
BIJLAGE III 

 

1. Ondersteuning en begeleiding 

 
3.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  

 

PCBO Apeldoorn maakt samen met nagenoeg alle andere schoolbesturen in Apeldoorn deel uit van het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO 25-05. De aard, inrichting, doelen en 

werkwijze van het samenwerkingsverband zijn beschreven in het Ondersteuningsplan d.d. 09-04-2014. 

Door de volledige tekst verwijzen wij naar dat plan. 

 

Het Ondersteuningsplan heeft betrekking op een planperiode van 4 jaar, van 2014 tot 2018. Omdat dit 

de eerste termijn van het Samenwerkingsverband en het Ondersteuningsplan betreft, kunnen zaken op 

termijn in de praktijk anders uitpakken, worden onderdelen verder uitgewerkt en kunnen zich 

wijzigingen in het beleid voordoen. Daarom wordt het Ondersteuningsplan na een periode van 2 jaar 

herzien, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. 

 

3.1.1 Missie van het Samenwerkingsverband 

 

Ieder kind krijgt Passend Onderwijs en ondersteuning op leren en gedrag dat bij hem past. 

 

3.1.2 Visie van het Samenwerkingsverband 

 

Alle kinderen volgen onderwijs dat bij hen past in een schoolomgeving waarin handelings- en 

opbrengstgericht wordt gewerkt. Er wordt kwalitatief goed onderwijs verzorgd. De zorgplicht wordt in 

samenwerking met alle scholen in het SWV en met ondersteuning van jeugdhulp waargemaakt. Er is een 

doorgaande lijn van vroegschools naar het primair onderwijs en van het primair onderwijs naar het 

voortgezet onderwijs. De inrichting van het SWV werkt ter ondersteuning van het basisonderwijs, zorgt 

voor een flexibele inrichting van de speciale onderwijsondersteuning, een goede procedure en realisatie 

van afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen. Er zijn geen thuiszittende leerlingen. 

 

3.1.3 Streefdoelen 

 

Op preventie gerichte aanpak: 

 Alle kinderen volgen onderwijs dat bij hen past. 

 Leraren kunnen vroegtijdig signalen omzetten in adequate interventies. 

 De scholen hebben minimaal een basisarrangement in het kader van het onderwijstoezicht. 

 In de regio stellen de besturen gezamenlijk een hoger ambitieniveau vast dan de minimumnorm van 

de inspectie. 

 

Toegankelijke en specialistische onderwijszorg: 

 Hulp zo tijdig mogelijk; 

 In zo licht mogelijke vorm; 

 Zo dicht mogelijk bij huis; 

 Op de meest adequate (passende) wijze; 

 Door de meest aangewezen persoon of instelling; 

 Zo kort mogelijke behandelingsduur; 

 In een integrale aanpak (1 kind-1 plan-1 regisseur); 

 Waar nodig vanuit een (integrale) indicatiestelling onderwijs & Jeugdhulp; 

 Het verminderen van het aantal S(B)O leerlingen. 

 

3.1.4 IJkpunten basisondersteuning 

 

Het SWV Apeldoorn heeft ijkpunten geformuleerd voor de basisondersteuning in vier domeinen: 



 Beleid 

 Onderwijs 

 Begeleiding 

 Organisatie 

 

De ijkpunten in deze vier domeinen zijn uitgewerkt op drie niveaus: 

 Afspraken basisondersteuning Samenwerkingsverband Apeldoorn PO. 

 PO-kwaliteit (referentiekader Passend Onderwijs PO-raad) 

 Basiskwaliteit inspectiekader 

 

Beleid 

 

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

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten:  

 De school heeft een expliciete visie op de leerlingenondersteuning (PO-raad);  

 Deze visie wordt gedragen door het hele team (PO-raad); 

 De school heeft vastgelegd wat de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling is (PO-raad) ; 

 De procedures en de afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk (PO-raad); 

 De school weet wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn (Inspectie 9.1). 

 

De school heeft een onderwijsondersteuningsprofiel vastgesteld.  

Het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO gebruikt het onderwijsondersteuningsprofiel, ontwikkeld 

door Q3. De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten:  

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd (PO-raad); 

 De MR stemt in met het onderwijsondersteuningsprofiel (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is actueel (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basiszorg (PO-raad); 

 Het onderwijsondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan 

onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen (PO-raad). 

 

De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en past het beleid zo nodig 

aan. 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning (PO-raad); 

 De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen (PO-raad); 

 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (Inspectie 9.2); 

 De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces (Inspectie 9.3); 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (Inspectie 9.4); 

 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (Inspectie 9.5); 

 De school verantwoordt zich aan de belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit 

(Inspectie 9.6). 

 

Onderwijs 

 

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.  

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school hanteert regels en afspraken voor veiligheid en omgangsvormen (PO-raad met aanvulling 

SWV); 

 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school (Inspectie 4.2); 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich 

voordoen (Inspectie 4.4); 



 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten 

(Inspectie 4.5/4.6); 

 De school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan 

(Inspectie 4.7). 

 

De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school heeft de normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft (PO-

raad); 

 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor 

het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (Inspectie 7.1); 

 Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen 

(Inspectie 7.2); 

 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben (Inspectie 8.1). 

 

Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht bij de ondersteuning van leerlingen 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de 

ondersteuning voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (Inspectie 8.2); 

 De school voert de ondersteuning planmatig uit (Inspectie 8.3); 

 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning (Inspectie 8.4). 

 

Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 
De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal 

leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand 

(Inspectie 2.4); 

 Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de 

leerlingen (Inspectie 6.1); 

 Het personeel stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 

6.2); 

 Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (Inspectie 

6.3); 

 Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 

(Inspectie 6.4). 

 

Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Het personeel beschikt over communicatieve competenties (SWV); 

 Het personeel beschikt over didactische competenties voor de begeleiding van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel beschikt over organisatorische competenties voor de begeleiding van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel beschikt over pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften (PO-raad); 

 Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen (PO-raad); 

 Het personeel werkt continu aan hun handelingsgerichte vaardigheden (PO-raad); 

 Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken (PO-raad); 

 Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken over de 

leerlingenondersteuning (PO-raad). 

 

 

 



Begeleiding 

 

School werkt planmatig en handelingsgericht aan het realiseren van een doorgaande ontwikkeling 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school stelt bij plaatsing van elke leerling het uitstroomniveau vast. In principe is dat niveau 

groep 8 (Inspectie S7.3 met aanpassing SWV); 

 De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform genoemde prognose (Inspectie S7.3); 

 De school maakt bij afwijking van de prognose beredeneerde keuzes (Inspectie S7.4); 

 

De school draagt zorg voor een goede overdracht 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de 

voorschoolse voorziening of de vorige/volgende school (PO-raad met aanpassing SWV); 

 De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften terug naar de voorschoolse voorziening of de vorige school (PO-raad); 

 De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende één jaar v.w.b. de 

cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit geldt voor scholen binnen het SWV 

Apeldoorn PO (PO-raad met aanvulling SWV). 

 

Ouders zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De school ziet ouders als partners bij de opvoeding en opleiding van hun kinderen (SWV); 

 De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van hun 

kind(eren) (PO-raad); 

 Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van 

de ontwikkeling van hun kind op school en thuis (PO-raad); 

 De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding (PO-raad); 

 De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling hun 

kind(eren) (PO-raad); 

 De school maakt in overleg met de ouders afspraken over de begeleiding en wie waarvoor 

verantwoordelijk is (PO-raad met aanpassing SWV); 

 Als een leerling de school verlaat, stelt de school in overleg met de ouders een (onderwijskundig) 

rapport op. Ouders ontvangen een kopie (PO-raad met aanpassing SWV); 

 De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school (PO-raad). 

 

Leerlingen zijn, waar mogelijk, nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Als een leerling de school verlaat, stelt de school waar mogelijk in overleg met de leerling een 

(onderwijskundig) rapport op (SWV). 

 De school maakt waar mogelijk in overleg met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

afspraken over de begeleiding (SWV). 

 

Organisatie 

 

De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 De leraar houdt de regie over de ondersteuning van een leerling in zijn/haar groep (SWV); 

 De school werkt met de 4 niveaus van onderwijsondersteuning (SWV, zie bijlage 1); 

 Coaching en begeleiding van leraren is de hoofdtaak van de interne begeleiding (PO-raad met 

aanscherping SWV); 

 De school heeft interne begeleiding met een duidelijke taakomschrijving (PO-raad); 

 Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de ondersteuning van 

leerlingen zijn duidelijk en transparant (PO-raad); 



 Leraren worden, daar waar nodig, ondersteund (PO-raad); 

 De interne begeleiding beschikt over voldoende tijd en middelen (PO-raad); 

 De interne begeleiding is voldoende gekwalificeerd (PO-raad); 

 De school kan snel voldoende deskundigheid inschakelen voor hulp (PO-raad); 

 De school grijpt bij ernstige problemen snel in (PO-raad); 

 De school weet waar zij terecht kan in de regio voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

(PO-raad met aanvulling SWV); 

 De interne ondersteuning is afgestemd op de zorgstructuur van het SWV (PO-raad). 

 

De school heeft een effectief ondersteuningsteam 

De school gebruikt daarbij de volgende ijkpunten: 

 Het ondersteuningsteam bereidt in elk geval verwijzing naar en bespreking van leerlingen in het 

Multidisciplinair Overleg of het indiceringsloket voor (SWV);  

 Taken van het ondersteuningsteam zijn vastgelegd (PO-raad); 

 De school zoekt structurele samenwerking met de ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 

leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden (Inspectie 8.5); 

 Afhankelijk van de problematiek is de school of de ketenpartner de casemanager (SWV).  

 

 

3.2 Ondersteuning en begeleiding op het niveau van PCBO ‘Koningin Wilhelmina’. (tekst: uit 

Zorgplan KWS – opgenomen in de schoolgids) 

 

Op de KWS wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door twee interne begeleiders. De interne 

begeleiders waarborgen de zorg voor zowel leerkrachten als leerlingen.  

 

Zorgverbreding is de kern van ons onderwijs. De grenzen van onze zorg worden bepaald door het kind, 

de leerkracht en de groep. Vragen die hieraan richting kunnen geven zijn: kunnen wij het kind genoeg 

bieden, kan de leerkracht het aan en komt de groep niet te kort door één of meer zorgleerlingen. Als 

team kiezen wij voor zorg, die we kunnen waarmaken voor het individuele kind. Voorwaarden hiervoor 

zijn: 

 Een goede klassenorganisatie; 

 Zelfstandig werken om tijd vrij te maken voor leerlingen die het nodig hebben. Gedurende deze 

tijd krijgen leerlingen extra uitleg van de leerstof of pré-teaching van de leerstof die nog gaat 

komen.; 

 Voldoende ambulante tijd voor de interne begeleiders; 

 Een leerkracht die gedurende drie ochtenden leerlingen van groep 4 t/m 8 begeleidt die op taal- 

en/of rekengebied meer nodig hebben dan de methode aanbiedt; 

 Een leerkracht die kinderen begeleidt in het kader van passend onderwijs;  

 Het functioneren van ouders in de zorg op school; 

 Voldoende financiële middelen voor extra leermiddelen; 

 (Wanneer er in de formatie ruimte over is, kan het zijn dat een leerkracht een taak krijgt om 

leerlingen met leermoeilijkheden extra te gaan begeleiden.) 

 

Leerlingbespreking. 

Op schoolniveau vinden er minimaal driemaal per jaar leerling besprekingen tussen leerkracht en interne 

begeleider plaats. Tijdens de leerlingbespreking wordt aandacht besteed aan de leerlingen die op de 

zorglijst staan. In de leerlingbespreking wordt de voorafgaande periode besproken, het eventuele 

groepsplan wordt geëvalueerd, de onderwijsbehoeften van bepaalde (zorg)leerlingen geformuleerd en 

bekeken hoe in de groep leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een haalbare manier 

geclusterd kunnen worden.  

Naast de gesprekken tussen leerkrachten en interne begeleiders heeft de school een zorgteam, welke zes 

keer per jaar bij elkaar komt om de kwaliteit van de zorg op school te bespreken. Deelnemers van dit 



zorgteam zijn: de directeur, de twee interne begeleiders en de leerkracht die zorg draagt voor de ‘rugzak-

kinderen’.  

 

Het groepsplan. 

Een groepsplan (dat voor een periode van 6 tot 8 weken) wordt opgesteld als er te weinig leerrendement 

is. Ook kan er een groepsplan worden opgesteld als er sprake is van sociaal-emotionele problematiek. 

Als er een groepsplan is opgesteld, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Ook bij de evaluatie 

worden de ouders geïnformeerd over de resultaten van het groepsplan. Uit de evaluatie kan een 

bijstelling van een groepsplan volgen.  

 

Extern handelen. 

De leerlingbespreking is de schakel naar de bovenschoolse zorg binnen het samenwerkingsverband. 

Vier tot zes maal per jaar ontvangen wij begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband in de vorm van 

gesprekken tussen de interne begeleider en de gedragsdeskundige, de orthopedagoog (collegiale 

consultaties). Bij dit gesprek kan ook het schoolmaatschappelijk werk en de verpleegkundige van de 

GGD aanschuiven. De orthopedagoog geeft adviezen en/of bepaalt welke onderzoeken er afgenomen 

moeten worden. Van de afspraken die er gemaakt worden maakt de ib-er een verslag en draagt er zorg 

voor dat de groepsleerkrachten en ouders op de hoogte worden gesteld. Tevens verwerkt de ib-er de 

gegevens in het dossier van het kind. 

 

In geval van medische of psychosociale problematiek kan ten behoeve van het kind de ouders  

geadviseerd worden extern diagnostiek, zorg of opvoedingsondersteuning te vragen bij een 

zorginstelling. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met de externe 

instantie, de IB-er, leerkracht en ouders een plan van aanpak gemaakt. 

 

Passend onderwijs. 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die 

zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid 

op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt 

van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.  

 

Door de Wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende 

onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het 

reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de 

scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs 25-

05.  

 

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan 

betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden 

en leermogelijkheden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij 

in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.  

Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op: www.swvapeldoornpo.nl  

 

Hoogbegaafde leerlingen (onderdeel van “zorg voor het lerende kind”).  
Op onze school is ook planmatige aandacht voor leerlingen die opvallen vanwege hun snelle leerproces, 

hoge leerprestaties of vanwege hun talent m.b.t. een bepaald vakgebied. Een IB-er werkt op bepaalde 

tijden in de week individueel of in kleine groepen met deze leerlingen, binnen en ook wel buiten de 

bestaande groep. De betreffende ib-er begeleidt op dit punt tevens de groepsleerkracht.  

Deze IB-er: 

 volgt de leerlingen door de jaren heen;    

 ondersteunt de groepsleerkracht; 

 verzamelt aparte leerstof; 

 geeft individueel, of in groepjes les; 

 volgt de onderwijskundige ontwikkelingen op dit gebied. 

De groepsleerkracht onderhoudt contact met ouders, desgewenst vergezeld van de betreffende ib-er. 

http://www.swvapeldoornpo.nl/


 

Pedagogisch klimaat. 

Lesgeven in een positief pedagogisch klimaat is belangrijk op de KWS. Verder is een goede sfeer van 

belang waarin leerkrachten, leerlingen en ouders zich prettig voelen. Er zijn duidelijke regels om die 

sfeer op peil te houden. Goede sociale omgang met elkaar, belonen en consequent handelen zijn bij ons 

herkenbaar. Elk teamlid is verantwoordelijk voor eigen gedrag en handelen en ook leerlingen leren we 

verantwoordelijkheid voor eigen handelen te nemen. Vanuit een positief pedagogisch klimaat geven we 

leerlingen de gelegenheid zich zoveel mogelijk te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. 

 

Zelfstandig werken. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken.  In de groepen wordt hieraan dan 

ook aandacht besteed. Het doel van zelfstandig werken is dat leerlingen effectiever kunnen werken, 

zodat de leerkracht tijd heeft leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te begeleiden. Door 

leerlingen zelfstandig te laten werken, wordt meer recht gedaan aan de mogelijkheden van en verschillen 

tussen leerlingen. Zelfstandig werken wordt op de KWS vormgegeven door planborden, dagtaken en 

weektaken. Wij werken met taakbrieven. Met deze taakbrieven wordt tegemoet gekomen aan de 

volgende leerfuncties: kiezen, registreren, oriënteren, samenwerken, routing, planning, beoordelen, 

evalueren en agenderen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de algehele ontwikkeling van 

leerlingen. Iedereen weet dat leerlingen beter leren als ze lekker in hun vel zitten. Op de KWS zijn we 

ons daar terdege van bewust. 

Elke dag wordt er een beroep gedaan op verschillende aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling:   

 omgaan met gevoelens van jezelf en anderen; 

 inleven in wat de ander voelt, waarneemt, wil en denkt; 

 zelfvertrouwen en weerbaarheid; 

 omgaan met normen en waarden; 

 omgaan met conflicten. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling is één van de speerpunten op onze school. Daarom werken we met de 

Kanjertraining. Het betreft een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8. 

De teamleden van de KWS werken dagelijks gericht aan de sociaal-emotionele vorming van kinderen. 

De KWS profileert zich als ‘Kanjerschool’ en in iedere groep wordt de werkwijze vanuit de 

Kanjertraining toegepast. Deze methodiek richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en 

oplossend vermogen van kinderen. Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, 

plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van 

zelfvertrouwen en zelfbeheersing en er wordt gewerkt aan het verminderen van agressie en 

meeloopgedrag. Kinderen krijgen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de 

straatcultuur. We gebruiken nog niet het Kanvas-systeem door de hele school, maar onderzoeken in 

enkele groepen of we dit in de hele school gaan invoeren. 

Indien we grensoverschrijdend gedrag constateren, nemen we contact op met de ouders van de betrokken 

leerlingen. Indien er pestgedrag wordt gesignaleerd maken we gebruik van het pestprotocol. Voor het 

pestprotocol zie bijlage 8.  

Het motto van de KWS is ‘elke dag zorg voor het lerende kind in een fijne sfeer’. Om die fijne sfeer in 

school en op het schoolplein te waarborgen gebruiken we een gedragscode. (Zie katern A: blz. 14.) 

Deze geldt voor leerlingen onderling, leerkrachten en leerlingen, leerkrachten onderling, leerkrachten 

en directie,  en ouders, met name als zij actief betrokken zijn in bijv. MR, OR, diverse commissies.  

Waar grotere groepen leerlingen langere tijd bij elkaar zijn, komen pesten en agressief gedrag voor. Om 

dit op een adequate manier aan te pakken gebruiken we een pestprotocol. In dit plan staat beschreven 

hoe er door leerkrachten, leerlingen en ouders gehandeld dient te worden in het geval van pesten. 

Speciale aandacht wordt geschonken aan digitaal pesten (m.n. in de bovenbouw). 



 

Wanneer een kind op sociaal-emotioneel gebied meer hulp nodig heeft dan in de groep geboden wordt, 

kan de leerkracht dit bespreken met de interne begeleider voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij 

geeft in eerste instantie handelingstips voor de leerling in de groep. Blijkt dit niet voldoende resultaat te 

hebben, dan kan een advies voor externe hulp bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het 

Samenwerkingsverband, Intraverte etc. gegeven worden aan ouders. 

 

Meldcode voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Wanneer een leerkracht of andere medewerker een signaal opvangt en/of een vermoeden heeft van 

lichamelijke of psychische mishandeling van een kind, overlegt hij/zij met de IB-er en wordt de 

meldcode met het stappenplan met richtlijnen voor het handelen van beroepskrachten in situaties en bij 

vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld in gang gezet. Tevens wordt er een melding 

gedaan in de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere 

professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen 

maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere 

hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt.  

Het Leerling en Onderwijsvolgsysteem (LOVS).   
De observaties worden samen met de beoordelingen van het werk vastgelegd in de klassenmap. Bij 

leerlingen t/m groep 3 (november) wordt hiervoor de observatiemethode Pravoo gebruikt.  

Daarnaast maken we voor groep 1 t/m 8 gebruik van het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS) 

van CITO. Met deze schoolonafhankelijke toetsen van het LOVS kunnen we de vorderingen van 

individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op school volgen. 

Alle toetsuitslagen worden verzameld en bewaard en natuurlijk worden de ouders over de resultaten 

geïnformeerd. Toetsen die wij gebruiken zijn: 

  

Kleuters:    

 Rekenen voor kleuters. 

 Taal voor kleuters. 

 Leesprotocol – kleuterscreening. 

Groep 3 t/m 8:   

 Rekenen & wiskunde  

 Spelling     

 Spelling werkwoorden (gr. 7 en 8) 

 Begrijpend lezen (vanaf gr. 3) 

 AVI-toetsen (technisch lezen)  
 (AVI = Analyse Van  Individualiseringsvormen) 

 DMT = (drieminutentest vanaf gr. 3) 

 Entreetoets groep 7 

 Eindtoets groep 8 

Nadat de leerlingen de CITO-toetsen in januari en juni hebben gemaakt, wordt er voor de hele school 

een trendanalyse uitgevoerd door directie, unitleiders en interne begeleiders. Natuurlijk kijkt de 

leerkracht zelf als eerste naar de resultaten van zijn/haar groep. Tevens wordt in de bouwvergaderingen 

geanalyseerd hoe de resultaten zijn. N.a.v. deze analyse wordt gekeken waar we ons als school in 

kunnen/moeten verbeteren. 

 

De rapportage aan de ouders. 
 Mondeling 

Het welzijn van het kind en zijn of haar leervorderingen worden driemaal per jaar met ouders besproken. 

In oktober/november worden ouders en hun kind door de leerkracht uitgenodigd voor een kind-ouder-

leerkrachtgesprek. In februari en in juni hebben we de  zgn. ‘10-minuten-gesprekken’.  



Wanneer ouders/verzorgers of groepsleerkrachten dat gewenst vinden, volgen er meer gesprekken. 

Groepsleerkrachten bezoeken, wanneer dit wenselijk is, ouders/verzorgers thuis: soms is het belangrijk 

het kind in de eigen huiselijke omgeving te zien.   

 

 Schriftelijk 

Als er aanleiding voor is en als dat wordt afgesproken met de groepsleerkracht, kunnen de betreffende 

ouders op hun verzoek een gespreksverslag ontvangen dat dan voor ‘gezien’ wordt ondertekend. 

In de kleutergroepen krijgen de leerlingen een plakboek mee (1x) met daarin allerlei werkjes die de 

leerlingen hebben gemaakt. Vanaf groep 3 (dus niet in de onderbouwgroepen) worden tweemaal per jaar 

rapporten meegegeven; halverwege en einde schooljaar. Is er een (pedagogisch / didactisch) onderzoek 

geweest, dan ontvangen ouders/verzorgers daarvan een verslag. Ouders/verzorgers ontvangen de CITO-

uitslagen vanaf groep1. 

 

Dyslexie. 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van 

de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Vaststellen van dyslexie gebeurt door 

een erkend instituut of bureau. Wij op school kunnen alleen vaststellen dat een kind kenmerken van 

dyslexie heeft. 

 

Dyslexiebeleid van de KWS:  
Het is belangrijk om dyslexie vroegtijdig te signaleren. Wij gebruiken op school o.a. het 

observatiesysteem Pravoo, de kleuterscreening voor oudste kleuters en door de hele school het Protocol 

Leesproblemen en Dyslexie. 

Afspraken: 

Als er stagnaties in de leesontwikkeling (vaardigheden niet op niveau) worden ontdekt, worden ouders 

op de hoogte gesteld. De extra begeleiding vanuit school wordt meegedeeld en eventuele 

oefenmaterialen worden mee naar huis gegeven. Zijn de kenmerken van dyslexie te ernstig en de school 

kan de benodigde begeleiding niet bieden, dan kunnen ouders een aanvraag indienen voor onderzoek bij 

o.a.  Braams & Partners of de IJsselgroep. 

Accepteren 

Het is van essentieel belang dat ouders, leerkrachten, leerling en de omgeving het feit aannemen, dat het 

kind problemen heeft als gevolg van dyslexie. Het accepteren van de problemen van de dyslecticus 

vormt daarom de basis voor elke vorm van hulpverlening. 

Dispenseren 

Dyslectische leerlingen werken langzamer en kunnen de aandacht bij hun schriftelijke taken moeilijk 

verdelen over de benodigde taakaspecten. Omdat deze niet goed geautomatiseerd zijn, vergt dit erg veel 

energie. Onder dispensatie verstaan we: de hoeveelheid werk verminderen, de tijd verlengen, 

aanpassingen doen of het kind vrijstellen van de opdracht (bijv.: de leerling mag een kladblaadje 

gebruiken, de andere leerlingen niet). 
 

U treft op de volgende bladzijde een schema aan, waarbij de zorglijn binnen onze school aangegeven 

wordt.  

 



 
 

Zorgtraject van de Koningin Wilhelminaschool Groepen 1 t/m 8 

 Gedragsprobleem gesignaleerd 

door de leerkracht/ouders 

 

Toetsuitval: 

• IV- en V- uitslag 

•  Avi uitval 

• 1+ scores 

door leerkracht ingevoerd, waarna 

een groepsplan wordt opgesteld. 

Signaleren door leerkracht: 

heeft de verantwoordelijkheid om 

bijzonderheden/belemmeringen aan 

te pakken, binnen de groep  

(bijv. op gebied van motoriek) 

 

Groepssplan opstellen door de leerkracht 

(eventueel ondersteunt door de IB-er. (IB-er 

wordt geïnformeerd) 

Observatie door de IB-er in de groep 

(Indien nodig extra toetsing) 
 

 

Groepssplan uitvoeren gedurende 6 a 8 weken: 

•  Binnen de groep door de leerkracht 

• Groepsplannen worden bewaard in eigen digitaal leerlingdossier 

Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd. 

Groepsplan evalueren door de leerkracht met de IB-er. Evaluatie schrijven in het groepsplan. 

Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd.  

Groepsplan bijstellen door de 

leerkracht 

Externe hulp inschakelen: IB-er 

bespreekt leerling met 

orthopedagoog van de IJsselgroep 

Groepsplan afronden 

  

Orthopedagoog geeft advies aan IB 

en/ of leerkracht.  

Orthopedagoog bespreekt 

onderzoek en geeft advies aan IB, 

leerkracht en ouders. 

Orthopedagoog komt 

observeren 

Gedurende het schooljaar zijn er minimaal 3 leerlingbesprekingen. Tijdens de leerlingbespreking  wordt het kind 

besproken door de leerkracht met de IB-er.  Hulpvraag bespreken, oplossingen bedenken, afspraken maken.  

Orthopedagoog geeft advies voor 

diagn. onderzoek. Ouders moeten 

akkoord geven. 

Binnen school hulp geven  
(groepsplan, stof bijstellen etc.) 

 

Indien de school handelingsverlegen is kan er hulp 

buiten de school gezocht worden. Leerling wordt 

aangemeld bij de PCL door de leerkracht 

 



  



 


