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VOORWOORD 
 

Per 1 augustus 2014 is ‘passend onderwijs’ ingevoerd.  

 

Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een onderwijsaanbod te ontwikkelen 

dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dat aanbod kan gerealiseerd worden bij de 

eigen scholen of bij een school van een ander bestuur binnen de regio.  

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stromenland in Nijmegen e.o. Een 

samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen 

en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren. 

Dat doen zij zodanig dat zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doormaken. 

 

 “Kern van passend onderwijs is dat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk 

een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Daarbij wordt niet gekeken naar de 

problemen, maar naar de mogelijkheden.” 

 

In dit ondersteuningsplan willen wij als OBS de Muze aangeven hoe wij passend onderwijs bij ons op 

school realiseren en hoe onze basisondersteuning eruit ziet. Hierbij steeds kijkende naar ons 

onderwijsconcept. 

 

Het is onze insteek geweest om dit ondersteuningsplan zo volledig mogelijk te maken en het te plaatsen 

in een herkenbare context. Dit document mag worden beschouwd als een appendix van ons schoolplan. 

Het staat niet op zichzelf, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

In hoofdstuk 1 omschrijven we onze visie, de werkwijze in algemene zin en onze doelstellingen en 

ambities op het gebied van zorg & begeleiding in het bijzonder. Hoofdstuk 2 zoomt in op het 

handelingsgericht werken. Hoofdstuk 3 beschrijft de betrokkenen bij de ondersteuning. Hoofdstuk 4 

tenslotte is een weergave van allerlei procedures en protocollen rondom zorg & begeleiding op OBS de 

Muze.  

Voor de volledigheid hebben we, zo veel als mogelijk, de gebruikte formulieren en documenten als 

bijlagen toegevoegd.  

 

De MR heeft ons, bij de totstandkoming van dit ondersteuningsplan, geadviseerd en het uiteindelijke 

plan ook goedgekeurd. 

 

Naast het ondersteuningsplan is er ook een schoolontwikkelingsprofiel (SOP) geschreven. In het SOP 

staat beschreven welke basisondersteuning een school te bieden heeft en welke extra mogelijkheden 

en grenzen er zijn aan de ondersteuning die wij kunnen bieden. 

Het SOP is een concretisering van dit ondersteuningsplan en is richtinggevend voor ouders. 

Op onze site is het schoolontwikkelingsprofiel te downloaden. 

 

 

Team OBS de Muze 
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1 ZORG  &  BEGELEIDING  OP  OBS de Muze 
 

Het eerste hoofdstuk van dit ondersteuningsplan geeft een omschrijving van onze visie en missie, de 

werkwijze in algemene zin en onze doelstellingen en ambities op het gebied van zorg & begeleiding in 

het bijzonder.  

 

 

1.1 VISIE  &  MISSIE  
 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. We maken daarbij onderscheid 

naar een visie op: de inrichting van het onderwijs, de opbrengsten van het onderwijs, het schoolklimaat 

en onze rol in de maatschappij.  

 

Onze missie is:     

Het leggen van een stevige basis staat op OBS de Muze voorop. Wij willen onze kinderen zo goed 

mogelijk voorbereiden om onbevangen en vol zelfvertrouwen de maatschappij  tegemoet te treden. Wij 

willen onze kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de 

individuele talenten zoveel mogelijk gezien, ontwikkeld en uitgedaagd. Vanuit een gedegen aanpak van 

modern, uitdagend en vooral inspirerend onderwijs, willen wij aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Wij 

willen kinderen alle ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn gedurende een basisschooltijd vol plezier! 

 

Kernwaarden 

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden (voor en) van een organisatie. 

De kernwaarden van een organisatie zijn dus de punten waar de organisatie op drijft, de basiswaarden 

op grond waarvan besluiten worden genomen. Kernwaarden zijn daarmee het ethisch kompas van een 

organisatie. 

De kernwaarden van onze school zijn: 

 

 Veiligheid 

 Creativiteit 

 Uitdaging                       

 Inspiratie 

 Vrijheid                            

 Kunstzinnigheid  

 Vertrouwen                 

 Plezier 

 Verantwoordelijkheid 

  

Visie 

Voor een duidelijke positionering van onze school binnen de conceptuele diversiteit van Stichting 

Conexus is het nodig een stevig verankerde visie op de inrichting van ons onderwijs te formuleren. Dit 

fundament ondersteunt en geeft richting aan de groeikracht van onze school. 

OBS de Muze zit momenteel in een transitie naar eigentijds en kindgericht onderwijs waarbij de 

ontwikkeling van de mogelijkheden van alle kinderen het uitgangspunt is.  

 

Vanuit de missie zien we de volgende kenmerken op onze school terug. 
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Elk kind is uniek 

Wij nemen de kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften van het kind als uitgangspunt bij de inrichting van 

ons onderwijs. Elk kind is uniek en heeft dus feitelijk ook een eigen, unieke ontwikkelingsroute nodig. 

Wij erkennen de kinderen in hun eigenheid en specifieke kwaliteiten, zodat zij zich harmonieus kunnen 

ontwikkelen. 'Wat kan het kind wel', in plaats van 'wat kan het kind niet?' 

 

De persoonsontwikkeling staat centraal  

Wij richten ons allereerst op de persoonsontwikkeling van de kinderen. Wij zorgen ervoor dat ze zich 

kunnen ontwikkelen tot autonome en verantwoordelijke personen. Zij kunnen dan hun plek innemen in 

de maatschappij en daarbij de verantwoordelijkheid nemen die nodig is. Om deze persoonsontwikkeling 

ruimte te geven, biedt de school veel mogelijkheden om verantwoordelijk te zijn. Fouten maken mag! 

 

De ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden 

Wij stimuleren de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden hebben 

betrekking op het evalueren van de eigen prestaties en het bewust omgaan met sociale situaties. Er is 

naast de cognitieve doelen veel aandacht voor doelen op het vlak van de vaardigheden en de 

persoonlijkheid.  

 

Zelfvertrouwen en onbevangenheid 

Wij zorgen ervoor dat kinderen zich competent voelen bij het verwerven van kennis, houding en 

vaardigheden. Zelfvertrouwen ontstaat door zelf ontdekken, uitproberen, leren, oefenen en toepassen, 

net zolang totdat de bedoelde kennis of vaardigheid als ‘beheerst’ kan worden beschouwd. 

Zelfvertrouwen ontstaat ook doordat anderen in de omgeving van het kind de behaalde resultaten 

beoordelen en waarderen en er dus niet onverschillig tegenover staan. Op de Muze waarderen wij álle 

behaalde resultaten, op alle verschillende ontwikkelingsgebieden en niet slechts de resultaten van taal 

en rekenen. Elk kind krijgt waar mogelijk een ‘podium’.  Onbevangen wordt hier nadrukkelijk niet bedoeld 

als naïef, maar juist realistisch over mogelijkheden en onmogelijkheden en toegerust met kennis en 

vaardigheden waardoor de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden getreden. 

 

Kinderen zijn eigenaar van het eigen leerproces 

Wij laten kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Door dit eigenaarschap is het welbevinden 

en de betrokkenheid van de kinderen groter. Wij maken het leren zichtbaar door de leerstappen 

inzichtelijk te maken en samen met de kinderen bij te houden welke vorderingen zij maken. 

 

Een ononderbroken ontwikkeling  

Wij richten het onderwijs zo in dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. 

Hierbij zijn leraren in staat om de leerdoelen aan te passen aan de mogelijkheden van de kinderen. 

 

Het pedagogisch klimaat 

Wij geloven in voorleven. Laat zien wat je bedoelt! Van teamleden wordt gevraagd om consequent uit 

te dragen waar wij voor staan. Met het team zijn we gekomen tot de volgende grondhouding. Onze 

grondregel is: 

‘'Zorg voor jezelf, de ander en de omgeving'. 

Met het team hebben we deze grondregel vertaald in drie kapstokregels: 

Kapstokregel 1: “we gaan respectvol met elkaar om” 

Kapstokregel 2: “we zorgen dat iedereen zich fijn en veilig voelt” 

Kapstokregel 3: “we dragen zorg voor onze omgeving” 

In elke basisgroep zijn deze kapstokregels uitgewerkt in door de groep zelf bedachte afspraken. Zo 

zorgen wij voor veel draagvlak voor de grondregel.  

 

 

 

Wat we doen om onze visie te realiseren 
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Werken in clusters/team-teaching   

In ons schoolconcept zijn de kinderen verdeeld in vier clusters, cluster 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Binnen elk 

cluster  zijn er drie heterogene basisgroepen. De leerkrachten werken als een team samen en zijn 

samen verantwoordelijk voor het onderwijs in het hele cluster. Naast de basisgroepen zijn er op vaste 

momenten groepsoverstijgende instructies in niveaugroepen, afgewisseld met zelfstandig werktijd op 

het leerplein. De basisvakken worden zoveel mogelijk op de ochtenden gegeven en de andere vakken 

tijdens de middagen. Binnen het cluster is er een heldere rol- en taakverdeling vastgelegd in een 

weekrooster. Wij verkennen momenteel de mogelijkheden van functiedifferentiatie van de leraren 

binnen het cluster. Tijdens het zelfstandig werken op het leerplein wordt digitale oefensoftware ingezet. 

 

Wij ontwikkelen ons richting gepersonaliseerd leren in de niveaugroepen 

Wij zetten zoveel mogelijk gepersonaliseerd leren in om kindgericht onderwijs vorm te geven. Door het 

leren steeds meer te personaliseren is sprake van leertrajecten die qua inhoud en tempo zijn afgestemd 

op het individu en waarbij het kind invloed heeft op de vormgeving van het eigen leerproces (wens). De 

meeste instructies worden gegeven in groepsoverstijgende niveaugroepen. Per leerjaar zijn er twee 

niveaus. Binnen de niveaugroepen wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd lesgegeven. Wanneer elke 

leerkracht een of enkele van die niveaugroepen uitleg geeft, heeft elk kind precies instructie op het 

niveau waarop het bezig is. Dit sluit aan op de behoefte van de kinderen én het geeft de leerkracht veel 

meer rust en ruimte omdat er veel meer eenduidigheid is qua ‘hulpvraag’. Daarnaast zijn de groepen 

nog groot genoeg om voldoende heterogeniteit te waarborgen. Dat is namelijk belangrijk voor de juiste 

interactie en het leren van elkaar. Ook de taakweekkaarten zijn op niveau samengesteld.  

 

Wij maken gebruik van coöperatief leren 

Samenwerkend leren heeft een structurele plek in het onderwijs. Groepswerk vinden wij belangrijk om 

zowel om te gaan met verschillen als gebruik te maken van verschillen. Belangrijke aspecten bij 

samenwerkend leren zijn de positieve wederzijdse afhankelijkheid in combinatie met de individuele 

verantwoordelijkheid van de kinderen. Groepswerk staat zo onder andere ten dienste aan het 

ontwikkelen van executieve vaardigheden. Het type opdracht dat voor groepswerk ingezet wordt moet 

betekenisvol zijn doordat het voldoende rijk en open is en het resultaat een vervolg krijgt. Bij groepswerk 

is veel ruimte voor directe interactie en daardoor worden in die context de samenwerkingsvaardigheden 

geoefend. 

 

Thematisch onderwijs / onderzoekend leren 

Wij laten de kinderen binnen ons thematisch onderwijs kennis maken met veel verschillende 

werkvormen waar onder onderzoekend leren (zie beleidsplan Thematisch Onderwijs). Het 

samenwerken aan onze thema's' is een mooie manier om groepswerk vorm te geven. Nieuwe kennis 

en inzichten worden op deze manier in de context ontdekt en onthouden. Hierdoor leren kinderen 

verbanden zien en onthouden zij de opgedane kennis beter.  

 

De kinderen werken met een portfolio (wens) 

Wij bereiden ons voor om de kinderen te laten werken met een portfolio om hun eigenaarschap van het 

leerproces inzichtelijk te maken. Het werken met een portfolio vraagt om een goede opbouw en 

implementatie. Dit onderdeel gaan we schooljaar 2020-2021 oppakken. Het werken met portfolio’s 

vereist in ieder geval  portfoliogesprekken waarin leraar en kind, eventueel samen met ouders 

reflecteren op het  leerproces van de afgelopen periode en vooruit kijken en afspraken maken over de 

komende periode. 
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1.2 UITGANGSPUNTEN  OBS DE MUZE 
 

Op de OBS de Muze streven we naar onderwijs waarbij kinderen goed voorbereid worden op hun 

toekomst en waarbij de school zich inspant om voor elk kind een optimale ontwikkeling mogelijk te 

maken.  

Om je goed te kunnen ontwikkelen is het nodig, dat je zelfvertrouwen hebt, dat je mensen om je heen 

hebt, die in je geloven en je waarderen en die bereid en in staat zijn je te ondersteunen waar nodig.  

Om dat te bereiken brengen we van kinderen de onderwijsbehoeften in kaart en zoeken we naar het 

aanbod, dat past bij het kind. Daarbij houden we rekening met de cognitieve en sociale mogelijkheden 

van de kinderen.  

Om de mogelijkheden te inventariseren gaan we in gesprek met de kinderen en met de ouders. De spil 

in ons onderwijs is de leerkracht, maar deze kan het niet doen, zonder het gesprek met het kind en de 

ouders. 

Op school gaat het om meer dan leren alleen. Natuurlijk is het belangrijk, dat je vakken als rekenen en 

taal en lezen onder de knie krijgt. Maar wij vinden het ook belangrijk, dat je houdingen en vaardigheden 

ontwikkelt, waarmee je in je verdere leven vooruit kunt. We doelen daarbij onder andere op 

vaardigheden als: creatief denken, onderzoekend leren; kritisch denken en digitale geletterdheid.  

 

Onderwijskundige 

uitgangspunten 

Didactische 

uitgangspunten 

Sociaal-culturele 

uitgangspunten 

 Veiligheid 

 Vertrouwen 

 Uitdaging 

 Inspiratie 

 Verantwoordelijkheid 

 Doorlopende 

ontwikkelingslijn 

 Differentiatie 

 Thematisch werken 

 Vrijheid    

 Creativiteit 

 Diversiteit 

 Kunstzinnigheid 

 

 

 

 

 

 1.3 OMSCHRIJVING  SCHOOLCONCEPT 
 

De Muze wil graag een school zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn en onderwijs op hun eigen manier 

kunnen volgen. Op De Muze wordt sinds 2016 gewerkt in heterogene basisgroepen, instructiegroepen 

en op leerpleinen.  

 

De basisgroep  

De basisgroep is de veilige ‘thuis’groep, waar kinderen van twee leerjaren samen zitten. In deze 

basisgroep wordt de dag begonnen met de inloop. In de basisgroep zijn ook de kringen (sociaal-

emotionele ontwikkeling), de vieringen, taal, technisch lezen en het thematisch onderwijs 

(wereldoriëntatie). Hier wordt pauze gehouden en gegeten en wordt de dag afgesloten. In de 

basisgroep zijn  vaste leerkrachten. 

 

Instructiegroepen 

Een aantal vakken, taal, rekenen, spelling, (begrijpend) lezen, wordt in zogenaamde instructiegroepen 

gegeven. Deze instructiegroepen zijn ingedeeld op het niveau of de onderwijsbehoefte(n) van het kind. 

Na elke toetsperiode wordt er gekeken of een kind nog in de juiste instructiegroep zit. De instructies 

verschillen naar inhoud, lengte (20 min of 40 min per vak), tempo en didactiek. Deze instructies zijn 

altijd in een klaslokaal.  
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Leerplein 

Het leerplein is een afwisselende, stimulerende omgeving waar veel te beleven is en waar kinderen 

keuzes kunnen maken. De activiteiten op het leerplein zijn uitdagend, gevarieerd en betekenisvol. Op 

het leerplein zijn er werkplekken voor individueel werk, voor duo’s of groepjes, er is een leeshoek, een 

opzoekhoek en er is een stilteplek. Op alle leerpleinen zijn voldoende computers/laptops aanwezig. 

Kinderen spelen/werken altijd onder begeleiding van een leerkracht. Kinderen werken op het leerplein 

aan (verwerkings-)opdrachten en er is ruimte voor onderzoekend leren. Er worden hoeken ingericht 

die gerelateerd zijn aan het actuele thema. Op het leerplein is voldoende ruimte en materiaal voor 

creatieve opdrachten. Alle activiteiten van de kinderen op het leerplein staan op een taakweekkaart 

(TWK). Op het leerplein gelden heldere, voor iedereen duidelijke, afspraken. 

De leerkracht op het leerplein beantwoordt niet alleen de vragen die de kinderen hem/haar stellen, 

maar is vooral procesbegeleider. Hij/zij ondersteunt ook de kinderen bij het aanleren van de 

vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerking en zelfsturing. 

 

Ateliers  

De clusters 3-4, 5-6 en 7-8 krijgen de beschikking over een aantal ateliers (wens). Dit zijn vaste of 

flexibele ateliers voor o.a.: techniek, onderzoekend/ontdekkend leren, beeldende vorming, muziek. 

 

Daarnaast zijn er ook gezamenlijke activiteiten waar de hele school of meerdere groepen bij betrokken 

zijn. Daarbij moet worden gedacht aan de weeksluiting, de jaarlijkse open podiumdag (waar 

verschillende groepen of individuele kinderen voor de hele school optreden ter afsluiting van het 

schooljaar), het schoolreisje, de jaarlijkse sportdag en de opening en sluiting van de verschillende 

thema’s.  

 

 

De school is verdeeld in clusters:  

 

Onderbouw:  Cluster 1-2 

Cluster 3-4 

 

Bovenbouw:  Cluster 5-6 

Cluster 7-8 

 

Binnen elk van deze clusters werken leerkrachten intensief, als een team, samen. Zo bepalen ze 

gezamenlijk onderwijskundige thema's en stemmen ze het onderwijs op elkaar af. Ieder cluster heeft 

een coördinator. De vier clustercoördinatoren vormen samen met de schoolleider het 

managementteam. 

 

1.4 INTERNE  BEGELEIDING 
 

Om het ontwikkelingsproces van kinderen individueel te kunnen volgen, vinden we het noodzakelijk dat 

er een goede structuur t.b.v. zorgverbreding aanwezig is, welke vormgegeven wordt in een 

handelingskader op schoolniveau. Onze school heeft gekozen voor het systeem van interne 

begeleiding. Voor taken van een Intern Begeleider zie bijlage 1.  

Het systeem van interne begeleiding wordt door ons omschreven als: 
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Een organisatievorm waarbij de directeur aan de Intern Begeleiders (IB-ers) beleidsmatige en 

organisatorische activiteiten, op het gebied van zorgverbreding, delegeert. Op onderwijsinhoudelijk 

gebied worden door Intern Begeleiders activiteiten verricht die leiden tot het verbeteren van het 

handelen van leraren m.b.t. het signaleren, analyseren, interveniëren en evalueren van 

ontwikkelingsproblemen (leer-, gedrag- en werkhoudingproblemen). Centraal staat het planmatig en 

cyclisch handelen en werken (handelingsgericht werken). De rol van Intern Begeleider verschuift naar 

coach, die de medewerker begeleidt om de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven. Leerling- 

en groepsbesprekingen worden hierop aangepast en het versterken van de vaardigheden van de 

medewerker staat centraal. 

 

 

1.5 DOELSTELLINGEN  ONDERSTEUNING 
 

De doelstellingen die wij als school hebben op het gebied van ondersteuning zijn:  

1. Het ondersteuningsplan is het kader van waaruit we handelingsgericht werken, zodat 

preventieve ondersteuning aan alle kinderen, op alle leer- en ontwikkelingsgebieden, geboden 

wordt. 

2. OBS de Muze wil kinderen begeleiden op een manier dat het kind kans ziet zich competent te 

voelen of dit te worden. 

3. Wij zien een goed sociaal klimaat waar kinderen en leraren zich geaccepteerd en veilig voelen, 

als algemene voorwaarde.  

4. Om kinderen goed te kunnen begeleiden streven we naar goede contacten met ouders om 

zodoende tot afstemming te komen. Wat heeft het kind nodig om de volgende stap in zijn/haar 

ontwikkeling te maken. Er is sprake van wisselwerking: een kind ontwikkelt zich in interactie met 

zijn ouders, leerkracht en andere kinderen. Kind en omgeving beïnvloeden elkaar voortdurend. 

 

 

1.6 AMBITIES  OP  HET  GEBIED  VAN  ZORG  &  BEGELEIDING 

Op het gebied van zorg & begeleiding hebben we de volgende ambities geformuleerd, lopende deze 

planperiode 

 

 Implementatie en borging van het ondersteuningsplan en de kwaliteitskalender 

 Procedures rondom ondersteuning en begeleiding worden vastgelegd in kwaliteitskaarten 

 Er vindt een doorontwikkeling plaats op ‘Zicht op ontwikkeling’ (o.a. door groepsoverzichten) 

 Leeropbrengsten worden twee keer per jaar teambreed besproken en geanalyseerd tijdens een  

vergadering 

 Implementatie verschillende ondersteuningsniveaus binnen het aanbod in de groep 

 

1.7 FUNCTIES  EN  INHOUD  VAN  HET  LEERLINGVOLGSYSTEEM  
 

Het gaat ons primair om: 

 het volgen van het kind (op zowel pedagogisch als didactisch gebied) 

 het signaleren van ondersteuningsbehoeften 

 het op basis daarvan inzetten van eventuele verdergaande ondersteuning 

 

Het leerlingvolgsysteem (LVS) heeft voor ons verschillende functies, bijv. als adequaat hulpmiddel bij: 

 het bepalen van de beginsituatie 

 het zicht houden op de ontwikkelingsgang van kinderen (signaleren van problemen en analyse) 

 de pedagogisch-didactische registratie en rapportage   

 het opstarten van ontwikkelingsplannen 
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 het afstemmen van onderwijs 

 het evalueren op leerkrachtniveau en op team(school)niveau 

 het doorgeven van informatie bij overstap naar andere groep of school en overleg met externen 

 

Het LVS moet antwoord geven op de volgende vragen: 

 ontwikkelt een leerling zich bevredigend in vergelijking met vorige keer of keren? 

 wat zijn de sterke/zwakke kanten van het kind? 

 is de leerstof op het niveau van het kind afgestemd? 

 functioneren de gebruikte methodes naar wens? 

 in hoeverre zijn de onderwijsdoelen bereikt? 

 zijn er aanwijzingen voor gewenste verbeteringen in de manier van aanpak? 

 wat is de kwaliteit van het totale onderwijs op onze school? 

 

Wij volgen systematisch de vorderingen van kinderen op vier manieren, namelijk door: 

 een meetinstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling: SCOL 

 met methode gebonden toetsen   

 met methodeonafhankelijke toetsen m.b.v. het Cito-LOVS 

 KIJK! 

 observaties 

 

Met behulp van bovenstaande gegevens brengen we de behoeften van kinderen zo goed mogelijk in 

kaart. Digitale gegevens worden bewaard in Esis (toetsscores, SCOL). De toetsen zelf worden 

gedurende het schooljaar bewaard. Wanneer de toets score IV of V is, of de vaardigheidsscore (VS) 

reden is tot zorg, wordt de toets in het digitale dossier (Esis) van het kind bij de administratie 

opgeborgen. Observaties worden tussentijds geregistreerd in Esis.  

Inmiddels zijn de meest recente citotoetsen allemaal ingevoerd tot en met groep 8. Deze toetsen zijn 

inhoudelijk afgestemd op de referentieniveaus. Dit is het niveau wat kinderen aan het eind van groep 8 

minimaal moeten behalen. Daarnaast sluiten de nieuwe toetsen beter aan bij het onderwijs aanbod en 

bij de leefwereld van de kinderen. 

De toetsmomenten liggen vast, waardoor een vergelijking mogelijk is met wat de kinderen zouden 

moeten kennen en kunnen. Zowel op het niveau van het kind, als van de groep en de school, kunnen 

hierdoor verantwoorde conclusies worden getrokken.  

De kinderen kunnen meer op niveau getoetst worden door de M/E toetsen. Deze meten het niveau wat 

tussen de midden en eind toetsen in ligt. Hierdoor kunnen kinderen met meer dan 10 maanden 

achterstand of voorsprong ook gebruik maken van de toetsen 3.0 en zijn er in principe geen aangepaste 

toetsen meer nodig. De school beschikt over een geavanceerd computernetwerk, waardoor verwerking 

mogelijk is. De leerkrachten voeren de toetsuitslagen in en verwerken de resultaten. Aanvullend op het 

Cito-leerlingvolgsysteem volgen we kinderen ook met behulp van methode gebonden toetsen en 

observaties.  

Na toetsing en observaties worden de verkregen gegevens verwerkt door de leerkracht. Indien nodig 

maakt de leerkracht een groepsanalyse (foutenanalyse) van de gemaakte toetsen. Twee keer per jaar 

(medio en eind van het schooljaar) maken de IB-ers een schoolanalyse (trendanalyse). Hierbij worden 

de doelen die de inspectie stelt, vanuit het nieuwe kader, meegenomen.  

Als schoolspecifiek doel willen we buiten de gemiddelde groepsscores kijken naar de verdeling van 

de scores op niveau I-V. Als doel stellen we, dat minimaal 20% van de kinderen een I score haalt, 20% 

een II en maximaal 20% een III, IV of V score haalt.  

 

Bovenstaande analyse en de nieuwe doelen worden in een groepsbespreking met de IB-er besproken. 

Vervolgens op individueel niveau (leerlingniveau) indien noodzakelijk (score IV of V). Uiteindelijk wordt 

het tijdens een teamvergadering op schoolniveau besproken, zodat we met het hele team kunnen kijken 

naar de uit te voeren actiepunten. Dit gebeurt volgens de 4-D systematiek: Data, Duiden, Doelen, 

Doen. 

 



 

Ondersteuningsplan OBS de Muze 2019-2023 versie december 2019    11 / 47 

 

1.8 INTERNE  OVERLEGSTRUCTUUR  M.B.T.  ZORG  &  BEGELEIDING 
 

Goede ondersteuning en begeleiding vinden we belangrijk. Er is een aantal overlegorganen waar dit 

onderwerp op de agenda staat: 

 

Mentorgroepbespreking 3 x per jaar Mentoren + IB-er bespreken mentorgroep 

Instructiegroepbespreking 2 x per jaar i-leerkrachten + IB-er bespreken de i-groep 

Kindbespreking    2 x per jaar Mentor + IB-er bespreken individuele  

kinderen 

IB/SMT-ondersteuningsoverleg  12 x per jaar IB-er adviseert directeur over ondersteuning                               

BSOT     6 x per jaar IB-er, directeur, leerkracht & externen 

       

De IB-ers zijn adviseurs van de directie. 

 

Mentorgroepbespreking 

In oktober, februari en juni vindt er een mentorgroepbespreking plaats. Tijdens deze bespreking wordt 

de hele mentorgroep besproken en indien nodig worden er interventies uitgezet.   

De bespreking in oktober gaat voornamelijk over het welbevinden van de kinderen. Hierin wordt samen 

gekeken naar de groepsvorming, sfeer in de groep. Daarnaast wordt er bekeken of alle interventies zijn 

opgestart, die in juni zijn overgedragen.  

In februari en juni wordt er naar de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling gekeken aan de hand 

van analyse van Cito toetsen, methodetoetsen, observaties etc.   

Tijdens de mentorgroepbespreking is het groepsoverzicht leidend. Daarnaast zijn de periodeplannen  

voor technisch lezen en rekenen opgesteld (oktober) en geëvalueerd (februari en juni).  

Het groepsproces (fase van groepsvorming) is een belangrijk bespreekpunt tijdens de 

groepsbespreking. Verder wordt er ook gesignaleerd welke kinderen achteruit gegaan zijn in hun 

ontwikkeling en welke kinderen met externen, bijvoorbeeld GGD, besproken moet worden.  

De mentor en de IB-er bekijken samen welke kinderen in de kindbespreking diepgaander besproken 

moeten worden. 

Het groepsoverzicht en de plannen worden weggezet in de digitale map Kwaliteitszorg. Informatie die 

niet in het groepsoverzicht opgenomen kan worden, wordt door de IB-er verwerkt in een verslag.  

 

Instructiegroepbespreking 

In februari en juni wordt er naar cognitieve ontwikkeling gekeken aan de hand van analyse van Cito 

toetsen, methodetoetsen, observaties van de i-leerkracht etc.   

Tijdens de instructiegroepbespreking is de evaluatie van het periodeplan leidend. De i-leerkracht maakt 

voorafgaand aan dit overleg de evaluatie van de periodeplanning. Hierbij betrekt hij/zij de vooraf 

opgestelde streefdoelen voor de periodeplanning. 

 
Kindbespreking 

In februari en juni vindt er een kindbespreking plaats. In deze bespreking worden die specifieke kinderen 

besproken voor wie de mentorgroepbespreking niet toereikend bleek. Ter voorbereiding van de 

kindbespreking vult de mentor vooraf het format in (zie bijlagen).Er wordt een hulpvraag geformuleerd. 

Tijdens de bespreking worden de in te zetten interventies en de gemaakte afspraken eraan toegevoegd. 

 

Door het systeem van mentorgroep- en kindbespreking behoudt de mentor voldoende zicht op de zorg 

in de groep. Het is een middel om tijdig te signaleren, diagnosticeren en evalueren. De IB-er noteert 

direct de gemaakte afspraken in Esis. 
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IB/SMT-ondersteunings-overleg 

Onderwerp van bespreking is onder meer de terugkoppeling door de IB-er van de kind- en 

mentorgroepbespreking. Daarnaast worden de procedures op het gebied van ondersteuning en 

begeleiding besproken.  

 

BSOT 

BSOT staat voor Brede School Ondersteunings-Team: een multidisciplinair overleg voor de afstemming 

van kinderenzorg. Vaak ervaren kinderen problemen van verschillende soort tegelijk: een taal-, 

medisch-, (ortho)pedagogisch-, didactisch of thuis(gezins)probleem. Het is noodzakelijk dat er bij de 

bepaling van het hulpaanbod vanuit verschillende disciplines naar het kind gekeken wordt. Het BSOT 

brengt vanuit deze verschillende disciplines advies uit aan ouders en de school naar aanleiding van de 

hulpvraag. Ouders geven hiervoor toestemming en zijn in het principe ook bij het BSOT aanwezig. Het 

groeidocument (met aanvullingen van kind en ouders) is het startpunt voor dit gesprek.  

In het BSOT zit de schoolverpleegkundige (GGD), Schoolmaatschappelijk werker (Sterker), de 

schoolondersteuner van ons samenwerkingsverband Stromenland. Vanzelfsprekend is ook de 

betrokken IB-er aanwezig. Op de zogenaamd “lege stoel” kan externe partner (bijvoorbeeld School Als 

Vindplaats of externe RT-er). De directeur is de voorzitter van dit overlegorgaan, de IB-er stelt de agenda 

op en zorgt voor de uitnodigingen van de betrokkenen. 

 

Binnen het BSOT wordt gekeken naar wat er nodig is om de zorgen (signalen) weg te nemen. Dit kan 

leiden tot lichte, matige of intensieve ondersteuningsvragen. Deze kunnen van het kind zijn, maar ook 

van de ouder, de leerkracht en/of andere begeleiders in de school.  

Er wordt dan onderscheid gemaakt naar:  

 Onderwijsbehoeften van het kind 

 Opvoedingsbehoeften van de ouder 

 Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/begeleider. 

Het BSOT kan adviseren en/of besluiten andere deskundigen in te schakelen of besluiten het signaal 

door te leiden naar anderen buiten de school.  

Enkele voorbeelden van adviezen vanuit het BSOT: 

- Uitvoeren van een observatie door bijvoorbeeld samenwerkingsverband  

- Uitvoeren van intelligentie/diagnostisch onderzoek door het samenwerkingsverband 

- Handreikingen voor opvoedondersteuning door Maatschappelijk werk of GGD.  

 

En verder 

Tijdens team-/clustervergaderingen kan ook het punt ondersteuning geagendeerd worden als daar 

vanuit de leerkrachten en/of IB-er(s) behoefte voor is. Diegene levert het agendapunt aan bij de 

voorzitter van het overleg. Deze agendapunten kunnen als doel hebben: 

 Het afstemmen van leerlingbegeleiding en onderwijsorganisatie tussen de verschillende leraren. 

 Beleidsvoorstellen van de directeur of de Intern Begeleider bespreken, bijstellen, uitwerken en 

vaststellen met het team. Met name op het gebied van de kwaliteitszorg. 

 Informatie geven over onderwerpen die een relatie hebben met de ondersteuningsstructuur 

(ontwikkelingen in het samenwerkingsverband, landelijke ontwikkelingen, informatie geven over 

leer- en gedragsproblemen. 

 

Tijdens studiedagen is er uitgebreider gelegenheid om in te zoomen op een specifiek onderdeel van 

zorg & begeleiding, bijvoorbeeld middels teamtraining door een extern deskundige. 
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2   HANDELINGSGERICHT  WERKEN   
 

Iedere school moet voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie stelt. Daarnaast zijn er drie niveaus 

van zorg:  

1) Basisondersteuning: geboden door de school op basis van afspraken in het  

samenwerkingsverband; 

2) Extra ondersteuning:  in de vorm van arrangementen; 

3) Zware ondersteuning:  in de vorm van lesplaatsen in het speciaal basisonderwijs of het  

    speciaal onderwijs (S(B)O). 

 

 
 

 

In dit hoofdstuk leest u hoe wij vorm geven aan het handelingsgericht werken (basisondersteuning) en 

hoe wij de niveaus van zorg verdeeld hebben.  

 

 

2.1 BASISONDERSTEUNING 
 

Wij geven op onze school vorm aan basisondersteuning vanuit het handelingsgericht werken op 

didactisch en pedagogisch gebied. Dit houdt in dat we ons onderwijs afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit veronderstelt een denken, praten en handelen in 

interactiemogelijkheden in plaats van eenzijdig uitgaan van belemmeringen en/of ontwikkelings- en 

leerachterstanden. We kijken dus naar de behoefte van een kind en wat deze kan in plaats van wat 

deze niet kan. 

 

Hierbij wordt voortdurend de vraag gesteld:   

“Wat heeft dit kind nodig, in deze klas, bij deze leerkracht, op deze school?” 

 



 

Ondersteuningsplan OBS de Muze 2019-2023 versie december 2019    14 / 47 

 

Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn: 

 De medewerker doet er toe 

 Wij werken constructief samen (teamleren) 

 Wij stellen de onderwijsbehoefte van het kind centraal 

 Wij benutten de positieve kanten van het kind: we gaan uit van talenten 

 Wij werken doelgericht en opbrengstgericht 

 Wij werken systematisch en transparant 

 

 

Het handelingsgericht werken kent een aantal fasen, die zijn weergegeven in de volgende cyclus.  

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder wordt bovenstaande cyclus verder toegelicht. 

 

 

 

 

 

I) Evalueren van signaleringen en verzamelen kinderengegevens 

 

Drie keer per jaar is er een mentorgroepbespreking met de Intern Begeleider. Deze vinden plaats in 

oktober, februari en juni en staan aangegeven in de zorgkalender.  

Voorafgaand aan de mentorgroepbespreking hebben de leerkrachten de periodeplannen van de 

afgelopen periode geëvalueerd. Tijdens de groepsbespreking wordt per mentorgroep gekeken hoe de 

groep sociaal-emotioneel, cognitief en intra persoonlijk functioneert. Wanneer er specifieke 

onderwijsbehoeftes zijn van het kind komen deze in de kindbespreking aan bod. 

Naar aanleiding van de analyse van de Cito-toetsen worden er periodeplannen (PP) opgesteld. Naast 

Cito-toetsen, bieden goede observaties van de leerkracht en methode gebonden toetsen ook informatie. 

Ook oudergesprekken kunnen veel informatie opleveren voor zowel leerkracht als ouders. De mentor 

stelt ouders altijd op de hoogte als er specifieke hulp wordt ingezet voor het kind.  

I) Evalueren / 

verzamelen 

II) Signaleren  

III) Onderwijs-

behoeften 

benoemen 

V) Opstellen 

periodeplan 

 

IV) Clusteren 

leerlingen  

      met 

gelijke  

      

onderwijsbeh

oeften 

 

VI) Uitvoeren  

periodeplan 

 

IV) Clusteren lln.  

met gelijke 

onderwijsbehoeften 

 

IV) Clusteren 

leerlingen  

      met gelijke  

      

onderwijsbehoeften 

 

WAARNEMEN 

Intern handelen 

 
Groeps-

bespreking 

Ouder- en 
lln.gesprek 

Zorgteam 

Ouder- en 
lln.gesprek 

BSOT CJG 

Indicatiestelling 

Onderwijsarrangement(en) 

Zorgarrangement(en) 

Individueel 

plan 
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II) Signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften   

  

Voorafgaand aan de mentorgroepbespreking evalueert de leerkracht de periodeplannen en de 

individuele ontwikkelingsplannen. Tijdens de kindbespreking worden onderwijsbehoeftes van het kind 

verder in beeld gebracht.  

Na de analyse van de gegevens besluit de mentor samen met de Intern Begeleider tijdens de 

kindbespreking welke volgende stap wenselijk is in de ontwikkeling van het kind. (zie stap III). 

 

 

 

 

 

III) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van kinderen   

  

Uit stap II kunnen de volgende acties volgen: 

 Opstellen van een ontwikkelingsplan voor intensivering van het onderwijs. Na de 

kindbespreking zijn er voldoende aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. 

 De onderwijsbehoeften worden in het groepsoverzicht algemeen benoemd. 

 Wanneer er onvoldoende aanknopingspunten zijn, dan kunnen de volgende stappen: 

o Observatie in de klas door de Intern Begeleider.  

o Voeren van een kindgesprek, welke hulpvragen heeft het kind?  

o Bespreken van het kind door de Intern Begeleider in het Zorgoverleg (IB & MT). 

 Inbrengen in het BSOT (zie hoofdstuk 1.8) 

 

 

 

 

 

IV) Clusteren kinderen met gelijke onderwijsbehoeften 

 

Kinderen met gelijke onderwijsbehoeften worden geclusterd. Bij de vakken rekenen, spelling en 

technisch lezen wordt instructie en verwerking in niveaugroepen aangeboden. Binnen de 

niveaugroepen is het mogelijk om nog verder te differentiëren. Dat kan op de drie niveaus van instructie 

(instructieonafhankelijk, instructiegevoelig en instructieafhankelijk) zoals beschreven in het periodeplan.  

Kinderen worden niet alleen op leergebied geclusterd, maar ook op taakwerkhouding en sociaal-

emotioneel gebied. 

 

V) Opstellen van een ontwikkelingsplan 

       

Het (individueel) ontwikkelingsplan wordt opgesteld door de mentor. Vanzelfsprekend kan de mentor 

rekenen op advies van Intern Begeleider, collega’s en eventueel externe betrokkenen/deskundigen. De 

specifieke onderwijsbehoeften van het kind worden omschreven.  

 

 

 

 

 

VI)  Uitvoeren van het ontwikkelingsplan      

   

De duur van een ontwikkelingsplan loopt ongeveer 8 tot 12 weken. Wanneer de mentor ervaart dat een 

ontwikkelingsplan niet aansluit dan is er overleg met de IB-er. Middels het directe instructiemodel krijgen 

kinderen extra of verlengde instructie en/of begeleiding.  

BEGRIJPEN 

PLANNEN 

 

REALISEREN 
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Daarna start de cyclus opnieuw. 

 

2.2 VIJF  NIVEAUS  VAN  ondersteuning 
 

In onze ondersteuningsstructuur zijn vijf niveaus van ondersteuning te onderscheiden. In deze paragraaf 

omschrijven we de 5 niveaus en staat omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

Niveau 1:  Algemene ondersteuning (ondersteuning op groepsniveau) 

Het kind ontwikkelt zich naar verwachting en de leerkrachten kunnen het onderwijs goed afstemmen op 

de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkrachten zorgen voor differentiatie binnen de 

instructiegroep. Naar aanleiding van observaties en toetsgegevens voor extra toegespitste instructie 

voor kinderen die het niet direct oppakken: verlengde instructie, re- en pre-teaching.  

De instructieleerkracht kent de methode en leerlijnen, bepaalt de doelstelling per les, anticipeert op 

eventuele behoeftes. Voor bepaalde kinderen volgt een verlengde instructie. Na afloop wordt 

geëvalueerd hoe de les verlopen is. Dit wordt gedaan volgens de principes van het expliciete directe 

instructiemodel (EDI). 

De instructieleerkracht bezint zich op de doelstellingen van de lessen en registreert welke kinderen niet 

of te weinig van de lessen profiteren. Naar aanleiding van de methode gebonden toetsen en observaties 

(waarnemen en begrijpen) beoordeelt de instructieleerkracht welke kinderen extra instructie nodig 

hebben en/of tempo en inhoud van de lessen voldoende is afgestemd. De leerkracht werkt o.a. met 

instructie vooraf, of met herhaalde instructie. De drie niveaus van ondersteuning zijn opgenomen in het 

periodeplan. 

 

Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming worden de volgende 

hulpmiddelen ingezet: 

 Lesrooster waarin instructiegroepen zijn opgenomen  

 Periodeplan waarin doelen voor instructiegroepen zijn opgenomen 

 LOVS/ESIS 

 Mentorgroepbespreking/Instructiegroepbespreking 

 3x per jaar oudergesprek (waarvan 1 x facultatief) 

 

Betrokkenen Taakverdeling 

Mentor  Inzichtelijk lesrooster waarin doelen/instructie zijn opgenomen algemeen 

Opstellen groepsoverzicht met onderwijsbehoeften mentorkinderen 

Cluster informeren over onderwijsbehoeften mentorkinderen d.m.v. 

groepsoverzicht en tijdens het clusteroverleg. 

Instructieleerkracht Inzichtelijk lesrooster waarin doelen/instructie zijn opgenomen rek-sp-(tl) 

Instructieleerkracht Periodeplan waarin doelen voor instructiegroepen zijn opgenomen rek-sp-(tl) 

Aanleveren gedifferentieerde taken voor TWK 

IB-er Beleggen mentorgroep, i-groep- en leerlingbespreking (kwaliteitskalender) 

Regie ligt bij de instructieleerkracht  

 

Niveau 2: Extra zorg 

Situatie rondom kind: 

 Ouders maken zich zorgen 

 Leerkracht voelt zich handelingsverlegen 

 Kind ontwikkelt zich naar verwachting, maar er zijn signalen die mogelijk belemmerend kunnen 

zijn in de ontwikkeling 

 

Extra zorg kenmerkt zich door: 

 Start invullen van het groeidocument 

 Extra instructie en inoefenen in een kleine groep (verlengde instructie) binnen de instructiegroep 
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 Extra hulp d.m.v. toepassen van differentiatiemodellen uit de methode 

 Inzetten van remediërend materiaal vanuit de methode 

 Aandacht voor sociaal-emotionele begeleiding (mentor) 

 

Ten behoeve van een optimale en systematische afstemming worden de volgende hulpmiddelen 

ingezet: 

 Lesrooster waarin instructiegroepen zijn opgenomen  

 LOVS/ESIS 

 Oudergesprek, afspraken die zijn gemaakt zijn vastgelegd in ESIS 

 Mentor brengt kind in tijdens een kindbespreking 

 Extra zorg staat beschreven in het periodeplan 

Betrokkenen Taakverdeling 

Mentor  Inbrengen leerling in kindbespreking (belemmerende/stimulerende factoren 

benoemen) 

Opstellen groeidocument 

Cluster informeren over speciale onderwijsbehoeften mentorkind 

Instructieleerkracht Inzichtelijk lesrooster waarin doelen/instructie zijn opgenomen 

Periodeplan opstellen n.a.v. instructiegroepbespreking  

Periodeplan (indien al opgesteld) evalueren 

Aanleveren gedifferentieerde taken voor TWK 

Mentor informeren over vorderingen kind 

IB-er Beleggen groeps-/kindbespreking (kalender) 

Adviseren leerkracht tijdens de groepsbespreking 

Adviseren leerkracht bij opstellen periodeplan 

Samen met mentor onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengen 

Regie ligt bij de mentor 

 

Niveau 3: Speciale ondersteuning 

Situatie rondom het kind: 

 Ouders maken zich zorgen 

 Mentor/i-leerkracht voelt zich handelingsverlegen 

 IB-er/directeur neemt handelingsverlegenheid van de mentor/i-leerkracht waar 

 Kind profiteert onvoldoende van het onderwijs 

 

Speciale zorg kenmerkt zich door: 

 Raadpleging IB-er 

 IB-er raadpleegt externe specialist (bijv. logopedist, jeugdverpleegkundige, orthopedagoog, 

schoolmaatschappelijk werk) 

 Inzetten van aanvullend, methodeonafhankelijk, remediërend materiaal gedurende een 

bepaalde periode met kind of groep kinderen.  

Richtlijn is 60 minuten extra bovenop regulier en is zichtbaar in het periodeplan. Hoe realiseren? 

 Goede analyse van toetsen met IV of V score of bij geringe groei in vaardigheidsscore 

 Mogelijk opstellen individueel ontwikkelingsplan voor eventuele vervolgstappen (voor kinderen 

die in de toekomst door kunnen stromen naar niveau 4). Plannen opnemen in het 

groeidocument. 

 

Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming worden de volgende 

hulpmiddelen ingezet: 

 Lesrooster waarin instructiegroepen zijn opgenomen binnen de niveaugroep 

 LOVS/ESIS 

 Mentorgroep-/kindbespreking 

 Oudergesprek, afspraken die zijn gemaakt zijn vastgelegd in ESIS. 

 Kindbespreking 
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 Individueel ontwikkelingsplan  

Betrokkenen Taakverdeling 

Mentor Inbrengen leerling in mentorgroepbespreking (belemmerende/stimulerende 

factoren benoemen) 

Inbrengen leerling in kindbespreking 

i.c. Opstellen individueel ontwikkelingsplan 

Cluster informeren over speciale onderwijsbehoeften (evt. i.o.p.) mentorkind 

Opstellen/aanvullen groeidocument 

Instructieleerkracht Inzichtelijk lesrooster waarin doelen/instructie zijn opgenomen 

Periodeplan opstellen/uitvoeren/evalueren  

Aanleveren gedifferentieerde taken voor TWK 

Analyse toetsen IV of V score of beperkte VS-groei 

Mentor informeren over vorderingen kind 

IB-er Beleggen mentorgroep/i-groep-/leerlingbespreking (kalender) 

Adviseren leerkracht tijdens de groepsbespreking 

Adviseren leerkracht bij opstellen individueel ontwikkelingsplan 

Onderzoeken specifieke onderwijsbehoeften leerling tijdens leerlingbespreking 

Raadpleging relevante extern deskundigen  

Regie ligt bij de mentor (Intern Begeleider is betrokken als procesbegeleider) 

 

Niveau 4: Speciale zorg met externe(n)/speciale zorg buiten school 

Op dit niveau wordt geconstateerd dat het kind zich niet voldoende ontwikkelt, of teveel problemen krijgt 

op sociaal-emotioneel gebied, ondanks de geboden extra ondersteuning. Bij dit zorgniveau betreft het 

inzet van externe expertise op school in de vorm van (preventieve) ambulante begeleiding of inzet van 

externe expertise buiten de school welke via de AWBZ of zorgverzekeraar via de huisarts ingezet wordt 

zoals logopedie, ergotherapie en dergelijke. 

Er moeten heldere grenzen worden gesteld aan wat dit kind aan kan en wat de school kan bieden. Het 

is van belang duidelijke afspraken met de ouders te maken m.b.t. de haalbaarheid van het regulier 

onderwijs op alle leergebieden.  

 

Situatie rondom kind: 

 Ouders maken zich zorgen en zijn handelingsverlegen 

 Instructieleerkracht/mentor is handelingsverlegen 

 IB-er/directeur neemt handelingsverlegenheid van de leerkracht/mentor waar 

 Kind profiteert, ondanks intensivering van de interventies, onvoldoende van het onderwijs 

 

Speciale zorg met externe(n) kenmerkt zich door: 

 Raadpleging BSOT (waarin Schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige en ambulant 

begeleider van samenwerkingsverband zitting hebben) 

 Eventueel n.a.v. BSOT aanvragen onderzoek of inschakelen preventieve ambulante 

begeleiding 

 Opstellen ontwikkelingsperspectief (OPP)/eigen leerlijn 

 

Als een kind wordt ingebracht in het BSOT wordt het groeidocument gebruikt als onderlegger. Wanneer 

extra ondersteuning gewenst is, dan vraagt de Intern Begeleider een arrangement aan bij het 

samenwerkingsverband. Hiervoor worden het groeidocument en bijbehorende aanvraagformulieren 

gebruikt. Deze worden ondertekend door ouders. 

Een OPP wordt gemaakt wanneer er een achterstand is van 10 maanden op de didactische leeftijd in 

twee leerdomeinen. In een OPP wordt aangegeven wat de verwachte uitstroom is van een leerling. 

Evaluatie hiervan vindt een keer per schooljaar plaats met ouders, mentor en Intern Begeleider.  
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Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming kunnen de volgende 

hulpmiddelen ingezet worden: 

 Lesrooster waarin doelen en instructiegroepen zijn opgenomen  

 LOVS/ESIS 

 Mentor-/kindbespreking 

 Oudergesprek, afspraken die zijn gemaakt zijn vastgelegd in ESIS 

 I.c.  BSOT: groeidocument als startdocument 

 I.c. aanvraag arrangement: groeidocument en aanvraagformulieren 

 Een OPP  

 

Betrokkenen Taakverdeling 

Mentor Inbrengen leerling in groepsbespreking (belemmerende/stimulerende factoren 

benoemen) 

Inbrengen leerling in kindbespreking 

Cluster informeren over speciale onderwijsbehoeften (evt. i.o.p.) mentorkind 

Instructieleerkracht Inzichtelijk lesrooster waarin doelen/instructie zijn opgenomen 

Periodeplan opstellen/uitvoeren/evalueren 

Aanleveren gedifferentieerde taken voor TWK (invulling samen met IB-er of 

externe)  

Mentor en IB-er informeren over vorderingen kind 

IB-er Beleggen mentorgroep-/kindbespreking (kalender) 

Adviseren mentor tijdens de mentorbespreking 

Adviseren mentor bij opstellen ontwikkelingsplan 

Onderzoeken specifieke onderwijsbehoeften kind tijdens kindbespreking 

Observatie van kind 

Kindgesprek voeren 

Inbrengen leerling in BSOT (betrokkenen informeren en uitnodigen) 

Arrangement aanvragen bij samenwerkingsverband Stromenland 

OPP schrijven samen met mentor 

Regie ligt bij de Intern Begeleider 

 

 

 

Niveau 5: Zeer speciale zorg: plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs 

Situatie rondom kind: 

 Ouders maken zich zorgen en zijn handelingsverlegen 

 Leerkracht is handelingsverlegen 

 School is handelingsverlegen 

 Kind profiteert ondanks intensivering van het onderwijs onvoldoende van het onderwijs 

 De school, leerkracht kan niet voorzien in de onderwijsbehoeften van het kind 

 

Wanneer blijkt dat de reguliere basisschool niet langer kan voorzien in de zorg en begeleiding van het 

kind, kan plaatsing in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs een oplossing zijn. Het streven 

is het kind te plaatsen in een onderwijsleersituatie die het beste past. Dit is een belangrijke wetenschap 

voor de ouders, die uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor het ontwikkelingsproces van hun kind. 

Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd. Wanneer de TLV positief wordt 

beoordeeld, kunnen ouders op zoek gaan naar passend speciaal onderwijs. Vanzelfsprekend 

ondersteunt de Intern Begeleider hierbij.  

 

Voor kinderen van wie de ouders de stap naar het S(B)O niet willen zetten en voor kinderen die op de 

wachtlijst van het S(B)O komen te staan wegens plaatsgebrek, wordt in overleg met de ouders een 

individuele leerweg op eigen niveau en tempo samengesteld en vastgelegd. De einddoelen 
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basisonderwijs zullen niet worden gehaald. Dit plan van aanpak wordt in en contract vastgelegd en door 

de ouders ondertekend. 

 

Ten behoeve van een optimale transparante en systematische afstemming worden de volgende 

stappen ondernomen: 

 TLV Aanvraag via het samenwerkingsverband. 

 Verwijzing naar het SBO/SO  

 

Betrokkenen Taakverdeling 

Leerkracht Inzichtelijk lesrooster waarin doelen/instructie zijn opgenomen 

Ontwikkelingsplan opstellen/uitvoeren/evalueren  

IB-er Inbrengen leerling in BSOT (betrokkenen informeren en uitnodigen) 

TLV/Arrangement aanvragen bij samenwerkingsverband Stromenland 

OPP schrijven 

Adviseren/ondersteunen ouders bij zoektocht naar S(B)O 

Overdracht leerlinggegevens naar nieuwe school  

Regie ligt bij de Intern Begeleider (in samenwerking met de directeur) 
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3 BETROKKENEN  BIJ  DE  ONDERSTEUNING 
 
Inmiddels is duidelijk dat de mentor een buitengewoon belangrijke rol heeft bij de ondersteuning van de 

kinderen en dat ook de IB-er cruciaal is. Daarnaast zijn er nog anderen betrokkenen bij de 

ondersteuning. Dit hoofdstuk zoomt daar wat dieper op in. 

 
 
 

3.1 REMEDIAL  TEACHING  DOOR  EXTERNEN 
 
Het komt voor dat kinderen specifieke hulp of begeleiding nodig hebben die we als school niet kunnen 

bieden. Te denken valt aan begeleiding van een ergotherapeut, logopedist of dyslexie-deskundige. We 

bieden als school hier letterlijk en figuurlijk ruimte voor, mits het een bevoegd (gediplomeerd) 

deskundige is.  

Het is mogelijk dat specifieke hulp of begeleiding niet op school zelf kan plaatsvinden. Het streven is 

dan dat het zoveel als mogelijk buiten schooltijden zal plaatsvinden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan 

middels een speciaal verlofformulier toch onder schooltijd hulp of begeleiding buiten school 

aangevraagd worden.  

De inzet en het verloop van de specifieke hulp en begeleiding wordt gecoördineerd door de Intern 

Begeleider.  

 

 

3.2 SCHOOLONDERSTEUNER / AMBULANT  BEGELEIDER 
 
Aan onze school is vanuit het samenwerkingsverband een schoolondersteuner verbonden. De 

schoolondersteuner heeft een coördinerende taak als het gaat over het invliegen van externe hulp vanuit 

bijvoorbeeld het samenwerkingsverband. Vanzelfsprekend gaat dit altijd in overleg met de IB-er. 

Zo kan er bijvoorbeeld de hulp en ondersteuning ingevlogen worden van een ambulant begeleider. Ook 

hiervoor geldt dat de IB-er dan ten alle tijden de casusmanager is. De ambulant begeleider kan 

regelmatig komen observeren om vanuit deze observatie gerichte handelingsadviezen te geven. Ook 

kan een ambulant begeleider fysiek met kinderen gaan werken. Dat hangt af van het arrangement dat 

door het samenwerkingsverband, Kentalis of Visio is afgegeven. 

 

 

3.3 ORTHOPEDAGOOG 

 

Vanuit het Samenwerkingsverband Stromenland bestaat ook de mogelijkheid om een orthopedagoog 

te raadplegen.  

De orthopedagoog kan diagnostisch onderzoek verrichten aan de hand van test, gesprekken 

observaties en vragenlijsten gericht op persoonlijkheidsonderzoek en/of intelligentieonderzoek. 

Daarnaast kan de orthopedagoog de leerkracht en/of de Intern Begeleider adviseren als het gaat over 

didactische programma’s, lesmethoden en/of pedagogische technieken. 

 

 

3.4 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK  WERK 
 
Deze discipline levert professionele psychosociale ondersteuning en zorg aan ouders en kinderen 

binnen de driehoek van school, gezin en kind. Naast deelname aan het BSOT houdt de 

schoolmaatschappelijk werker ook zeer regelmatig spreekuur bij ons op school. Via de leerkracht van 

het kind of de IB-er kunnen ouders een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werkster (SMW) 

van Samen Sterker. 
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3.5 DE  SCHOOL  ALS  VINDPLAATS 
 
De School Als Vindplaats (DSAV) is een initiatief van de gemeente Nijmegen, schoolbesturen, 

samenwerkingsverband, het ondersteuningsplatform Nijmegen en De Combinatie (Driestroom, Entrea, 

Pro Persona, etc.). Voorheen was zorg voornamelijk op wijkniveau geregeld, maar feitelijk is de school 

een logischer startpunt. De hulpverlening op wijk- en op schoolniveau moeten op elkaar worden 

afgestemd, waarbij samenwerking met de onderwijswereld een cruciale voorwaarde is. Dit uitgangspunt 

heeft geresulteerd in De School als Vindplaats.  

 

De School als Vindplaats heeft 3 functies: 

1. Advies- en meekijkfunctie:  

Consultatie, screening of observatie. In overleg met school en wijkteam wordt besloten wie 

hiermee aan de slag gaat; school, wijkteam of een specifieke zorginstelling. 

 

2. Doorzetfunctie:  

Indien nodig kan de gewenste zorginzet meteen gedaan worden. Hierbij denken we aan 

bijvoorbeeld ambulante begeleiding, training, intervisie 

Uitvoer vindt plaats volgens de principes van: 

- Triage; gezamenlijk met school/ouders/netwerk/eerste lijn hulp inzetten 

- Onderwijs en zorg werken vanuit gelijkwaardigheid en gelijke deskundigheid 

- Er is een integrale aanpak 

 

3. Signalerende functie:  

Door de centrale functie die de contactpersoon heeft, kunnen vragen geïnventariseerd en 

gebundeld worden waardoor centrale thema’s en ontwikkelingen breed en preventief opgepakt 

kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pedagogische vaardigheden voor ouders met 

kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkeling en/of gedrag problematiek.  

 

3.6 BETROKKENHEID  VAN  OUDERS / VERZORGERS 
 
Wij zien de ouders als een belangrijke partner. School en ouders hebben elkaar onlosmakelijk nodig om 

het kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling.  

Vanaf het begin van de schoolloopbaan betrekken wij ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van 

het kind. Na 6 weken onderwijs is er een gesprek met ouders hoe de start op de basisschool is verlopen.  

Ouders geven aanvullende informatie die van belang is voor de ontwikkeling van het kind en de keuzes 

die daarin gemaakt worden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en zijn in 

die zin partner bij de keuzes die gemaakt worden. Het doel van de gesprekken met ouders zal dan ook 

altijd zijn, afstemming te bereiken over de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van hun kind. 

 

Ouders worden 3 maal per schooljaar door de leraren uitgenodigd voor een gesprek over de 

ontwikkeling van hun kind (oktober, februari en juni). In februari en juni is dit aan de hand van een 

rapport. Het juni-gesprek is facultatief. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ouders met de mentor 

gedurende het jaar een afspraak maken wanneer dit wenselijk is. Wanneer een leerling in niveau IV of 

V zit van de ondersteuningsstructuur dan sluit de Intern Begeleider zoveel mogelijk aan bij het 

oudergesprek. Afstemming met ouders is op dit moment van essentieel belang. In dit geval maakt de 

IB-er het gespreksverslag en neemt dit op in ESIS. 
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4 PROCEDURES  &  PROTOCOLLEN 
 

Op OBS de Muze werken we met kwaliteitskaarten waarin procedures zijn vastgelegd. Ook binnen de 

zorg is een aantal kwaliteitskaarten opgesteld. De kwaliteitskaarten worden cyclisch opgesteld, 

geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.  

In dit hoofdstuk zijn, op alfabetische volgorde, diverse procedures en protocollen beschreven.  

 

4.1 AANMELDPROCEDURE 
 

Nijmegen hanteert het systeem van Schoolwijzer. Aanmelden voor OBS de Muze geschiedt dan ook in 

eerste instantie via dit systeem. Schoolwijzer probeert zoveel mogelijk kinderen te plaatsen op de school 

van de eerste voorkeur van de ouders. Uiteindelijk komt 95% van de kinderen op hun 1e 

voorkeursschool terecht. 

Bij de verdeling van plaatsen krijgen eerst de kinderen met voorrang een plaats, dan de andere kinderen 

met deze school als eerste voorkeur. Pas daarna volgen de kinderen die deze school als 2e tot en met 

6e voorkeursscholen hebben opgegeven. Het kan dus zijn dat een kind dat niet uit de buurt komt, maar 

deze school als eerste voorkeur had, wel een plaats toegewezen krijgt. 

Schoolwijzer voert 5 keer per jaar een plaatsingsronde uit. Tijdens zo'n ronde worden de plaatsen 

verdeeld. De eerste plaatsingsronde voor een schooljaar, is op 1 maart voorafgaand aan het schooljaar 

waarin het kind start. Bij deze ronde zijn alle plaatsen voor het eerst beschikbaar en heeft het kind de 

meeste kans op een plaats op de voorkeursschool. In de maart ronde hebben groep 1 kinderen een 

plaats-garantie als er al oudere kind(eren) uit het gezin op de Muze zitten.  

Daarna volgen er nog 4 plaatsingsrondes: in mei, juni, september en november. Tijdens iedere 

volgende plaatsingsronde verdeelt Schoolwijzer de nieuwe inschrijvingen over de overgebleven of 

vrijgekomen plaatsen. Na de 5e plaatsingsronde in november worden aanmeldingen voor het lopende 

schooljaar handmatig een open plaats toegewezen.  

De coördinator 1-2 verzorgt de Open Dagen en de individuele rondleidingen. Na bevestiging van 

inschrijving door de ouders verzorgt coördinator 1-2 de intake van de 4-jarigen. Zij verstuurt de 

inschrijfformulieren en plaatst de kinderen in een basisgroep. De intake en plaatsing van de zij-

instromers wordt verzorgd door de directeur.  

4.2 AANVRAAG  TLV  (TOELAATBAARHEIDSVERKLARING) 

Wanneer we als school niet meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van het kind en 

er reeds een groeidocument is opgebouwd, dan is er de mogelijkheid om een toelaatbaarheids-

verklaring voor het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs aan te vragen. Als school dienen we 

zorgvuldig te onderbouwen waarom het niet meer mogelijk is om het kind binnen de basisondersteuning 

op de eigen school op te vangen.  

Vanzelfsprekend wordt de TLV-aanvraag inhoudelijk altijd in samenspraak met ouders gedaan. 

De aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. 

Deze commissie beoordeelt of de aanvraag terecht is en beslist of een kind terecht verwezen wordt 

naar het SBO of SO. 

 

4.3 ARRANGEMENTEN 

 

Het kan voorkomen dat een leerling intensieve ondersteuning nodig heeft door een sterk veranderde 

situatie. In dat geval kan er een arrangement aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband  

Stromenland. Het doel van de ondersteuning is gericht op het herstel van de situatie en de onderwijsplek 

passend te maken. Het arrangement kan ook gericht zijn op het zoeken naar de juiste onderwijsplek in 

een andere setting. Dan is het een overbruggingsperiode.  
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4.4 DOORSTROOM  VAN  GROEP  2  NAAR  GROEP  3 
 

Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december starten, zijn de zogenaamde “herfstkinderen”. De 

inspectie gaat ervan uit dat deze kinderen na ruim anderhalf jaar kleuterperiode door kunnen stromen 

naar groep 3.  

De overgang van een leerling heeft niet alleen te maken met leeftijd, maar ook met de ontwikkeling die 

een kind heeft doormaakt. De school kijkt naar de werkhouding, inclusief de cognitieve ontwikkeling 

(wat heeft een kind geleerd). Het oordeel is gebaseerd op observaties, waarbij o.a. gekeken wordt naar 

de concentratie spanningsboog en de sociaal-emotionele ontwikkeling, toetsen en gesprekken met de 

ouders en de Intern Begeleider. Het gaat er om dat de verwachtingen zodanig zijn, dat het kind met 

succes het aanvankelijk leerproces kan volgen. De Intern Begeleider heeft samen met de leerkracht 

tijdens de kindbespreking in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft.   

Het oordeel van de school is hierin doorslaggevend, maar we vinden het van groot belang dat ouders 

zorgvuldig worden meegenomen in de besluitvormingsprocedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de 

directeur. 

 

4.5 DOUBLEREN  /  VERSNELLEN 
 

De kinderen op OBS de Muze beginnen in een bepaalde jaargroep en gaan in principe met die jaargroep 

mee door de gehele basisschoolperiode. Met mogelijke extra instructie of ondersteuning proberen we 

deze kinderen aansluiting te laten houden bij het niveau van de jaargroep. 

Het kan voorkomen dat we constateren dat het voor een leerling beter is om een jaar over te doen 

(doubleren) of juist een jaar over te slaan (versnellen).  

 

Doubleren 

Indien nodig wordt er overwogen om een kind een extra jaar te geven. Dit jaar is nodig om het kind 

“rijper” te maken, waardoor het met meer plezier het onderwijs kan volgen. Belangrijk te weten is dat 

een extra jaar niet altijd een garantie is voor een beter cognitief resultaat. De ouders worden hier 

uiteraard ook bij betrokken. De Intern Begeleider heeft hieraan voorafgaand samen met de mentor 

tijdens de kindbespreking in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft.  De 

uiteindelijke beslissing voor een verlenging ligt bij de directeur. Vanzelfsprekend zijn de mening en 

bevindingen van ouders, mentor en Intern Begeleider daarbij cruciaal. 

 

Criteria t.a.v. vaardigheden: 

 Het kind heeft de III score op minimaal 2 vakgebieden nog niet behaald. 

 Het kind is sociaal-emotioneel niet sterk genoeg om naar het volgende leerjaar te gaan. 

 Het kind is qua taakwerkhouding/aanpak en zelfstandigheid nog niet toe om naar het volgende 

leerjaar te gaan. 

 Het kind heeft op het gebied van de periode van groei meerdere doelen nog niet behaald. 

 

Criteria overig: 

 Het kind heeft een lopend ontwikkelingsplan. Er zijn al meerdere ontwikkelingsplannen 

geweest. 

 Het kind is aangemeld voor een kindbespreking met de IB-er. 

 De meerwaarde van de verlenging moet duidelijk in kaart worden gebracht 

 Er moet helder omschreven zijn welke doelen gesteld worden in het verlengingsjaar en hoe die 

bereikt kunnen worden (taak huidige, toekomstige mentor i.s.m. Intern Begeleider) 

Versnellen 

Een groep overslaan is dus eveneens mogelijk en ook hierbij worden ouders vanzelfsprekend 

betrokken.  Om deze beslissing te kunnen nemen moet er sprake zijn van een duidelijke voorsprong op 
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leeftijdsgenoten (minimaal 6 maanden) gedurende een langere tijd omdat de ontwikkeling bij kinderen 

schoksgewijs gaat. Er wordt uiteraard ook naar andere aspecten gekeken, zoals de werkhouding én of 

het kind emotioneel stabiel is en zelfvertrouwen heeft.  

De Intern Begeleider heeft hieraan voorafgaand samen met de mentor tijdens de kindbespreking in 

kaart gebracht welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft.   

De uiteindelijke beslissing voor een versnelling ligt bij de directeur, maar ook hier geldt dat de mening 

van ouders, leerkracht en Intern Begeleider cruciaal is. 

 

Criteria t.a.v. vaardigheden: 

 Het kind moet op minimaal op twee vakgebieden met de Cito toetsen tijdens meerdere periodes 

een I score halen. 

 Het kind moet sociaal-emotioneel sterk zijn. 

 

Criteria overig: 

 Het kind heeft een lopend plusplan. Kan wel een ontwikkelingsplan gehad hebben. 

 Het kind is besproken in de kindbespreking met de IB-er. 

 De meerwaarde van de versnelling moet duidelijk in kaart worden gebracht 

Stappenplan 

 

doubleren of versnellen 

groep 1 en groep 2 

doubleren of versnellen 

groep 3 t/m 8* 

Ontwikkelingsproblematiek Op welk gebied: 
- Cognitief 
- Motoriek 
- Concentratie / taak / 

werkhouding 

- Informatie en instructie 
verwerking 

- Sociaal welbevinden 

Op welk gebied: 
- Cognitief: Taal, 

technisch en 
begrijpend lezen, 
rekenen 

- Concentratie / taak / 
werkhouding 

- Informatie en instructie 
verwerking 

- Sociaal welbevinden 

Bespreken met IB-er in 

voortgangsgesprekken 

Analyseren problemen 
door observatie en toetsen 
Taal voor kleuters M1/ M2 

Rekenen voor kleuters M1/ M2 

Analyseren problemen 
door observatie, methode- 

gebonden toetsen en 
Cito toetsen M- versie 

Ontwikkelingsplannen opstellen  

en uitvoeren 

RT, extra hulp in of buiten  

de groep 

RT, extra hulp in of buiten  

de groep 

Bespreken met ouders   

Evaluatie 1e plannen.  

Indien nodig bijstellen. 

Ontwikkelingsplannen uitvoeren 

RT, extra hulp in of buiten 

de groep 

RT, extra hulp in of buiten 

de groep 

Evalueren resultaten 
 

Analyseren problemen door 
observatie en toetsen: 

Taal voor kleuters E1/ E2 
Rekenen voor kleuters E1/ E2 

Analyseren problemen 
door observaties, methode- 

gebonden toetsen en 
Cito toetsen E- versie 

 

Bespreken met ouders   

Besluitvorming door ouders, 
leerkracht en IB-er : 
Streven naar overeenstemming 
Directeur het finale oordeel 

Vertragen in gr. 1/2 of 

doorgaan naar gr. 2/3 

Doubleren in zelfde groep 

of versnellen 

Besluit bespreken met ouders   

*In principe geen doublure meer in groep 7 en 8. Indien nodig werken kinderen met eigen leerlijnen / 

ontwikkelingsperspectief. Bij uitzondering kan dat vanaf groep 6 gebeuren. 
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4.6 DYSLEXIE- & DYSCALCULIE PROTOCOL 
 

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, 

gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam. 

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen 

veroorzaken. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook 

los van elkaar voor. 

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als “een hardnekkig probleem met het aanleren en het 

accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen, op woordniveau. 

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar 

ook bij het snel en vlot kunnen lezen. 

Op OBS de Muze volgen we het dyslexieprotocol zoals opgesteld door het expertisecentrum. In de 

bijlage is een stappenplan dyslexie opgenomen.  

 

Zoals dyslexie zich richt op leesproblemen, richt dyscalculie zich op problemen op rekengebied. 

Wij volgen het protocol ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie.  

 

 

4.7 INSTRUCTIEGROEPEN 
 

Volgens het directe instructiemodel worden kinderen afhankelijk van hun instructiebehoefte in drie 

subgroepen ingedeeld: 

 

De subgroepen zijn: 

1. Verkorte instructie  

2. Basisinstructie 

3. Verlengde instructie 

 

Op OBS de Muze zijn, vanaf groep 3, voor de vakken rekenen en spelling de kinderen ingedeeld in twee 

niveaugroepen per jaarlaag. De instructiegroep .1 verzorgt de instructie aan kinderen uit de subgroepen 

1 en 2, de instructiegroep .2 verzorgt de instructie aan kinderen uit de subgroepen 2 en 3. Afhankelijk 

van hun toetsresultaten én onderwijsbehoeften worden kinderen ingedeeld in instructiegroep .1 of .2. 

Een aantal kinderen uit subgroep 2 wordt dus in de instructiegroep .2 geplaatst. Voor technisch lezen 

zijn er meer niveaugroepen ingedeeld. 

In het periodeplan voor de groepen 4 t/m 8 staat per instructiegroep op het gebied van technisch lezen, 

rekenen en taal/spelling beschreven wat de doelen en de aanpak zijn voor de komende periode. 

 

Instructiegroepen .1 

Niveau 2. Midden (Cito niveau III): basisinstructie 

Het zijn de kinderen die zich met de basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening en de 

zelfstandige verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de kinderen die bij toetsing op niveau 

scoren. 

 

Niveau 3. Verlengde instructie (Cito niveau IV-V): verlengde instructie 

Dit zijn de kinderen die op de toetsen onder niveau scoren. Zij hebben meer tijd nodig en zijn afhankelijk 

van verlengde instructie en begeleiding door de leerkracht om hun ontwikkeling goed te laten verlopen. 

In het periodeplan krijgen deze kinderen verlengde instructie en meer oefentijd met de i-leerkracht. 

 

In het periodeplan beschrijft de instructieleerkracht welke doelen hij wil behalen en welke 

vaardigheidsscore hij graag wil zien per kind of groep. Het plan wordt geëvalueerd nadat de Cito-toetsen 

zijn afgenomen in februari. In de evaluatie beschrijft de i-leerkracht het proces dat de groep heeft laten 

zien op pedagogisch en didactisch vlak. Vervolgens wordt er een nieuw periodeplan opgesteld, welke 
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wordt geëvalueerd na de Cito-toetsen in juni. Er wordt dan ook gekeken of alle kinderen nog in de juiste 

instructiegroep zitten of eventueel overgeplaatst moeten worden. 

Het periodeplan is onderdeel van de groepsbespreking met de IB-er. 

 

Instructiegroepen .2 

Niveau 1. Instructie arm (Cito niveau I-II): verkorte instructie 

Dit zijn de kinderen die zich goed en vlot ontwikkelen. Het zijn de goede en zeer goede rekenaars die 

op de toetsen boven niveau scoren. Deze kinderen hebben vaak aan een verkorte instructie genoeg om 

zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Bij deze kinderen is het van belang hen voldoende uit te dagen 

en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau. Deze groep kinderen wordt een schaduwtoets 

afgenomen voorafgaand aan een nieuw blok instructie (rek). afhankelijk van de opbrengst van deze 

schaduwtoets wordt er instructie gegeven op de onderdelen die nog niet beheerst zijn. De leerstof wordt 

compact aangeboden (via de routeboekjes). Naast dit methodisch werk wordt extra verrijkings- en 

verdiepingsstof aangeboden om deze kinderen meer uit te dagen. Zie hiervoor ook de bijlage 

kwaliteitskaart rekenen. 

 

Niveau 2. Midden (Cito niveau III): basisinstructie 

Het zijn de kinderen die zich met de basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening en de 

zelfstandige verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de kinderen die bij toetsing op niveau 

scoren. 

 

4.8 MEDICIJNPROTOCOL 
 

Zie bijlage Medicijnprotocol 

 

4.9 MEERBEGAAFDHEID 
 

Ons onderwijs is dusdanig ingericht dat we al veel tegemoet komen aan de verschillende 

onderwijsbehoeften. Dat geldt niet alleen naar de onderkant, maar ook naar de bovenkant. Kinderen 

met een ontwikkelingsvoorsprong bieden we op cursorische basis extra aanbod. 

 

 

4.10 MELDCODE  HUISELIJK  GEWELD  /  KINDERMISHANDELING 

 

Per januari 2019 is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangescherpt. De meldcode 

is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden.  

Op OBS de Muze vervullen de IB-er en de directeur de rol van aandachtsfunctionaris. Bij hen ligt de 

bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om een melding te doen.  

 

Onderstaand de vijf stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ter 

ondersteuning van de beslissingen is in stap 4 & 5 een afwegingskader toegevoegd. 

 

Stap 1 
Signaleren 

 Stap 2 
Overleggen 

 Stap 3 
Gesprek 

 Stap 4 
Wegen 

in kaart brengen 
van de signalen 

 met een 
(deskundige) collega 

en/of 
Veilig Thuis 
raadplegen 

(eventueel anoniem) 

 met ouders / 
verzorgers / 

kind 

 Is er n.a.v. stap 1 t/m 3 
een vermoeden van 
huiselijk geweld of 
kindermishandeling? 
Is er een vermoeden van 
acute of structurele 
onveiligheid? 

Stap 5 

Neem 2 Beslissingen: 
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Beslissing 1: 

Is melden noodzakelijk? 

Beslissing 2: 

Is hulp verlenen of organiseren ook mogelijk? 

Melden is noodzakelijk als er sprake is van: 

 Acute onveiligheid 

 Structurele onveiligheid 

Hulp verlenen is mogelijk als: 

 De professional in staat is om effectieve/ 

passende hulp te bieden of organiseren 

 De betrokkenen meewerken aan de geboden 

of georganiseerde hulp 

 De hulp leidt tot duurzame veiligheid 

Indien hulp verlenen niet mogelijk blijkt, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk! 

 

 

4.11 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF  (OPP) 
 

Als de leerontwikkeling daartoe aanleiding geeft, beschrijft de school in het OPP van het kind 

beredeneerde keuzes in de leerdoelen en in het aanbod binnen het regulier programma om deze doelen 

te bereiken. Bij bijvoorbeeld een uitstroombestemming praktijkonderwijs kan een leerling bepaalde 

onderdelen uit de rekenmethode overslaan (dispenseren), terwijl het kind aan andere rekenonderdelen 

mee blijft doen omdat die wel relevant zijn voor praktijkonderwijs.  

De verplichting tot het opstellen van een OPP is gekoppeld aan het moment waarop de school extra 

ondersteuning inzet, die buiten de basisondersteuning valt. 

Het primaire doel van het ontwikkelingsperspectief is de ontwikkelingskansen van kinderen te 

optimaliseren. In het OPP beschrijven we de doelen die een leerling kan halen. Met het OPP krijgen 

zowel school, ouders als het kind zelf scherper in beeld waar het kind naar toewerkt om succesvol te 

zijn in de uitstroombestemming.  

Op OBS de Muze stelt de IB-er een OPP op voor kinderen vanaf groep 5 die op één of meer gebieden 

een eigen leerlijn volgen. Bij het opstellen gaan we uit van hoge verwachtingen bij het opstellen van de 

doelen en de te verwachten vaardigheidsgroei. Ook de positieve en belemmerende factoren worden in 

beeld gebracht.  

De IB-er maakt bij het opstellen van het OPP ook gebruik van de OPP-trap: dit is een communicatie-

middel waarmee het ontwikkelingsperspectief met ouders en leerling besproken kan worden. De trap 

biedt visuele ondersteuning bij twee vragen: 

1. Bij het opstellen van het OPP: waar (in welke “stroom”) zit het kind qua leerontwikkeling nu? 

Wat betekent dit voor de geplande uitstroombestemming? 

2. Bij het monitoren en evalueren van het OPP: zitten we qua leerrendement nog op koers richting 

de geplande uitstroombestemming? 

Het OPP wordt altijd met ouders besproken en zij tekenen voor akkoord of gezien.  

In de bijlage hebben we het format opgenomen. 

 

Individueel ontwikkelingsplan 

Flankerend aan het OPP is er een individueel ontwikkelingsplan, dat door de leerkracht wordt opgesteld. 

Iedere drie maanden wordt het individueel ontwikkelingsplan geëvalueerd en bijgesteld door de 

leerkracht en de IB-er. Dit wordt vervolgens geëvalueerd met ouders en wederom getekend voor 

akkoord of gezien. 

In een individueel ontwikkelingsplan staat aangegeven hoe de komende periode aan de didactische 

en/of pedagogische onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet gekomen wordt. Het ontwikkelings-

plan is als bijlage een onderdeel van het periodeplan. Veel aspecten uit het ontwikkelingsplan zijn 

immers verwerkt in het periodeplan. De aanvulling is bijvoorbeeld een beschrijving van een specifieke 

aanpak of specifieke additionele voorzieningen die alleen voor deze leerling gelden. 
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4.12 OVERGANG  PO-VO 
 

Om de procedure PO-VO voor onze school goed vast te leggen hebben we eerst onderzocht wat de 

wet hiervan zegt. Daarna zullen we een vertaalslag maken naar wat dit voor onze school inhoudt. 

 

Wat zegt de wet primair onderwijs? 

 

Artikel 42. Onderwijskundig rapport en schooladvies 

 

1. Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, na overleg met het onderwijzend 

personeel, ten behoeve van de ontvangende school of school als bedoeld in de Wet op de 

expertisecentra dan wel als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs een onderwijskundig 

rapport op. Afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van het kind verstrekt. Bij algemene 

maatregel van bestuur worden nadere voorschriften omtrent dit rapport gegeven. De centrale 

eindtoets of andere eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit 

het primair onderwijs te voorkomen. 

2. Ten behoeve van iedere leerling in het achtste schooljaar stelt het bevoegd gezag voor 1 maart 

een schooladvies vast omtrent het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs als bedoeld in 

de Wet op het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op 

de expertisecentra. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. 

Indien het kind blijkens de uitslag van de centrale eindtoets of andere eindtoets, bedoeld 

in artikel 9b, beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het schooladvies 

berust, heroverweegt het bevoegd gezag het schooladvies. Indien hierbij wordt afgeweken van 

de uitslag van de centrale eindtoets of andere eindtoets, wordt dit gemotiveerd. 

3. De in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der 

Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken na de 

overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een van beide kamers 

de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet 

wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk 

ingediend. 

 

Wat betekent dit voor groep 7 op onze school?  

In november van groep 7 worden de schoolkeuzegidsen Regio Nijmegen verspreid volgens “het tijdspad 

overgangsactiviteiten PO-VO”. De kinderen uit groep 7 kunnen hem digitaal bekijken. De link wordt op 

de weblog geplaatst. 

In groep 7 worden ouders en kinderen geadviseerd om naar de open dagen voor middelbare scholen 

te gaan. Dit omdat er in Nijmegen erg veel scholen zijn en er dus erg veel keuze is. Vaak hebben ouders 

en kind wel een globaal idee wat het niveau gaat worden. Is dit niet zo dan kunnen ouders het initiatief 

nemen om hierover in gesprek met de leerkracht te gaan..  

 

Eind groep 7 krijgen de ouders en het kind een preadvies-gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek heeft 

de IB-er met de leerkracht(en) een kindbespreking gehouden. Tijdens dit gesprek komen de volgende 

punten aan bod:  

Gedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie tot leren, leerbaarheid (capaciteiten, talent), 

werkhouding en methode gebonden toetsen (schoolprestaties), Cito-toetsen, LVS, Entree.   

De mentor voert met de ouders en het kind het preadvies-gesprek en zal bovenstaande punten met u 

bespreken.  

 

Wat betekent dit voor groep 8 op onze school?  

In november van groep 8 worden de schoolkeuzegidsen Regio Nijmegen verspreid volgens “het tijdspad 

overgangsactiviteiten PO-VO”. Alle kinderen in groep 8 krijgen de gids mee naar huis. De ouders zijn 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_13-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_13-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/geldigheidsdatum_13-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/geldigheidsdatum_13-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_13-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_13-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel9b/geldigheidsdatum_13-01-2015
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verantwoordelijk voor het bezoeken van informatiemarkten, open dagen en inschrijven voor 

lesjesmiddagen.  

Begin februari plannen wij de adviesgesprekken met ouders én kind in, waarin het definitief advies 

gegeven wordt voor de uitstroom naar het VO. Dit advies wordt opgesteld door de mentor en vervolgens 

besproken in de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit de leerkrachten van cluster 7-8, IB-

er en directeur.  Voorafgaand aan dit gesprek heeft de IB-er met de mentor een kindbespreking 

gehouden. Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan bod:  

Gedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie tot leren, leerbaarheid (capaciteiten, talent), 

werkhouding en methode gebonden toetsen (schoolprestaties), Cito-toetsen, LVS, Entree.   

De mentor voert met de ouders en het kind het adviesgesprek en zal bovenstaande punten met u 

bespreken.  

Ook zal het “aanmeldingsformulier bij het VO”  worden besproken en ingevuld. Ouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor de aanmelding van het kind. 

In maart vult de leerkracht het `Onderwijskundig Rapport` in en stuurt dit, samen met de gegevens van 

het LVS en de Entree, op naar de VO school van keuze. Ouders krijgen een kopie hiervan mee naar 

huis. VO scholen nemen vaak het initiatief om een overdracht in te plannen. Wij als school staan hier 

positief tegenover.  

Eind april maken onze kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets (Cito). De uitslag wordt medio mei 

met de kinderen individueel besproken. Vervolgens nemen de kinderen deze uitslag mee naar huis. Als 

ouders hierover vragen hebben kunnen ze hierover een gesprek aanvragen met de mentor.  

Indien er uit de score van de Centrale eindtoets blijkt dat er een discrepantie is tussen het schooladvies 

en de uitslag van deze toets zullen wij initiatief nemen om hierover met ouders in gesprek te gaan. Als 

blijkt dat het kind over meer kennis en vaardigheden beschikt dan dat wij hadden ingeschat zullen wij 

het advies heroverwegen en dit ook communiceren met de VO-school.  

 

Arrangementen / PRO  (Drempelonderzoek) 

Indien nodig zal er tijdens het preadvies-gesprek worden besproken met de ouders en het kind of wij 

willen adviseren het kind aan te melden voor het Arrangementen / PRO  (Drempelonderzoek). Indien 

we overeenkomen dat allen hiermee instemmen zal er eind september (van groep 8) een aanvraag door 

school gedaan worden. Ouders krijgen dit document ter inzagen mee naar huis en moeten, indien 

akkoord,  het ondertekend retourneren.  

In november zal het kind in overleg me de ouders worden uitgenodigd voor een tweetal testdagen. 

Tijdens het adviesgesprek in januari zullen wij dit onderzoek met de ouders en het kind bespreken. 
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Stroomschema PO-VO 
                              

Groep 7  Groep 8 

   

 
September groep 8: 

Eventueel: aanmelden LWOO-PRO 
(drempelonderzoek) 

 

November groep 7: 
Facultatieve ouderavond & verspreiden 

schoolkeuzegidsen (digitaal) 

November groep 8: 
Facultatieve ouderavond & verspreiden 

schoolkeuzegidsen 

  

Januari groep 8: 
Advisering bezoek avondmarkten 

 

 

Februari groep 7: 
Rapportgesprek &  

advisering bezoek open dagen 

Februari groep 8: 
adviesgesprek VO  

Advisering bezoek open dagen 
 

 

Maart groep 8: 
Voor 1 maart: aanmelden VO. 

Onderwijskundig rapport maken en 
opsturen  

(ook naar ouders) 
 

 

April groep 7: 
Afnemen Entreetoets 

April groep 8: 
Afnemen Centrale Eindtoets 

  

Mei groep 8: 
Uitslag Centrale Eindtoets.   

Eventueel heroverwegen advies VO. 

 

Juni groep 7: 
Preadvies  

(eventueel bespreking aanmelding 
Drempelonderzoek). 
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4.13 OVERDRACHT   VOORSCHOOL 
 

AKIB* plus in de praktijk   

          
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*AKIB = Alle kinderen in Beeld 

Wat en Wanneer? Hoe? Bijzonderheden 

Stap 2:  

Pm geeft AKIB  + brief mee 
aan ouders + vraagt aan 
ouders toestemming voor 

de overdracht van evt. 
observatieverslagen 

 
8 weken voor plaatsing  

Pm legt mondeling bedoeling 
AKIB uit. 

Geeft aan ouders mee: AKIB + 
begeleidende brief  met 

datum/tijd gesprek. Binnen 2 
weken AKIB retour van ouders 

Pm vullen in begeleidende 
brief bij AKIB datum en tijd  in 
van overdrachtsgesprek. Pm 

vragen ouders het AKIB 
boekje mee te nemen  bij het 

overdrachtsgesprek op school. 

Stap 3:  

Pm vult AKIB gedeeltelijk in 
(alleen open vragen) en 
maakt kijkregistratie 4 jr. 

Deze wordt in Akib-formulier 
toegevoegd. 

6 weken voor plaatsing 

Pm vult binnen 1 week AKIB in 
en maakt kijkregistratie 4j. 

Deze en evt. 
observatieverslagen 
toevoegen aan AKIB 

 
 

 

Pm geeft origineel binnen een 
week terug aan ouders 

 

Stap 4: 

Overdrachtsgesprek 
AKIB plus 

 
4 weken voor plaatsing 

Duur gesprek: 15 minuten 
Pm heeft de leiding 

Doel: introductie van het kind bij 
de leerkracht door pm en ouders 
samen. Open gesprek over hoe 

je dit kind als pm (en ouders) 
hebt leren kennen/ziet. 

Vermelden: kenmerken kind in 
karakter, interesse, 

belangstelling, ontwikkeling etc. 
Niet AKIB van a tot z nalopen 

> evt. punt(en) er uit halen. 
 

Stap 1:   

Datum + tijd 
overdrachtsgesprek met 

school afstemmen 

9-10 weken voor plaatsing 

1.De VVE-coördinator geeft aan 
de Educatief ondersteuner door 
bij welke leerkracht een kind in 

de klas komt. 
2.De pedagogisch medewerker 

maakt een afspraak met de 
betreffende leerkracht voor het 

overdrachtsgesprek 
  

Ouder neemt AKIB 
formulier bij 

overdrachtsgesprek mee 
naar school (past bij visie: 

vrijwilligheid en ouders als 
regisseur) 

Wel/niet VVE >  staat duidelijk 
in AKIB 

(Pm neemt voor zekerheid 
kopie mee naar 

overdrachtsgesprek). 
Leerkracht kan evt. na 

kwartier ouders extra info 
geven (pm rondt deelname 

af). 

IB-er neemt 1x per 3 mnd ( 4x 
p/j) contact op met EO-er over 
kinderen die in de komende 
maanden gaan starten. Voor 

het bespreken van zorg neemt 
EO indien nodig extra contact 

op met IB. 

Stap 5: Terugkoppeling 

van school naar Draaitol 
 

Na 6-12 weken na 
plaatsing door  

Nutsschool 

 
Leerkracht vult ‘overdracht 
kindinformatie’ / AKIB   in. 

 
Mondeling overleg bij 

opvallend verschil in ervaring 
met kind en/of ontwikkeling 

kind. 
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Leerkrachten groep 1-2 voeren een startgesprek met nieuwe ouders a.h.v. een formulier startgesprek 

(zie bijlage 4).  

4.14 VERWIJSINDEX 
 

Het kan zijn dat de zorgen rondom een kind zo groot zijn dat we een melding gaan doen in de 

Verwijsindex van de gezinsfunctionaliteit. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid van het 

kind/gezin in gevaar is. De Verwijsindex registreert meldingen van hulpverleners over problemen met 

jongeren tussen 0 en 23 jaar. Als er 2 of meer meldingen in dit digitale systeem binnenkomen over 

dezelfde jongere, krijgen de betrokken hulpverleners - ook in andere plaatsen - hierover een e-mail.  Zo 

komen hulpverleners sneller met elkaar in contact en kunnen zij met elkaar de verdere behandeling 

bespreken. De directeur en de Intern Begeleider kunnen deze melding doen. Ouders worden hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 

 

4.15 ZIJ - INSTROMERS 
 

Wanneer ouders gedurende de basisschooltijd overwegen om hun kind op OBS de Muze te plaatsen, 

gaan wij zorgvuldig te werk. Overstappen is immers geen sinecure, het heeft onvermijdelijk impact op 

een kind. Er zijn diverse oorzaken denkbaar: verhuizing naar de buurt van de school of onvrede over 

de huidige school om welke reden dan ook. Met name in het laatste geval zullen wij enkel tot 

overplaatsing overgaan, mits Schoolwijzer daar ruimte toe biedt, als we met zekerheid kunnen stellen 

dat het kansrijk is. Om die zekerheid te kunnen stellen is goed onderzoek nodig.  

 

In de regel is het zo dat ouders contact opnemen met de school voor een informatiegesprek. Dit type 

gesprek kent een aantal vaste punten: 

1. Informatie over ons onderwijs in het algemeen en overhandigen schoolgids 

2. Achterhalen wat de motivatie voor overstap is 

3. Achterhalen of de huidige school op de hoogte is van de zoektocht 

4. Uitleg eerste deel van de procedure: 

 

Bij onvrede over de huidige school is het advies in eerste instantie om het probleem daar aan te kaarten. 

Ouders worden dus in eerste instantie terug verwezen naar de huidige school. Pas als we van ouders 

bericht hebben gehad dat een gesprek niets heeft opgeleverd en ze van mening zijn dat onze school 

de juiste school is, gaat de volgende fase in: 

 

De IB-er neemt contact op met de IB-er van de huidige school en stelt verdiepingsvragen:  

 Hoe is de mate van zelfstandigheid?  

 Hoe is de werkhouding van het kind? 

 Heeft het kind enige mate van zelfsturing? 

 Hoe is het nemen van initiatieven? 

 Zijn er zorgen rondom het welbevinden van het kind? 

 Zijn er zorgen  over de omgang met klasgenootjes of volwassenen (leerkracht) ?  

 Zijn er zorgen rondom het cognitieve functioneren?  Kan hij/zij de reguliere lesstof van 

de groep normaal tot zich nemen?  Wat zijn de resultaten van de Cito-scores? 

 Zijn er zorgen over de thuissituatie van het kind ? 

 Zijn er nog relevante punten die wij moeten weten om de overstap zo goed mogelijk te 

laten plaatsvinden? 

Ouders worden opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met de IB-er en/of de directeur. Het doel van dit 

gesprek is om aanvullende informatie over het kind te vergaren, vanuit het perspectief van de ouders. 

Ook wordt de vervolgprocedure uitgelegd: 

1. IB-er en directeur bepalen op basis van de informatie of overplaatsing succesvol kan zijn 



 

Ondersteuningsplan OBS de Muze 2019-2023 versie december 2019    34 / 47 

2. Is de conclusie dat het voor géén groep/leerkracht wenselijk is om er een kind bij te plaatsen 

(bijvoorbeeld vanwege zorgzwaarte of grootte), dan informeert de directeur ouders  

3. Is plaatsing haalbaar volgens IB-er en directeur, wordt de leerkracht geïnformeerd 

4. Ouders worden geïnformeerd over positieve plaatsing en naar Schoolwijzer verwezen voor 

aanmelding 

5. Wanneer Schoolwijzer positief plaatst, informeren ouders de directeur 

6. Met ouders worden afspraken gemaakt over eventuele wendagen en moment van overstap 

7. Directeur neemt contact op met directeur van huidige school om in- en uitschrijfdata te 

bespreken. 

 

Wij nemen dus géén kinderen aan zonder eerst informatie over het kind bij de huidige school en meer 

informatie van de ouders te hebben gehad. Wanneer het een kind met zorg betreft, blijft de IB-er, zeker 

de eerste maanden, intensief betrokken bij leerkracht, kind en ouders. 

Wanneer het een kind betreft dat gedurende de basisschoolloopbaan voor de derde keer een overstap 

lijkt te gaan maken, wordt de beleidsmedewerker Zorg en Onderwijs van Stichting Conexus 

geïnformeerd en gevraagd voor advies. We willen hiermee voorkomen dat ouders onnodig gaan 

shoppen. 

 

 

4.16 ZIJ - UITSTROMERS 
 

Het komt ook voor dat kinderen tussentijds vertrekken naar een andere basisschool. In die gevallen 

zorgen wij voor een goede overdracht, die middels OSO wordt gedeeld met de nieuwe school.  

De volgende documenten moeten minimaal meegestuurd worden: 

- Onderwijskundig rapport (OKR) 

- Rapport 

Wanneer het kind een individueel plan heeft gehad is het wenselijk om, in overleg met ouders, dit mee 

te sturen. Als er een onderzoek heeft plaatsgevonden, is het aan de ouders om dit te delen met de 

nieuwe school. Willen ouders dit niet delen, dan volstaat de vermelding in het OKR dat er extra 

ondersteuning is geweest. 

Het streven is om het dossier uiterlijk twee weken voor de overstap volledig te hebben, zodat de 

administratief medewerker het dossier kan overdragen in de week voor de start.  

 

 

 

 

 

 



 

Ondersteuningsplan OBS de Muze 2019-2023 versie december 2019    35 / 47 

 

BIJLAGEN 
ONDERSTEUNINGSPLAN 

planperiode 

2019-2023 
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BIJLAGE  1  KWALITEITSKALENDER  
  

 

ZIE BIJLAGE 
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BIJLAGE  2  FORMULIER  KINDBESPREKING 

 

Kindbespreking  
 
Naam kind: 
Groep: 
Datum:  
Mentor:  
 

Probleemverheldering: 
Waar ligt het probleem? 
 
Wat heb je al gedaan? 
 
Wanneer is het probleem er niet? 
 
Hoe ervaart het kind het probleem? 
 
Hoe ervaren de ouders het probleem? 
 
Wat zijn sterke kanten van het kind en op welke manier kan je deze inzetten? 
 
 

 
 

Bepalen onderwijsbehoeften: 
Wat is de onderwijsbehoefte van dit kind? 
 
Wat is de onderwijsbehoefte van de i-leerkracht/mentor? (Waar heb je hulp bij 
nodig?) 
 
Wat is de ondersteuningsbehoefte van de ouders? (Hoe worden ouders 
betrokken?) 
 
 

 
 

Gewenste situatie: 
Wat is de gewenste situatie? 
 
Wanneer vind je dat de gewenste situatie bereikt is en in welk tijdbestek wil je dit 
bereiken? 
 
Hoe wil je die bereiken? 
 
 

Afspraken: 
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BIJLAGE  3  FORMULIER  STARTGESPREK 
 

(Voor)naam van uw kind:  

(Voor)naam ouders:  

Groep:  

Leerkrachten:  

Schooljaar: 2019-2020 Datum:  

 
Vul het formulier thuis samen met uw kind in. Mocht dit niet lukken, kunnen we op school hulp bieden. 
Graag het formulier inleveren voor vrijdag . Het gesprek vindt plaats tussen leerkrachten en 
ouders/verzorgers. Indien nodig/gewenst kunt u iemand ter ondersteuning meenemen naar het gesprek. 
 

1. Karaktereigenschappen 

Geef aan wat u herkent in uw kind / Wat past bij uw kind? 

O spontaan O zelfverzekerd O teruggetrokken O makkelijk 

O opgewekt O somber O vermoeid O driftig 

O veeleisend O faalangstig O verlegen O levendig 

O agressief O passief O druk O ontspannen 

O onzeker O overactief O jaloers O vrolijk 

O rustig O open  O sportief O aandacht vragend 

O angstig O gehoorzaam O initiatiefrijk  

O nieuwsgierig O perfectionistisch O dromerig  
 

Opmerkingen/aanvullingen: 
 
 

 
2. Persoonlijkheid 

Uw kind…. Vaak  Soms  Niet  

heeft plezier op school    

heeft zin om naar school te gaan    

houdt van spelen    

neemt initiatieven    

speelt met andere kinderen    

voelt zich fijn in een groep    

helpt graag anderen    

maakt ruzie    

vraagt hulp als dat nodig is    

houdt zich aan afspraken    

is zelfstandig    

komt voor zichzelf op    

Opmerkingen/aanvullingen: 
 
 

 
3. Speel/werkgedrag 

 Vaak  Soms  Niet  

Buiten spelen    

Televisie kijken     

Interesse in de natuur    

Puzzelen, denkspellen    

Computer/tablet spellen    
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Knutselen     

Gezelschapsspellen     

Liedjes zingen, muziek luisteren    

Interesse in boeken    

Luisteren naar een verhaal    

sporten    

Maakt zelfstandig huiswerk (vanaf groep 5)    

Maakt af waar hij/zij mee bezig is    

Speelt geconcentreerd    

Opmerkingen/aanvullingen: 
 
 

 
4. Gezondheid 

 Ja  Soms  Nee 

Is het gehoor van uw kind goed?    

Is het zicht van uw kind goed?     

Slaapt uw kind goed?    

Eet en drinkt uw kind goed?    

Is uw kind fit en gezond?    

*Heeft uw kind allergieën?      

*Gebruikt uw kind medicijnen?     

*Heeft uw kind hulp van buitenaf? b.v. logopedie    

Opmerkingen/aanvullingen: 
 
* evt. toelichten 

 
 
5. Hoe hebben u en uw kind de eerste schoolweken ervaren? 
 
 
6. Wat verwachten u en uw kind van het komende schooljaar? 
 
 
7. Waar gaat uw kind plezier aan beleven dit schooljaar? 
 
 
8. Speelt er iets in uw thuissituatie dat belangrijk is voor school? 
 
 
9. Waar is uw kind (heel) goed in? (denk ook aan sport en hobby) 
 
 
10. Wat is moeilijk voor uw kind en heeft u tips en/of aanbevelingen voor  school? 
 
 
11. Wat wilt u nog kwijt over uw kind? 
 
 
 
 
Wij danken u voor uw informatie 
Team OBS de Muze 
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BIJLAGE  4  FORMAT  INDIVIDUEEL  ONTWIKKELINGSPLAN 
 

Naam kind:                                                                             Datum:  

Mentor:                                                                                   Periode:  

Groep:  

Gesignaleerde probleem: 

Onderwijsbevorderende factoren: 
 
Belemmerende factoren:  

Toets/test- en observatiegegevens: 

Zie LOVS 

Doelen: 

1. 

2. 

Inhoud (wat): 

1. 

2. 

Aanpak/methodiek (hoe): 

Organisatie Middelen/materialen Tijd 

1.   

2.   

3.    

Afspraken met ouders: 

Evaluatie datum:  

Handtekening ouders: 

Evaluatie: 

Resultaat: 

O doelstelling bereikt 

O doelstelling niet bereikt 

Vervolg: 

Voortzetten (het plan werkt wel, maar het doel is nog niet bereikt)                              0 

Stoppen (doel is bereikt)                                                                                                          0 

Nieuw ontwikkelingsplan (geen vooruitgang, andere activiteiten/ materialen)           0 

Handtekening ouders: 
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BIJLAGE  5  GROEIDOCUMENT 
 

1. Gegevens school 

School OBS de Muze  

BRIN Nummer  

Adres  

Postcode + Plaats  

Telefoonnummer   

Intern Begeleider  

Leerkracht(en)  

Emailadressen  

 

2. Gegevens kind 

☐ Als bijlage vanuit het schooladministratiesysteem 

         
Naam  ☐M / ☐V 

Adres  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

Groepsverloop  

Didactische leeftijd  

Samenstelling gezin  

Thuistaal  

Medicatie  

Onderzoeksgegevens Instantie Datum Uitkomst  

 

3. Hulpvraag 

 

 

 

4. Geboden interne en externe ondersteuning en het effect ervan  

Schooljaar Groep Ondersteuning (intern/extern) Doel en effect van ondersteuning 

    

☐ Voeg evt. bijlagen toe vanuit het schooladministratiesysteem 
 

5. Overzicht van de huidige beschermende en belemmerende factoren (invullen wat bekend is aan 
relevante informatie. Vul gaandeweg aan, indien nodig met Onderwijsondersteuner) 

☐ Als bijlage vanuit het schooladministratiesysteem  

 
Leerontwikkeling (Cito LVS grafieken toevoegen als bijlage) 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

  

Taalontwikkeling 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

 
 

 

1. Leerling/groepsgegevens en 
Ondersteuningsaanvraag 
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Luister- en werkhouding   

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

 
 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

 
 

 

21e eeuwse vaardigheden 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

 
 

 

Creatieve, beeldende en muzikale ontwikkeling 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

 
 

 

Lichamelijk functioneren 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

  

Onderwijssituatie 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

  

Thuissituatie 

Beschermende factoren Belemmerende factoren 

  

6. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling  (invullen wat bekend is aan relevante 
informatie. Vul gaandeweg aan, indien nodig met Onderwijsondersteuner) 

☐ Als bijlage vanuit het schooladministratiesysteem  
 

7. Ondersteuningsaanvraag school 

Kruis één of meerdere opties aan: 

☐ Onderwijsondersteuning 

☐ Bespreking in het Breed School Ondersteunings Team (BSOT) 

☐ Diagnostisch onderzoek 

☐ Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

☐ GroepsKracht 
 
In alle bovenstaande gevallen wordt toestemming gegeven voor het overdragen van dossiergegevens, het 
opvragen van relevante informatie bij betrokken externen (vb. logopedie, onderzoek), observatie van en 
gesprek met het kind. 
Beide gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers behoren dit document te ondertekenen 

Toestemming ouders  voor … 

Datum: 
Naam ouder/vertegenwoordiger: 
Handtekening: 

Datum: 
Naam ouder/vertegenwoordiger: 
Handtekening: 

Toestemming ouders  voor … 

Datum: 
Naam ouder/vertegenwoordiger: 
Handtekening: 

Datum: 
Naam ouder/vertegenwoordiger: 
Handtekening: 

8. Bijlagen 

Nummer Bijlage 
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BIJLAGE  6  AANVRAAG  ARRANGEMENT 
 

 
Format voor aanvraag individueel arrangement 

Ondersteuningsplatform Nijmegen. 
De criteria voor het aanvragen van een individueel arrangement zijn als volgt vastgesteld: 

 Onverwachte zware ondersteuning bij een individuele leerling. 

Door een sterk veranderde situatie heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig. Deze 

ondersteuning kan niet geboden worden vanuit de voucher omdat deze al ingezet is, te weinig is of 

beleidsmatig gepland is.   

Het doel van deze ondersteuning is gericht op het herstel van de situatie en de onderwijsplek passend 

maken. Het kan ook gericht zijn op het zoeken naar de juiste onderwijsplek in een andere setting, dus 

als een overbruggingsperiode. 

Dit format kan gebruikt worden bij de aanvraag van een arrangement, er mag ook een eigen opzet gemaakt 
worden. Zorg er wel voor dat onderstaande onderwerpen erin staan. 

Voor wie School: 
Naam leerling: 
Geboortedatum: 
Groep:   

aanleiding Wat is de aanleiding voor het aanvragen van dit arrangement? 
 

doel Wat moet er bereikt worden d.m.v. dit arrangement? 
 

acties Welk type ondersteuning wordt geboden 
 

tijdpad Hoe lang en hoe vaak is de ondersteuning nodig, hoeveel uur en hoeveel weken? 
 

evaluatie Wanneer en met wie 
 

kosten Inschatting van de daadwerkelijke kosten, liefst met offerte 
 

ouders Wat is de mening van de ouders over deze aanvraag? 
 

Onderwijs 
ondersteuner 

Is de onderwijs ondersteuner betrokken bij deze aanvraag? 
 
 

bijlagen Eventueel bijlagen toevoegen, welke? 
 

 
Deze aanvraag wordt ingediend bij de coördinator van het ondersteuningsplatform: titia.blankstein@op-
nijmegen.nl 
Titia bekijkt de aanvraag, overlegt eventueel met Janneke Bos,  vraagt zo nodig extra informatie en geeft 
uitsluitsel over de toekenning. Als er een arrangement wordt toegekend volgt er een beschikking.  
De kosten van alle arrangementen  worden overgemaakt naar het bestuur van de school, dit gebeurt drie keer 
per jaar. Het is ook mogelijk dat de rekeningen van de inzet voor een arrangement worden doorgezet naar Titia. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:titia.blankstein@op-nijmegen.nl
mailto:titia.blankstein@op-nijmegen.nl
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BIJLAGE  7   OSO  OVERSTAP  PO-PO 
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BIJLAGE 8  STAPPENPLAN  ROUTE  VOOR  DIAGNOSTIEK  DYSLEXIE 
 
Stappenplan route voor diagnostiek dyslexie 
Zie:   2.15.1 protocol dyslexie maart 2019.doc  voor het gehele protocol dyslexie 

 
Doel  Betrokkenen  Uitvoering stap voor stap Tijdlijn – 

planning  
Evaluatie – borging  

Leerkrachten 
geven goed 
(voorbereidend) 
lees- en 
spellingonderwi
js aan alle 
kinderen op 
school.  
De school zorgt 
voor een 
intensieve 
begeleiding 
conform het 
protocol 
dyslexie aan 
kinderen met 
een IV of V 
score op Cito 
LOVS  DMT, 
Spelling en 
AVI. 
 
 
 

Proces-
begeleider: IB 
Uitvoerenden: 

Medewerkers 
en IB 

1. Lees- en 
spellingbegeleiding 
conform periodeplan, 
op 3 niveaus.  
Zorgniveau 1  

- Instructie midden; 
basisaanbod 
(bijv. kinderen met 
een II of III score 
op cito lovs) 

- Instructiebehoeftig; 
extra of intensief 
aanbod 
(bijv. kinderen met 
een IV of V score 
op cito lovs) 

- Instructie- 
arm;  
verrijkt aanbod 
(bijv. kinderen met 
een I score op cito 
lovs) 
 

2. Evaluatiemomenten op 
periodeplan / 
leesmomenten: 
november, februari, 
april, juni. 
Evaluatie gericht op 
interne factoren: op 
instructie en aanbod  
en het resultaat daarop.  
Analyse middels 
analyseformulier. 

IV- of V-score na 
evaluatiemoment 1? 
Zorgniveau 2 (extra 

interventies)  Wederom 

instructiebehoeftig met 3x20 
minuten extra leesonderwijs 
per week door de 
leerkracht: d.m.v. BOUW,  
thuis extra oefenen i.s.m. 
school, zingend lezen, 
wisselrijtjes eerst goed, dan 
vlot, verlengde instructie, 
spelling stappenplan op 
tafel, opzoekboekje, 
visualisatie spellingregels 
3. Leesbegeleiding 

conform periodeplan 
 

Weer V-score na 
evaluatiemoment 2? 
Zorgniveau 3 (specifieke 

interventies)  Wederom 

instructiebehoeftig met 3x 
20 minuten 1-op-1 

Periodeplanning/ 
leesbegeleiding:  
- van 

September 
tot November 

- van 
November tot 
Januari 

- van Februari 
tot April 

- van April tot 
Juni  

 
Lees- en 
spellingonderwijs 
conform 
dagplanning en 
conform 
periodeplan.  
 
Toetsmomenten 
conform 
toetskalender. Bij 
dyslexieverdenkin
g extra 
toetsmoment in 
nov en april, 
i.s.m. IB 
 
Checklist vanuit 
het 
dyslexieprotocol 
kleuters, indien 
signalen 
zichtbaar: 
- Groep 1: juni 
- Groep 2: 

oktober, 
april, juni 

 
 

Na periodeplanning / 
leesbegeleiding:  
- november  
- januari 
- april 
- juni 
Evaluatie door de 
leerkracht.  
 
Bij zorgniveau 2: 2x 
IV-score, IV- en V-
score, 2x V-score 
Leekrachten stellen 
ouders op de hoogte 
van zorg op lees- en 
spellingsgebied en 
benoemen plan van 
aanpak voor 
komende periode.   
 
Bij zorgniveau 3: 3x 

V-score. Of bij 
combinatie: 3xIV-
score lezen en 3xV-
score spelling. 
Leerkrachten stellen 
ouders op de hoogte 
van 
dyslexieverdenking. 
 
Na evaluatie 
zorgniveau 3 en 
geen verbetering 
zichtbaar: Leerkracht 
i.s.m. ouders (en evt. 
IB) aanmelding 
dyslexie onderzoek.  
 
Leerkracht stellen 
i.s.m. ib 
dyslexiedossier op.  
- Toestemmingsfo

rmulier ouders 
- Informatiepakket 

ouders (met 
routing 
aanmelding 
onderzoek) 

- Dyslexiedossier 
invullen door 

leerkracht / IB   

 
 

file:///C:/Users/Maartje.van.Hulten/AppData/Local/Temp/Downloads/2.24%20protocol%20dyslexie%20maart%202017.doc
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begeleiding, in een klein 
groepje o.b.v. leerkracht en 
met remediërend materiaal: 
Speciale leesbegeleiding,  
IV-score na 
evaluatiemoment 2 

Blijvend in zorgniveau 2.  
 
4. Leesbegeleiding 

conform periodeplan 
 
Weer V-score na 
evaluatiemoment 3? 

Alles gedaan volgens 
protocol dyslexie?  

Zorgniveau 4  

Aanmelding dyslexieteam 
(voorwaarde: 3x V-score) 
 
Kleutergroepen:  

- Dyslexie in de familie 
en/of signalen 
dyslexie? 

- Screeningstest  
- Doelen en aanbod 

afgestemd  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE  9  ORTHOTHEEK   
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volgt 

BIJLAGE 10  TAAKOMSCHRIJVINGEN 
Zie het functiehuis van Conexus: 

www.conexus.nu  

 

 

 

 

 

 

http://www.conexus.nu/

