ondersteuning

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven.
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Ondersteuningsvoorzieningen

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht
zien hoe de school op de kwaliteit van de voorziening scoort.
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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 school op de kwaliteit van de voorziening scoort.
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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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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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Grenzen van de zorg

Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.
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DEEL II ANALYSE EN BELEID
In dit deel analyseren wij onze gegevens en geven wij aan wat wij er (zo nodig of gewenst) mee gaan
doen.
1. Basisondersteuning

Wat zien wij?

Wat vinden wij?

Wat gaan wij doen?

2. Ondersteuningsdeskundigheid

Wat zien wij?

Wat vinden wij?

Wat gaan wij doen?

3. Ondersteuningsvoorzieningen (fysiek, ruimtes, materialen)

Wat zien wij?

Wat vinden wij?

Wat gaan wij doen?

4. Samenwerking en grenzen

Wat zien wij?

Wat vinden wij?

Wat gaan wij doen?

50

Zorgplan CBS Betrouwen
DEEL III

2021 - 2025

VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:

Datum

Plaats

Handtekening MR

En vastgesteld door het bestuur:

Datum

Plaats

Handtekening MR
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