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1. Inleiding 

 

Kinderen verschillen van elkaar. Verschillen zijn er ten aanzien van de leergeschiktheid, de sociaal- 

emotionele ontwikkeling en het gedrag, de lichamelijke ontwikkeling, en de sociaal - culturele 

achtergrond. Iedere leerling die de school binnenkomt heeft recht op zorg. In de meeste gevallen 

kan en zal de eigen leerkracht die zorg verlenen. Bij leerlingen voor wie dat niet genoeg is, staat in 

dit zorgplan beschreven hoe die leerlingen door de leerkracht extra zorg c.q. begeleiding krijgen.  

Tevens staat beschreven hoe de ouders daarin worden meegenomen. 

 

Wij streven ernaar de zorg zo te organiseren dat alle leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat 

aansluit op hun onderwijsbehoeften. Dit doen wij door zowel opbrengstgericht (OGW) als 

handelingsgericht (HGW) te werken. In dit zorgplan is beschreven hoe wij vorm geven aan de HGW 

cyclus en hoe we OGW daarin een plaats geven. 

 

De 7 uitgangspunten van HGW zijn: 

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

bepaald doel te behalen? 

 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. Een kind ontwikkelt zich in wisselwerking met 

zijn omgeving. We richten ons altijd op de factoren waar we invloed op hebben. We gaan 

met elkaar in gesprek over de aanpak die bij deze leerling, met deze ouders, in deze groep, 

met deze leerkracht werkt.  

 

3. De leerkracht doet er toe. De leerkracht heeft een grote invloed op het leren, de 

werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen. De leerkracht 

formuleert haar eigen ondersteuningsbehoeften en houdt hiermee de verantwoordelijkheid 

over haar onderwijs.  

 

4. Positieve aspecten van leerling, groep, leerkracht, team  en ouders zijn van groot belang. 

We maken gebruik van deze aspecten. 

 

5. Constructieve samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders, interne en externe 

begeleiders. 

 

6. Doelgericht werken. We stellen SMARTI doelen op kind-, groeps- en schoolniveau. 

 

7. De werkwijze is systematisch en transparant. We hebben afspraken over onze werkwijze. 

We werken met stappenplannen en het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. We 

gebruiken schooleigen formulieren en checklists om de systematiek te bewaken.  

  



4 van 50 

 

 

 

 

 

2. Cyclus HGW en OGW 

 

Wij streven naar een goede duurzame kwaliteit van onze begeleiding en zorg voor onze leerlingen. 

Dit hebben wij vastgelegd in onze kwaliteitscyclus leerlingbegeleiding. Grofweg gezegd is het 

schooljaar verdeeld in drie periodes die eindigen met een evaluatie van de groep. 

 

 

 

 

   

   

  

       

   

 

 

 

 

 

 

       

       

      

 

Schematisch overzicht van de kwaliteitscyclus leerlingbegeleiding van de Tweede Openluchtschool 

 

 

 

De cyclus van HGW en OGW wordt elk schooljaar doorlopen volgens bovenstaand schema. In deze 

cylcus volgen we de zes stappen van de 1-zorgroute: 

 Handelingsgericht werken door de leerkracht 

 Groepsbespreking 

 Leeringbespreking 

 Individueel handelingsplan 

 Extern handelen 

Groeps-

bezoek IB 

Groeps-

bespreking 

Leerling-

bespreking 

 

● Soc em. 

ontwikkeling 

Start 

schooljaar 

januari/ 

februari 

Groepsplan 

+ groeps-

overzicht 

vorig jaar 

als basis 

april 
Eind 

schooljaar 
november 

Afname 

cito 

Afname 

Cito 

Groeps- 

bespreking 

 

Accent 

● Opbrengst 

● Overdracht 
Evaluatie en 

bijstellen 

groepsplan 

Bijstellen 

groepsplan 

Evaluatie en 

maken nieuw 

groepsplan 

 

Warme 

overdracht 

Indien nodig: 

 Ondersteuningsteam (OT) 

Opbrengst-

gesprekken 

 

Groeps-

bezoek IB 
Groeps-

bespreking 

Leerling-

bespreking 

 

● Soc em. 

ontwikkeling 

Bijstellen 
groepsplan 
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 Externe zorg 

 

 

 

 

Stap 1: Handelingsgericht werken door de leerkracht 

De eerste fase in het HGW is Waarnemen 

1. De leerkracht verzamelt gegevens over alle leerlingen. Deze komen uit observaties, 

analyses van het werk, gesprekken met leerlingen en ouders en de resultaten van de 

methode-onafhankelijke en methode-gebonden toetsen en de evaluatie van de vorige 

groepsplannen 

2. De leerkracht signaleert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 

De tweede fase in het HGW is Begrijpen 

De leekracht gaat na, op basis van de in stap 1 verzamelde gegevens, wat de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen in de groep zijn. In het bijzonder van de leerlingen die in stap 1 gesignaleerd 

zijn. Dit wordt vastgelegd in het groepsoverzicht (bijlage 1). In deze fase zet de leerkracht de 

volgende stap: 

3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen 

 

De derde fase in het HGW is Plannen 

De leerkracht stelt een aanbod vast dat past bij de verschillende leerdoelen en onderwijsbehoeften 

van de leerlingen. Dit aanbod wordt vastgelegd in een groepsplan (bijlage 2). Het groepsplan 

wordt 4 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. In de groepen 1 en 2 wordt het groepsplan 
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gekoppeld aan een themaperiode. In de groep 3 t/m 8 wordt het groepsplan aan de lesblokken van 

de methode gekoppeld. In deze fase zet de leerkracht de volgende stappen: 

4. Opstellen groepslan 

5. Clusteren leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften m.b.v. een datamuur (bijlage 3) 

De vierde fase in het HGW is Realiseren 

De leerkracht vertaalt het groepsplan in de dagelijkse praktijk door het maken van een 

dagplanning. Per vak wordt aangegeven wat het doel is van de les, welke groepen (basis-, 

verkorte, verlengde instructie) welke instructie krijgen en welke extra ondersteuning er is. Ook is 

er een kolom evaluatie waarin opvallende punten uit de les kunnen worden opgeschreven en 

kunnen worden meegenomen in de verdere planning van het onderwijsaanbod. De fase realiseren 

loopt daarmee door in de fase waarnemen (cyclisch proces). In deze fase zet de leerkracht de 

volgende stap: 

6. Uitvoeren groepsplan 

 

 

Stap 2: De groepsbepreking 

Na de fase ‘realiseren’ volgt er een evaluatiemoment. Tijdens dit evaluatiemoment, de 

groepsbesprekingen, wordt de groep geanalyseerd en geëvalueerd op diverse gebieden.  

De groepsbespreking is een gesprek, volgens een vastgesteld format (bijlage 4), tussen de 

leerkracht en de IB-er waarbij de groep en haar resultaten wordt besproken. Basis voor deze 

gesprekken zijn de groepsplannen, de CITO-resultaten, de methodetoetsen, eventuele 

handelingsplannen en observaties in de groep op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, 

werkhouding en gedrag (ZIEN!). Leerkracht en IB gaan samen in gesprek over de groep, de 

leerlingen en het handelen van de leerkracht. Na afloop van de bespreking zijn de 

onderwijsbehoeften van zowel de leerlingen als de leerkracht aangescherpt, is de clustering van 

leerlingen besproken en beschikt de leerkracht over voldoende handvatten om een nieuw 

groepsplan op te stellen. 

Als de onderwijsbehoeften van een leerling onduidelijk blijven of als een leerling onvoloende 

profiteert van een groepsplan, dan wordt een leerling aangemeld voor een leerlingbespreking. 

 

 

Stap 3: De leerlingbepreking 

In elke groep zijn er leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Dit kan liggen 

op didactisch, pedagogisch, medisch gebied of kan te maken hebben met de thuissituatie. De 

leerkracht neemt als eerste het initiatief om de hulpvraag op te lossen. Indien nodig wordt er 

overlegd met de IB-er in een leerlingbespreking. Hiervoor vult de leerkracht een 

voorbereidingsformulier leerlingbespreking in (bijlage 5). 

Het doel van een leerlingbespreking is de ondersteuningsbehoeften en aanpak van één specifieke 

leerling te verhelderen. Ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht komen aan bod. De 

principes van HGW worden tijdens de leerlingbespreking zoveel mogelijk toegepast. Wat zijn de 

resulaten, zijn deze geanayseerd, wat is de diagnose (wat is er nodig) en wat is het plan? Het doel 

is de leerling weer zo snel mogelijk in het groepsplan te kunnen opnemen. Daarom wordt de 

leerlingbespreking het liefst zo snel mogelijk na de groepsbespreking gepland. 
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Leerlingen waarbij speciale onderwijsbehoeften worden gesignaleerd en waarbij extra 

ondersteuning wordt ingezet, worden altijd besproken met ouders. Deze oudergesprekken volgen 

na de groeps- of leerbespreking met de leerkracht en indien gewenst met de IB-er. 

 

Stap 4: Individuele handelingsplannen 

De zorg die niet kan worden geboden binnen de basisondersteuning wordt gefasiliteerd door de 

extra ondersteuning (vanuit Passend Onderwijs). Er wordt dan een OPP (bijlage 7) aangemaakt 

met daarin opgenomen een individueel handelingsplan. Indien nodig kan er een groeidocument 

worden gemaakt, hiervoor gebruiken wij het format van het SWV. 

Het OPP wordt besproken met ouders en daarna ondertekend voor gezien.  

Wanneer bovenstaande onvoldoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van een leerling, 

kan er besloten worden om een individuele leerlijn op te stellen.  

 

Stap 5: Extern handelen 

Als op school de onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven of als er niet  

voldoende kennis en/of ervaring op school is om de leerling te helpen, kan er een duidelijke 

hulpvraag bij het Ondersteuningsteam (OT) worden neergelegd. In dit overleg zijn verschillende 

externe partijen aanwezig. Een Ondersteuningsteam bestaat uit vertegenwoordigers van de 

school,  een orthopedagoog en/of OuderKindAdviseur en/of adviseur Passend Onderwijs en/of 

jeugdverpleegkundige én ouders. Samen zoeken we naar mogelijkheden om het kind, de ouders en 

de leerkrachten te ondersteunen in uitdagende onderwijs- en opvoedsituaties. De IB-er coördineert 

de uitnodiging, stelt de agenda op en maakt het verslag. De leerkracht vult het aanmeldings-

formulier voor de leerling in (bijlage 6). De hulpvraag kan pas bij het OT worden neergelegd nadat 

dit besproken is met ouders en deze hiervoor toestemming geven. 

In het Ondersteuningsteam wordt samen gekeken welke aanpak voor een leerling het beste kan 

zijn. 

 Zijn er nog andere handvatten om de leerling zowel op school als thuis te helpen? 

 Extra begeleiding of coaching van de leerkracht 

 Extern onderzoek starten 

 Extra ondersteuning buiten de klas op school inzetten 

 Extra ondersteuning buiten de school inzetten 

 Inroepen van externe hulverlening  

 Verwijzing naar andere school  

 

Stap 5: Externe zorg 

Als we als school niet meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling en 

we daarmee handelingsverlegen zijn, wordt een traject van verwijzing in gang gezet. Dit besluit 

wordt genomen in het OT. Het gaat om verwijzing naar bijvoorbeeld: 

 Een andere basisschool 

 Een school voor speciaal basisonderwijs; hiervoor is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

nodig van het samenwerkingsverband. 

 Een school voor speciaal onderwijs; hiervoor is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig 

van het samenwerkingsverband. 
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Aandachtspunten bij alle stappen 

In alle stappen speelt ouderparticipatie een belangrijke rol. 

 We nemen ouders vanaf het begin mee in een traject 

 We communiceren helder en open mét ouders 

 We zijn duidelijk naar ouders en externe instanties over wat we als school wel/niet kunnen 

bieden 

 Het belang van de leerling staat voorop 

De inbreng van het kind zelf moet nog verder worden uitgewerkt, zodat de ‘goude driehoek’ 

(school, ouders, kind) een mooie plek krijgt in de goede duurzame kwaliteit van onze begeleiding 

en zorg voor onze leerlingen. 

 

De activiteiten in de kwalititietscyclus leerlingbegeleiding van de Tweede Openluchtschool zijn 

vastgelegd in een kwaliteitscyclus (bijlage 10) die per jaar, voordat het schooljaar begint, wordt 

vastgesteld. Hierin is per maand aangegeven welke actie moet gebeuren. Hierdoor wordt de 

kwaliteit van de zorg geborgd. 
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3. De zorgniveaus 

 

De zorgstructuur op de Tweede Openluchtschool is planmatig en cyclisch en heeft aandacht voor 

iedere leerling van de school. De meeste leerlingen zullen hun hele schoolloopbaan in zorgniveau 1 

(het niveau van algemene zorg) zitten. Een aantal leerlingen zal echter extra hulp nodig hebben. 

Deze extra hulp kan zowel cognitief als sociaal emotioneel van aard zijn. Leerlingen die extra hulp 

krijgen komen in een hoger niveau van zorg terecht. Het uitgangspunt van de Tweede 

Openluchtschool is dat zorgniveau 1 en 2 overeen komen met de basisondersteuning zoals bedoeld 

bij Passend Onderwijs. Zorgniveau 3, 4, en 5 komen overeen met de extra ondersteuning.  

 

 

 

 

 

Zorgniveau 1: Algemene preventie van de zorg in de groep 

De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan haar/zijn groep, speelt daarbij in op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerling wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is 

verantwoordelijk voor leerstofaanbod en begeleiding, waarbij het groepsplan het uitgangspunt 

vormt. 

De leerkracht: 

 geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid om zich te kunnen ontwikkelen 

 gebruikt onderwijskundig verantwoorde methoden 

 stelt duidelijke minimum doelen 

 geeft effectieve instructie (ADI) en verwerking op niveau 

 voert een goed klassenmanagement (waaronder zelfstandig werken) 

 schept een positief werkklimaat 

 hanteert een flexibele klassenorganisatie 

 is deskundig met betrekking tot de methoden 

 werkt samen met collega’s 
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 evalueert regelmatig de vorderingen van leerlingen 

Al in niveau 1 is het van belang een onderscheid te maken tussen:  

a. leerlingen die voldoende hebben aan de reguliere leerstof  

b. leerlingen die de remediërende of verrijkende stof uit de methode nodig hebben 

c. leerlingen die problemen ondervinden op het sociaal emotionele vlak 

Dit is terug te vinden in het groepsplan. Indien de ontwikkeling van leerlingen daartoe aanleiding 

geeft, gaat de leerkracht over tot extra ondersteuning (niveau 2). 

 

De leerkracht volgt het leer-en ontwikkelingsproces van de leerling middels observatie, gesprekken 

en toetsgegevens. Deze gegevens worden door de leerkracht gebruikt om de onderwijsbehoeften 

van de leerling in kaart te brengen. 

Naar aanleiding van de onderwijsbehoeften maakt de leerkracht een groepsplan om zowel 

didactisch als pedagogisch zijn onderwijsaanbod af te stemmen.  

Belangrijk bij het primaire proces is het cyclisch werken volgens de methodiek van HGW 

(waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). De leerkracht is verantwoordelijk voor de 

dossiervorming op groepsniveau en leerlingniveau. Hij/zij is en blijft hiermee eigenaar van het 

proces. 

 

Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep 

De leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een leerling cq. leerlingen op één of meer 

ontwikkelingsgebieden stagneert. De leerkracht stemt zijn onderwijsaanbod af op de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling(en). De leerkracht geeft extra ondersteuning op basis van de 

signaleringsgegevens (eigen observatie, LVS, gesprekken) door: 

 meer instructie- en inoefentijd 

 gerichte feedback 

 het inzetten van extra didactische materialen 

 toepassen van een groepsorganisatie, gericht op differentiatie 

In het groepsplan beschrijft de leerkracht concreet op welke wijze (doelen, activiteiten, materialen) 

het onderwijsaanbod vorm wordt gegeven.De leerkracht is eigenaar van het primaire proces en 

wordt hierin actief gecoacht door de IB-er. 

Uitgangspunt vormt het handelingsgericht werken waarbij het cyclisch proces centraal staat. 

 

Op grond van de evaluatiegegevens wordt een voortgangsbeslissing genomen. Dit kan zijn: 

 doorgaan met de huidige aanpak tot dat het gewenste resultaat bereikt is (dit wordt dan 

beschreven in het groepsplan) 

 teruggaan naar het niveau van de algemene zorg (niveau 1) 

 aanmelden bij de IB-er voor de leerlingbespreking. De leerkracht vult het 

aanmeldingsformulier in. De leerkracht brengt de ouders op de hoogte. 

 

 

Zorgniveau 3: Speciale zorg in overleg met de intern begeleider 

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

wordt de leerling ingebracht op een leerlingbespreking middels een aanmeldingsformulier. Dit 
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formulier wordt ter voorbereiding van de bespreking ingevuld door de leerkracht waarbij een 

heldere vraagstelling van de leerkracht het uitgangspunt is. 

Op basis van deze bespreking worden doelen en acties op korte en lange termijn geformuleerd. De 

leerling en de ouders worden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van dit traject. 

De leerkracht en de IB-er evalueren de gegeven hulp en gaan na of de extra ondersteuning effect 

heeft. Op grond van deze evaluatie nemen de leerkracht en de IB-er een voortgangsbeslissing: 

 doorgaan met begeleiding van de extra ondersteuning op dit niveau  

 aanmelden voor extra ondersteuning (arrangement) bij de remedial teacher. De IB-er 

bepaalt uiteindelijk of een leerling RT krijgt door de remedial teacher.  

 teruggaan naar het niveau van extra zorg (niveau 2, extra ondersteuning wordt beschreven 

in het groepsplan) of van de algemene zorg (niveau 1) 

 leerling wordt besproken in het OT voor extern advies (niveau 4) 

 aanmelden bij de externe begeleider voor observatie, psychologisch diagnostisch of ander 

onderzoek, na schriftelijke toestemming van de ouders (niveau 4) 

 

De activiteiten van zorgniveau 1 en 2 vormen de basis bij het inzetten van dit traject. 

Op het moment dat er sprake is van een (mogelijk) arrangement, wordt er een OPP voor de 

leerling aangemaakt. Dit OPP is een middel om te inventariseren wat een kind nodig heeft en 

brengt in kaart welke interventies er ingezet zijn om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan 

succesvol verloopt (bijlage 7). Ouderparticipatie is hierbij van groot belang. 

 

 

Zorgniveau 4: Speciale zorg na extern onderzoek, vanuit het samenwerkingsverband 

Wanneer een leerling de doelen onvoldoende bereikt heeft, wordt de leerling ingebracht middels 

het ingevulde OT-formulier in het Ondersteuningsteam. 

Een Ondersteuningsteam bestaat uit vertegenwoordigers van de school, een orthopedagoog of 

OuderKindAdviseur, een jeugdverpleegkundige én ouders. Samen zoeken we naar mogelijkheden 

om het kind, de ouders en de leerkrachten te ondersteunen in uitdagende onderwijs- en 

opvoedsituaties en komen we tot een vervolgstap voor de leerling. 

 

De volgende voortgangsadviezen kunnen gegeven worden:  

 De leerling wordt op school verder begeleid met extra gelden in de vorm van een 

arrangement. De einddoelen van de leerling kunnen aangepast worden aan haar/zijn 

mogelijkheden. Hierbij kan de leerling extra hulp krijgen van de RT’er. Ook andere vormen 

van extra hulp, zoals externe hulp, kunnen vanuit het OT geadviseerd worden. Dit wordt 

beschreven in het Groeidocument en ondertekend door de ouders. 

 De leerling gaat over naar het niveau van bovenschoolse zorg (niveau 5).  

 

De IB-er heeft een coördinerende en bewakende rol op dit niveau. Leerkracht en IB-er zijn samen 

verantwoordelijk. Een intensieve samenwerking met ouders is hierbij van groot belang.  
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Zorgniveau 5: Verwijzing SBO-SO 

Wanneer een leerling in school niet verder verantwoord begeleid kan worden is de grens van het 

continuüm van zorg van de school bereikt. We zijn als school dan handelingsverlegen. Er zal met 

toestemming van de ouders een procedure gestart worden voor aanmelding bij het 

samenwerkingsverband. Hiervoor is het Groeidocument nodig met daarin de inventarisatie wat een 

kind nodig heeft (onderwijsbehoeften), welke interventies er al ingezet zijn door de school om er 

voor te zorgen dat de schoollooopbaan succesvol verloopt én de reden van aanmelding bij het 

samenwerkingsverband. Waarom zijn wij als school handelingsverlegen en denken wij dat de 

leerling beter tot ontwikkeling komt op het speciaal (basis)onderwijs. 

Het samenwerkingsverband bekijkt vervolgens het document en de mogelijkheden van een korte of 

langdurige plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.  

Indien ouders niet instemmen met deze aanmelding neemt de directeur contact op met het 

samenwerkingsverband met het verzoek samen naar een oplossing te zoeken, gezien het feit dat 

de school de leerling in het voorgaande traject (niveau 1 t/m 4) alle hulp geboden heeft die binnen 

haar mogelijkheden ligt. Voor de leerlingen in niveau 5 is geen extra hulp binnen de school meer 

mogelijk.  

 

Leerlingen die teruggeplaatst worden vanuit het S(B)O, starten in niveau 4. Afhankelijk van hun 

ontwikkeling stromen ze terug naar lagere niveaus. 

 

  

Zie bijlage 7 voor de 5 zorgniveaus in schema 
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4. Het LVS en de toetskalender 

 

De Tweede Openluchtschool neemt op twee momenten in het jaar de methode-onafhankelijke 

toetsen (CITO) af voor: 

 ontwikkeling van het jonge kind (Taal en Rekenen voor kleuters) 

 technisch lezen  

 begrijpend lezen 

 spelling 

 rekenen en wiskunde  

 woordenschat 

Vanaf groep 6 wordt ook Studievaardigheden afgenomen. 

De IB-er maakt na de CITO, midden en eind, een schoolbreed overzicht waarin zij voor alle vakken 

en leerjaren kijkt of de gestelde doelen behaald worden c.q. de school op de goede weg is. De 

momenten van toetsafname worden jaarlijks in een toetskalender opgenomen (bijlage 8).  

 

  

 

5. Dossiervorming 

 

Een goede dossiervorming is essentieel. Van alle leerlingbesprekingen, oudergesprekken en 

gesprekken met externen moet een verslag/notitie in Parnassys komen. De leerkracht draagt hier 

zorg voor. 
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Bijlagen 

 

1. Format groepsoverzicht 

2. Format groepsplan 

3. Format datamuur 

4. Voorbereiding- en verslagformulier groepsbespreking 

5. Voorbereiding- en verslagformulier leerlingbespreking 

6. Aanmeldingsformulier OT 

7. Format OPP 

8. De 5 zorgniveaus in schema 

9. Toetskalender 

10. Kwaliteitscyclus 
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Bijlage 1



 

 

 

Fase 2: Begrijpen/analyseren met het oog op de doelen van de komende periode 

Voor elk kind de handreiking: hoe leert deze leerling het beste? 

Wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Wat zorgt ervoor dat dit kind zich competent voelt, dat zijn inbreng ertoe doet en dat het kind erbij hoort en zich gewaardeerd voelt? Wat 

heeft het kind nodig gezien zijn leerstijl, zelfbeeld of eigen ‘aardigheden’?  

 

Onderwijsbehoeften (OWB): alleen invullen bij die leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op dat gebied! 
1. Doelen voor dit kind? 
2. Wat heeft dit kind nodig om deze doelen te kunnen bereiken? Gebruik de hulpzinnen instructie, opdrachten, activiteiten, werkvormen, materialen, taken, leeromgeving, feedback, 

groepsgenoten, leerkracht en/of ouders. 

Handreiking: 

Hoe leert deze leerling het beste? 

 

OWB 

Rekenen 

OWB 

Taal 

Lezen 

OWB 

Werkhouding 

Sociaal 

emotioneel 

Motoriek 

creativiteit 
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Bijlage 2 

Groepsplan 2018  

groep  vakgebied  schooljaar  periode  leerkracht  datum  

            

  

Leerdoelen voor deze periode  

(zie handleiding)  

Extra:  
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  Leerlingen  Basis (B)  

Verrijking (V)   

Intensivering (I)  

Groei  

  

+ of ± of -  

Leerlingkenmerken  

  

Aandachtspunten  

  

leerstofbeheersing  betrokkenheid  

1              

2            

3            
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4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20               

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            
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29            

30            

  

  

 



 

 

Bijlage 3 

Datamuur Rekenen           februari 2018 

 

Methode 
toetsen 

goed voldoende onvoldoende 

Niet 
methode 
toetsen 

   

I en I+ 
 
 

   

II 
 
 

   

III 
 
 

   

IV 
 
 

   

V en V- 
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Bijlage 4 

 

Voorbereidings- en verslagformulier Groepsbespreking  

Groep:  

Leerkracht:  

Intern Begeleider:  

Datum:  

1. Vragen van leerkracht  

  

  

  

  

2. Evalueren van de vorige 
groepsplannen/periode  

Wat liep goed en wat ging minder 
goed en waarom?  
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3. Aandachtspunten voor   

de hele groep  

Wat zijn de aandachtspunten voor de 
hele groep op basis van de 
verzamelde gegevens voor de 
komende periode?  

  

4. Leerlingen die de 
komenden periode extra 
aandacht nodig hebben: 
aanscherpen van 
onderwijsbehoeften   

Wat is precies de vraag van dit kind?  

  

  

  

  

5. Clusteren van leerlingen  

(op 3 niveaus)  

- Leren zo de kinderen optimaal van 
en met elkaar?  

- Is de clustering voor jou  haalbaar 
qua Klassen-management?  

- Welke maatregelen zijn in het 
klassenmanagement nodig?  

- welke hulp heb je hierbij nodig?  

Instructiegevoelige (basisgroep), Instructie afhankelijke en Instructie 
onafhankelijke kinderen.  
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6. Opstellen/bijstellen van 
groepsplan  

Heb je nog een begeleidingsvraag bij 
het opstellen en/of uitvoeren van het 
groepsplan?  
Wanneer is het groepsplan klaar?  

  

  

  

  

  

  

  

7. Aanmelding 
leerlingenbespreking  

Bekijk welke leerlingen eventueel in 
aanmerking komen voor aanmelding 
voor de 
leerlingenbespreking.                   

  

  

8. Samenvatten van 
belangrijke afspraken/acties  
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Leeswijzer  

  

Punt 1  
Vragen van leerkracht  

Welke vragen heb je die niet terug te lezen zijn in het formulier?  

  

Punt 2  

Evalueren van de vorige groepsplannen/periode  

Hoe is de vorige periode verlopen? Heb je goed kunnen werken met het Groepsplan? Zijn de doelen behaald of zijn er dingen blijven liggen en waarom? Waar loop je 
tegenaan?  

  

Punt 3  

Aandachtspunten voor de hele groep                                                                             
Op basis van het ingevulde groepsoverzicht kan in de groepsbespreking geconstateerd worden dat aan bepaalde zaken de komende periode in de hele groep aandacht besteed 
moet worden. Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van de groep wat betreft sfeer, werkklimaat, zelfstandig werken, groepsvorming, samenwerking en interacties met de 
leerkracht?   
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Waar wil je met de hele groep aan werken?   
  

Als uit het groepsoverzicht bijvoorbeeld naar voren komt dat een groot aantal leerlingen  

een specifieke rekenvaardigheid nog niet beheerst, dan kan in de groepsbespreking het besluit genomen worden om in het groepsplan deze rekenvaardigheid in de hele groep 
aan de orde  

te stellen.   

  

Punt 4  
Leerlingen die de komenden periode extra aandacht nodig hebben: aanscherpen van onderwijsbehoeften   

Er zijn leerlingen die te weinig hebben aan het reguliere basisaanbod. Zij hebben extra begeleiding nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Voor deze leerlingen formuleer je 
welke doelen je met hen wilt bereiken en wat deze leerlingen nodig hebben om de doelen te kunnen bereiken.   

  

Indien tijdens de groepsbespreking blijkt dat we over onvoldoende informatie beschikken om de onderwijsbehoeften van een bepaald kind te benoemen, dan kan in de 
groepsbespreking het besluit genomen worden deze leerlingen aan te melden voor de leerlingbespreking.   

  

Punt 5 & Punt 6  
Clusteren van leerlingen (op 3 niveaus)  

Opstellen/bijstellen van groepsplan  
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Heb je nog een begeleidingsvraag bij het opstellen en/of uitvoeren van het groepsplan?  
Wanneer is het groepsplan klaar?  

Het kan zijn dat je in grote lijnen een groepsplan hebt opgesteld dat tijdens de groepsbespreking verder kan worden aangescherpt. We kunnen ook afspraken maken over de 
begeleiding bij het opstellen en/of uitvoeren van het groepsplan. Geef dan duidelijk aan welke ondersteuning je nodig hebt.   

  

Punt 7  
Aanmelding van leerlingen voor de leerlingenbespreking                                                     

Het is belangrijk dat de hulpvraag die je hebt bij een leerling duidelijk is.  
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Bijlage 5 

Voorbereidings- en verslagformulier Leerlingbespreking 
 
Naam leerling: 

Groep: 

Leerkracht: 

Ib’er: 

Datum: 

 

 

Gesprekspunten 
leerlingbespreking 

Toelichting 

Begeleidingsvraag van de 

leerkracht 

Waarom meld ik juist deze leerling aan? 

 

 

Wat gaat goed en wat moeilijk? 

Hoe zou dat kunnen komen? 

Onderwijsbehoeften van de leerling 

 

 

 

 

Welke vragen heb ik, wat wil ik 

weten? 

Als ik weet dat/of… dan kan ik… 
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Wat wil ik graag bereiken met 

deze bespreking, wat zijn mijn 

doelen? 

Onderwijsbehoeften van de leerkracht 

 

 

Mening van de leerling 

Wat gaat juist goed en wat ziet hij/zij als 

een probleem? 

Hoe staat de leerling hier tegenover? 

 

 

 

 

 

Mening van de ouders 

Wat gaat juist goed en wat zien zij als 

een probleem? 

Hoe staan de ouders hier tegenover? 

 

Samenvatten van afspraken en 

acties 

 

 

 

 

Bijlage 6 

Voorbereidings- en verslagformulier Leerlingbespreking 
 
Naam leerling: 

Groep: 

Leerkracht: 

Ib’er: 
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Datum: 

 

 

Gesprekspunten 
leerlingbespreking 

Toelichting 

Begeleidingsvraag van de 

leerkracht 

Waarom meld ik juist deze leerling aan? 

 

 

Wat gaat goed en wat moeilijk? 

Hoe zou dat kunnen komen? 

Onderwijsbehoeften van de leerling 

 

 

 

 

Welke vragen heb ik, wat wil ik 

weten? 

Als ik weet dat/of… dan kan ik… 

 

 

 

 

 

 

Wat wil ik graag bereiken met 

deze bespreking, wat zijn mijn 

doelen? 

Onderwijsbehoeften van de leerkracht 

 

 

Mening van de leerling  
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Wat gaat juist goed en wat ziet hij/zij als 

een probleem? 

Hoe staat de leerling hier tegenover? 

 

 

 

Mening van de ouders 

Wat gaat juist goed en wat zien zij als 

een probleem? 

Hoe staan de ouders hier tegenover? 

 

Samenvatten van afspraken en 

acties 
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bijlage 7 
  
 
LEERONTWIKKELING EN STREEFDOELEN PER VAKGEBIED  
      

naam  
geboortedatum  
groep  
datum start  1e evaluatie  2e evaluatie  3e evaluatie   

 

 

 

 

 Afnamemoment M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 

DMT Afgenomen kaart(en)             

Datum             

Behaalde VS             
Behaald FN              

Streefdoel VS             
Verwacht FN             

 Afnamemoment M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 

AVI Datum             

Behaald FN             

Verwacht FN             

 Afnamemoment M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 

Spelling Afgenomen toets             

Datum             

Behaalde VS             

Behaald FN              

Streefdoel VS             
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Verwacht FN             

 Afnamemoment M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 

Begrijpend lezen Afgenomen toets             

Datum             

Behaalde VS             

Behaald FN              

Streefdoel VS             

Verwacht FN             

 Afnamemoment M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 

Rekenen-
wiskunde 

Afgenomen toets             

Datum             

Behaalde VS             

Behaald FN              

Streefdoel VS             

Verwacht FN             

 Afnamemoment M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8 

Begrijpend 
luisteren 

Afgenomen toets             

Datum             

Behaalde VS             

Behaald FN              

Streefdoel VS             

Verwacht FN             
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Planning periode: februari 2018 – juni 2018 
 

 
Uitstroomverwachting:  
 

 
Leerlijn: 100% 

  
Tussendoelen  
 

 
Aanbod 

 
Organisatie/Begeleiding/extra ondersteuning 
 

Technisch 
Lezen 
 

DMT  
 

Estafette 
 

 

AVI 
 

Individueel leesdoel (leesanalyse): op 
toon en vloeiend lezen 

 

Spelling 
 

Staal 
 

 

Begrijpend lezen 
 

Nieuwsbegrip  

Rekenen-wiskunde 
 

Wereld in getallen 
2** 

 

Begrijpend luisteren 
 

  

Executieve functies Planning 
Emotieregulatie 
Taakinitiatie 
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Evaluatie Juni 2018 
 

 

 

Handtekening ouders/verzorgers:     
 
 
 
Datum:         

Handtekening directeur: 

 

Datum: 
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Onderwijsbehoeften  
(wat heeft ….. nodig om deze doelen te bereiken) 
 
 

Een leerkracht die … 
-  

Groepsgenoten die … 
-  

Een leeromgeving of werkvormen die … 
 

 

Ouders die … 
 
 

Een instructie die … 
-  

Feedback die … 
- 

 

Opdrachten, taken, (leer)activiteiten of materialen die … 
-  
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Bijlage 8



 

 

 

Bijlage 8 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Algemene preventie van de zorg in de groep.  
Bij problemen met de basisstof of het gedrag beschrijft de leerkracht de extra hulp in het groepsplan; 
is de hulp niet adequaat dan wordt de leerling of groepje leerlingen met de intern begeleider 
besproken tijdens de groepsbespreking. 

Extra zorg in de groep. Leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, worden besproken met de interne 
begeleider tijdens de groepsbespreking. Is de daarop geboden hulp adequaat dan gaat de leerling terug 
naar niveau 1, zo niet dan wordt de leerling door de leerkracht aangemeld voor de leerlingbespreking. 
Leerkracht brengt ouders op de hoogte. 

Extra hulp (binnen de basisondersteuning) 
heeft effect. Leerling gaat terug naar 
niveau 1. 

Extra hulp heeft geen effect. Leerling wordt 
besproken op de leerlingbespreking met Ib.  

De extra ondersteuning heeft effect, leerling 
gaat terug naar niveau 2 of lager. Ouders 
worden door de leerkracht op de hoogte 
gebracht. 

De extra ondersteuning heeft geen effect. De 
leerling wordt besproken op OT of er wordt extern 
onderzoek aangevraagd . De leerkracht nodigt 
ouders hiervoor uit. 

De extra ondersteuning heeft effect, leerling 
gaat terug naar niveau 3 of lager. Ouders 
worden door de leerkracht op de hoogte 
gebracht. 

Resultaat van het onderzoek is advies tot 
verwijzing van de leerling. Ouders worden 
door de leerkracht en IBer (en eventueel de 
onderzoeker) op de hoogte gebracht. 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

Niveau 5 

Speciale zorg in overleg met de intern begeleider. Leerling wordt besproken op de 
leerlingbespreking. Leerkracht maakt in overleg met IB’er plan voor de leerling. De uitvoering vindt 
plaats in of buiten de klas. De extra ondersteuning (arrangement) kan zowel op cognitief als sociaal 
emotioneel gebied plaats vinden. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht. 
 

Speciale zorg na extern onderzoek vanuit het samenwerkingsverband. Er volgt extern 
onderzoek en/of advies extra ondersteuning. De extra ondersteuning (arrangement) wordt door de 
RT’er óf door een externe kracht gegeven. Ouders worden hier altijd bij betrokken. 

Verwijzing SBO-SO. Leerling zit op school in afwachting van plaatsing op speciaal onderwijs óf 
omdat ouders niet mee wensen te werken aan de verwijzing. De extra ondersteuning die de school 
kon bieden is geboden in de niveaus 1 t/m 4. In niveau 5 kan de school voor de leerling geen extra 
ondersteuning meer bieden. Ouders worden hiervan door de IB’er en directie op de hoogte gebracht. 
Mochten ouders niet mee willen werken, dan wordt er een aanmelding gedaan bij het swv zonder 
toestemming en zal het swv een uitspraak doen. 



 

Bijlage 9 

Toetskalender 2018-2019  
Groepen 
 

1* 2* 3 4 5 6 7 8 

oktober         

november ZIEN! ZIEN! ZIEN! 
Herfstsignalering 

ZIEN! 

dyslexieprotocol 

ZIEN! 

dyslexieprotocol 

ZIEN! 

dyslexieprotocol 

 

ZIEN! 

dyslexieprotocol 

ZIEN! 

dyslexieprotocol 

december     ZIEN! LL ZIEN! LL ZIEN! LL ZIEN! LL 

januari 
2019 

 Taal voor 

kleuters 

Rekenen 

voor kleuters 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

Begr. lezen 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

Begr. lezen 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

Begr. lezen 

 

DMT 

AVI 

Spelling 3.0 

Rek/Wiskunde 

3.0 

Begr. Lezen 3.0 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

3.0 

Begr. lezen 

Studie- 

vaardigheden 

februari ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! 

maart         

april   Lentesignalering dyslexieprotocol 

 

dyslexieprotocol 

 

dyslexieprotocol 

 

dyslexieprotocol 

 

AMN eindtoets 

 

Mei 
 
 
Mei/juni 
 

  

 

 

 

(Taal voor 

kleuters 

Rekenen 

voor 

kleuters) 

 

 

 

 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

Begr. lezen 

 

 

 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

Begr. lezen 

ZIEN! LL 

 

 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

Begr. lezen 

ZIEN! LL 

 

 

 

DMT 

AVI 

Spelling 

Rek/Wiskunde 

Begr. lezen 

ZIEN! LL 

AMN PO-VO 

 

 

DMT 

AVI 

Spelling 3.0 

Rek/Wiskunde 

3.0 

Begr. Lezen 3.0 

ZIEN! LL 
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Studie- 

vaardigheden 

Studie- 

vaardigheden 

Studie- 

vaardigheden 

juli         

* Inzichtelijk volgens protocol 

Toetskalender 2018-2019 
 

November ZIEN! ZIEN! Leerkrachtvragenlijsten, voor de 
herfstvakantie ingevuld in Parnassys 

 Dyslexieprotocol Voor leerlingen met IV of V score voor Spelling en 
DMT. Anne-Marthe maakt een lijstje. Je neemt 
zelf DMT en Cito spelling af. (vb. bij een lln uit 
groep 6 neem je E5 af)   

December ZIEN! LL 2 vragenlijsten (veiligheidsbeleving en leer- en 
leerklimaat) door leerlingen in te vullen 

Januari Cito M-toetsen Groep 8 start in week 2, overige klassen in week 
3. Je bent vrij om zelf een indeling te maken. 
Maandag 4 februari staat alles in Parnassys. Let 
op: voer alle toetsen op dezelfde datum in januari 
in. 

Februari Zien! ZIEN! Leerkrachtvragenlijsten, na de 
voorjaarsvakantie ingevuld in Parnassys 

April Dyslexieprotocol Voor leerlingen met IV of V score voor Spelling en 
DMT. Anne-Marthe maakt een lijstje. Je neemt 
zelf DMT en Cito spelling af. (vb. bij een lln uit 
groep 6 neem je E5 af)   

Mei ZIEN! LL 2 vragenlijsten (veiligheidsbeleving en leer- en 
leerklimaat) door leerlingen in te vullen 
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Mei/juni Cito E-toetsen 
 

Start Cito-toetsen in week 22. Vanwege kort 
schooljaar is dit een drukke periode. Alles moet 
op vrijdag 14 juni in Parnassys staan, dit is krap 
vanwege opbrengstgesprekken in week 25.  

 
  



 

Bijlage 10 

Leeswijzer  
  

Op de volgende pagina’s staat de Kwaliteitscyclus van beide Openluchtscholen.  

De cyclus begint in juni met de E-toetsen om vandaar het volgende schooljaar op te bouwen. De 

kleuren geven de 4 hoofdstappen aan die in één jaar gezet worden. 

De Eerste en de Tweede Openluchtschool lopen niet helemaal gelijk op. De verschillen worden in 

de kaders aangegeven.  

 

Amsterdam, juni 2018  
  

Maud  

Gina  

Isabelle  

Ineke  
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Kwaliteitscyclus 
 
 
 

  juli
Opbrengstgesprekken en evaluatie 

groepsplannen. 

→ Ambities vaststellen en nieuw 
groepsplan en groepsoverzicht maken

februari
Dyslexieprotocol

Zien (inclusief veiligheid en leer en 
leef-klimaat)

Evaluatie opbrengsten en bijstellen 
groepsplan en groepsbespreking

maart - juni
Lentesignalering groep 3

Dyslexieprotocol groep 2 en 4 t/m 8

ZIEN (inclusief veriligheid en leer- en 
leefklimaat)

→ Leerlingbespreking

Lesbezoeken

augustus -
januari

Herfstsignalering groep 3

Dyslexieprotocol groep 2 en 4 t/m8

ZIEN (inclusief veiligheid en leer en 
leefklimaat)

→ Bijstellen groepsplan en 
groepsbespreking en 

leerlingbespreking

lesbezoeken gr

M-toetsen

Centrale eindtoets

E-toetsen
Overdracht
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Na de voorgaande Cito-toetsen zijn de ambities op drie niveaus vastgesteld.  
  

OLS1  OLS2  

Schoolniveau: Niveauwaardes worden voor alle 

vakken vastgesteld in leeruniek. 

Groepsniveau: Niveauwaardes worden voor 

alle vakken vastgesteld in leeruniek. 

Leerling niveau: Niveauwaarde en individuele 

vaardigheidsgroei, is normaliter > landelijk 

gemiddelde, uitzonderingen daargelaten 

Schoolniveau: Niveauwaarde 3,5 en 4 voor 

begr. lezen en vaardigheidsgroei II-B  

Groepsniveau: 80% van de groep leerlingen  

scoort een A, B, CD (I-IV)  

Leerling niveau: individuele vaardigheidsgroei > 

landelijk gemiddelde  

  

 

In een gesprek direct na de Citotoetsen wordt met de leerkracht besproken of de ambities op leerling-

, groep,- en schoolniveau behaald zijn op de vier domeinen (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, 

Spelling en Rekenen/Wiskunde.  

 
  

OLS1  OLS2  

Groepsbespreking  

Leerkracht en IB bespreken 

opbrengsten aan de hand 

van het groepsplan en 

toetsuitslagen.  

Met behulp van uitdraaien uit 

het leerlingvolgsysteem 

Parnassys en de overzichten 

in Leeruniek. 

 

Leerlingniveau: 

vaardigheidsgroei en 

niveauwaarde 

Groepsniveau: idem 

Schoolniveau: Leeruniek en 

trendanalyse Parnassys 

 

Warme overdracht  

Opbrengstgesprek 

leerkracht en IB.  

 

 

 

Met behulp van uitdraaien uit 

het leerlingvolgsysteem 

Parnassys.  

 

 

Leerlingniveau: 

vaardigheidsgroei 

Groepsniveau: groepsanalyse 

Schoolniveau: 

groepstoetskaart en 

trendanalyse 

 

Warme overdracht 

  

  

Na de analyse van de Cito- en methode toetsen wordt besproken of dat wat ingezet is om de doelen 

te halen heeft gewerkt. Deze afspraken zijn groepsgebonden en staan in het groepsplan > indeling in 

drie instructiegroepen, met elk de specifieke aanpak op gebied van 4xL: Leerkrachtvaardigheden, 

Leerlingkenmerken, Lestijd en Lesaanbod.  
  

 
  

Stap 1 juli 
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OVERDRACHT  

Stap 2 augustus – januari 
 

Op basis van het groepsoverzicht en groepsplan start het nieuwe schooljaar.  

In juli wordt het groepsoverzicht gemaakt. Daarin staan voor iedere leerling bevorderende en 

belemmerende factoren, onderwijsbehoeftes en kenmerken die van belang zijn voor het onderwijs.  
  

OLS1  OLS2  

Groepsoverzicht in Leeruniek.  

Naast alle toetsgegevens die al in Leeruniek 

staan, noteren we per leerling de 

onderwijsbehoeftes, de belemmerende en 

stimulerende factoren, het contact met de 

ouders en eventueel nog andere kenmerken die 

van belang zijn voor de ontwikkeling van het 

kind en het onderwijs. 
 

Methodetoetsen  
ZIEN! (november)  
Observaties en bevindingen van leerkrachten. 

 

Eventuele ondersteuning op het gebied van 

gedrag, werkhouding of concentratie staan in dit 

groepsoverzicht.  
 

 

In groep 3 staat in oktober de herfstsignalering op het programma: is de start van het leren lezen 

goed verlopen. En volgen we in groep 2 (beginnende geletterdheid) en 4 t/m 8 het dyslexieprotocol: 

opnieuw toetsen bij onvoldoende scores op het gebied van technisch lezen en spelling in de groepen. 
 

In dezelfde periode wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd, 

middels observatielijsten in Parnassys.  

ZIEN! leerkrachtenvragenlijsten (groep 1 – 8), maar ook de leerlingen vullen vragenlijsten in 

ZIEN! Veiligheidsbeleving (groep 5-8)  

ZIEN! Leer- en leefklimaat (groep 5-8)  
  

OLS1  OLS2  

Flitsbezoek directie en IB in september-oktober 

voorafgaand aan startgesprek. 

 

November groepsbezoek door IB, bij specifieke 

lessen of vragen van de leerkracht, gevolgd 

door een groepsbespreking. In dit gesprek 

wordt een overzicht gemaakt van leerlingen voor 

de leerlingbespreking die hierop volgt.  

 

 

 

 

 

 

 

Flitsbezoek directie en IB in september-

oktober. 

 

November groepsbezoek door IB, bij 

specifieke lessen of vragen van de 

leerkracht, gevolgd door een 

groepsbespreking. In dit gesprek wordt 

een overzicht gemaakt van leerlingen 

voor de leerlingbespreking die hierop 

volgt. 

 

Klassenbezoek directeur ter 

voorbereiding functionerings- of 

beoordelingsgesprek. 

 

Stap 2 augustus – januari  

overdracht 
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ZIEN. Leerkracht en leerlingen vullen de 

vragenlijsten van ZIEN in. 

ZIEN. Leerkracht en leerlingen vullen de 

vragenlijsten van ZIEN in. (december) 

 

 

In januari worden de M-toetsen afgenomen. Ook de leerlingen van groep 2 worden getoetst. De 

resultaten van de toets worden gebruikt om het aanbod bij te stellen 
 

 

Stap 4 maart – juni  
 

 

In deze periode volgen groepsbezoeken door de Intern begeleider om de afspraken uit het 

opbrengstgesprek levend te houden en om eventueel bij te sturen.   

 
  

OLS1  OLS2  

Eén groepsbezoek door IB. Indien nodig 

meerdere groepsbezoeken. 

Samen met de leerkracht het groepsplan 

doornemen, eventueel aanpassen en indien 

nodig leerlingbesprekingen houden. 

 

ZIEN. De leerlingen vullen voor de 2e keer ZIEN 

in. Analyse door de leerkracht en overleg met 

IB. 

 

Klassenbezoek directeur ter voorbereiding van 

functionerings- of beoordelingsgesprek. (alle 

leerkrachten worden één keer per 2 jaar 

beoordeeld. Nieuwe medewerkers worden na 

hun eerste jaar beoordeeld. 

Drie groepsbezoeken door IB bij drie 

verschillende vakgebieden. (groep 1/2 twee 

vakgebieden) 

Als het nodig is of in samenspraak met ouders 

worden in deze periode leerlingbesprekingen 

gehouden.  

  

ZIEN.  

De leerlingen vullen voor de 2e keer ZIEN in. (mei) 

 

 

 

Flitsbezoeken directeur  

OLS1  OLS2  

Groepsbespreking 

Leerkracht en IB.  

De groepsplannen worden 

geëvalueerd en bijgesteld.  

(zie stap 1) 

 

Start klassenbezoeken 

door directeur. 

 

Opbrengstgesprek  

Leerkracht en IB.  

De groepsplannen worden 

geëvalueerd en bijgesteld. 

(zie stap 1) 

 

Zien! 

Leerkrachten vullen ZIEN voor de 

2e keer in. Leerkracht analyseert 

de ontwikkelingen. (februari) 

 

Stap 3 februari 

Stap 4 maart - juni 
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Klassenbezoek directeur ter voorbereiding 

functionerings- of beoordelingsgesprek bij 

leerkrachten met een tijdelijk contract 

 

In groep 3 wordt een extra toets moment ingelast om de leesontwikkeling goed te kunnen volgen: de 

lentesignalering. En volgen we het dyslexieprotocol: in groep 2 (beginnende geletterdheid) en in de 

groepen 4 t/m 8. 

 

Centrale eindtoets (CET)  

 

In groep 8 is aan het einde van het schooljaar een laatste meetmoment verplicht. Deze CET geeft 

informatie over de referentieniveaus van de leerlingen die de school verlaten.  
 

 

OLS1  OLS2  

Ambitie 

Schoolgemiddelde min 540 en wordt jaarlijks 

bijgesteld afhankelijk van de samenstelling van 

de groep.  

Ambitie  

Schoolgemiddelde 537  

99% Referentieniveau 1F taal en rekenen  

80% Referentieniveau 2F Taal  

60% Referentieniveau 1S Rekenen  

  

 

 

OLS1  OLS2  

Cito Eindtoets  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2017 – 2018 wordt voor de laatste keer 
de Cito CET afgenomen. Er wordt overgestapt op 
de AMN. Deze toets bestaat uit twee delen. In 
groep 7 wordt gestart met  de Aansluiting PO-VO 
een 360 graden instrument dat de capaciteiten, 
vaardigheden, interesses en houding en gedrag in 
kaart brengt.  
In groep 8 wordt de basisschool afgesloten met de 
AMN Eindtoets. 

 

 

 

Stap 1 juni –juli  
 

 

De cyclus herhaalt zich.  In juni worden de E-toetsen afgenomen. Van groep 2 worden die leerlingen 

getoetst die in januari onvoldoende scoorden.  

 

En… 

 

Stap 1 juni - juli 
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OLS1  OLS2  

 Klassenbezoek directeur ter voorbereiding 

functionerings- of beoordelingsgesprek bij 

Leerkrachten met een vaste aanstelling  

 

 

 
 

 


