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1. Inleiding 

 
Op de Cornelis Musiusschool wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs. Het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen speelt hierbij een 
centrale rol. Het streven is dat alle leerlingen zich in lijn met hun mogelijkheden zo optimaal 
mogelijk kunnen ontwikkelen. Handelingsgericht werken en passend onderwijs geven 
richting aan de geboden ondersteuning op de Cornelis Musiusschool.   
 
Handelingsgericht werken is een systematische en planmatige manier van werken, waarbij 
het onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand 
van kindkenmerken en relevante factoren in de onderwijs- en de thuissituatie (stimulerende 
en belemmerende factoren) wordt bekeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Het 
onderwijsaanbod wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd.  
 
Met de invoering van de wet passend onderwijs hebben alle scholen in Nederland 
“zorgplicht”. Dit houdt in dat scholen ieder kind, eventueel met extra ondersteuning, op de 
eigen school of op een andere school voor regulier of speciaal onderwijs een passende 
onderwijsplek moeten bieden. In het ondersteuningsprofiel van de school wordt duidelijk 
welke ondersteuningsmogelijkheden de Cornelis Musiusschool te bieden heeft.  
 
Dit ondersteuningsplan beschrijft de geboden ondersteuning op de Cornelis Musiusschool 
gedurende het schooljaar 2016-2017. Het geeft weer hoe de cyclus handelingsgericht 
werken en de basis- en extra ondersteuning geconcretiseerd worden. Tevens wordt 
inzichtelijk gemaakt welke interne en externe deskundigen hierbij betrokken zijn.   
 
Het ondersteuningsplan is geschreven in samenhang met: 
 

 De visie en missie van de Cornelis Musiusschool 
 De schoolgids, het schoolplan en het ondersteuningsprofiel van de Cornelis 

Musiusschool (2011-2016) 

 Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. 
 
Het ondersteuningsplan van de Cornelis Musiusschool wordt ieder schooljaar in lijn met de 
meest recente ontwikkelingen binnen de school en het onderwijsveld bijgesteld.                 
(zie ook hoofdstuk 9).  
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2. Doelstellingen en uitgangspunten 

 
 
2.1 Doelstellingen 
 

 Door middel van een handelingsgerichte werkwijze de onderwijsbehoeften van de 
leerlingenpopulatie in kaart brengen en het onderwijsaanbod op leerling-, groeps- en 
schoolniveau hier zo goed mogelijk op afstemmen.   

 Het tijdig signaleren van leerlingen die ondanks de extra hulp binnen de 
basisondersteuning van de school belemmeringen blijven ondervinden in het leer- en 
ontwikkelingsproces en in samenwerking met interne en externe deskundigen een 
passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen creëren.  

 Optimaliseren en verder ontwikkelen van de basisondersteuning en de mogelijkheden 
tot extra ondersteuning (in samenwerking met externe deskundigen) om de kwaliteit 
van het onderwijs te blijven verbeteren.  

 
 

2.2 Uitgangspunten 

De uitgangspunten van de ondersteuning geboden op de Cornelis Musiusschool vallen samen 

met de uitgangspunten van handelingsgericht werken: 

1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal 

Onderwijsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om specifieke 

onderwijsdoelen te bereiken. Voor de ene leerling is dit verlengde instructie, voor de 

ander directe feedback op het gemaakte werk of het bieden van extra uitdaging.  

2. Afstemming en wisselwerking 

Iedere leerling ontwikkelt zich in interactie met de omgeving. Als we naar de 

ontwikkeling van een leerling kijken, kunnen we de omgeving niet buiten 

beschouwing laten. Het gaat om deze leerling, in deze groep, bij deze 

groepsleerkracht, op deze school, in deze wijk en van deze ouders. Leerlingen 

verschillen en het is de uitdaging van de betrokkenen om de pedagogische en 

didactische aanpak af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. 

3. De groepsleerkracht doet ertoe 

Iedere leerling is gebaat bij een goede groepsleerkracht. Net als de leerling, moet 

een groepsleerkracht doelen bereiken. De groepsleerkracht heeft hierbij 

ondersteuningsbehoeften. Wat heeft de groepsleerkracht nodig om de leerling of het 

groepje leerlingen de pedagogische en didactische aanpak te bieden die nodig is? 

Wat is de interne en externe ondersteuningscapaciteit van de school om in deze 

ondersteuningsbehoeften te voorzien?  

4. Positieve aspecten zijn van belang 

Denken in mogelijkheden geeft ruimte voor ontwikkeling. Binnen handelingsgericht 

werken gaat het erom wat de leerling wèl kan en welke mogelijkheden hij wèl heeft. 

Deze positieve aspecten kunnen worden ingezet om de verdere ontwikkeling van de 

leerling te stimuleren.  
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5. Constructieve samenwerking 

Dit uitgangspunt verwijst naar een goede samenwerking tussen de school en de 

ouders. Binnen handelingsgericht werken worden ouders als partner gezien. De 

school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor het verbeteren van het welzijn, 

de werkhouding en/ of de schoolprestaties van de leerling. In de communicatie 

hebben de groepsleerkracht en de intern begeleider de rol van onderwijsprofessional 

en wordt de ouder als ervaringsdeskundige beschouwd.  

6. Doelgericht handelen 

Bij handelingsgericht werken gaat het erom dat er duidelijk wordt geformuleerd wat 

de groepsleerkracht wil bereiken met de groep of een leerling binnen de groep. In de 

plannen die hiertoe worden opgesteld worden de doelen zo SMART mogelijk 

geformuleerd. Het voordeel van goed geformuleerde doelen is dat het mogelijk wordt 

om specifieke feedback te geven en de opbrengsten van het handelen te meten.  

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant 

Handelingsgericht werken is een cyclisch proces. Een aantal keer per jaar doorloopt 

de groepsleerkracht met steun van de intern begeleider en de directie de 

verschillende stappen van het model. Hiertoe worden gegevens verzameld en 

geanalyseerd. Vervolgens worden er nieuwe plannen opgesteld. Dit alles zo 

inzichtelijk mogelijk voor alle betrokkenen bij het onderwijsleerproces.  
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3. De route van de ondersteuning 

In de afbeelding hieronder is de route van de ondersteuning op de Cornelis Musiusschool 

schematisch weergegeven. De route van de ondersteuning is gebaseerd op de cyclus 

handelingsgericht werken.  

 De cirkel geeft het handelen van de groepsleerkracht weer 

 De rechthoek rechts laat de ondersteuning vanuit de school zien (intern handelen) 

 De rechthoek onder laat de ondersteuning van buiten de school zien (extern 

handelen) 

 

In de cirkel staan de groepsleerkracht, de leerlingen en de ouders centraal. De gehele cyclus 

handelingsgericht werken wordt ondersteund door de intern begeleider.  

De rol van de groepsleerkracht 

De groepsleerkracht heeft de rol van onderwijsprofessional. De groepsleerkracht is 

verantwoordelijk voor het verzamelen van leerlinggegevens door observatie, gespreksvoering 

en de afname van toetsen. De groepsleerkracht analyseert de gegevens, brengt de 

onderwijsbehoeften in kaart en plant en realiseert een hierbij passend onderwijsaanbod. De 

groepsleerkracht werkt samen met de leerling, ouders en intern begeleider. De 

groepsleerkracht geeft zijn/ haar ondersteuningsbehoeften aan.    
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De rol van de ouders 

Ouders zijn ervaringsdeskundige van hun kind en gelijkwaardige gesprekspartners van de 

groepsleerkracht. Zij zijn een belangrijke bron van informatie voor de groepsleerkracht om 

de onderwijsbehoeften van de leerling helder te krijgen. Van ouders wordt verwacht dat zij 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en samenwerken met de groepsleerkracht 

om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Dit onder anderen door een actieve 

deelname aan gesprekken met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van het kind en ook 

door thuis aan deze ontwikkeling bij te dragen.  

 

De rol van het kind/ de leerling 

Een eenvoudige doch doeltreffende manier om meer duidelijkheid te krijgen over de 

onderwijsbehoeften van een leerling, is de leerling naar zijn/ haar onderwijsbehoeften te 

vragen. Door middel van kindgesprekken gaan de leerling en de groepsleerkracht in gesprek 

over de onderwijsbehoeften van de leerling en stellen zij samen doelen op voor de komende 

periode. Hierdoor wordt een leerling actief betrokken bij het eigen leerproces, wat de 

motivatie en schoolprestaties ten goede kan komen.   

De rol van de intern begeleider 

De intern begeleider heeft een ondersteunende en begeleidende rol voor zowel de 

groepsleerkracht, de leerling als de ouders. De intern begeleider coördineert en monitort het 

cyclisch proces van handelingsgericht werken en werkt nauw samen met de groepsleerkracht 

om dit proces te optimaliseren. Hierbij is gerichte aandacht voor de ondersteuningsbehoeften 

van de groepsleerkracht. De intern begeleider biedt waar nodig begeleiding bij het helder 

krijgen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en coördineert en begeleidt trajecten 

waarbij extra ondersteuning voor een leerling gewenst is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ondersteuningsplan Cornelis Musiusschool 2016-2017 
 

8 

 

3.1 Niveau 1: Cyclus HGW op groepsniveau 

Niveau van 
begeleiding 

Omschrijving Betrokkenen Organisatie 

Niveau 1 (Cyclus 
HGW op 

groepsniveau) 
 

 

Onderwijsbe-
hoeften van de 
leerlingen staan 
omschreven in 
het 
groepsover-
zicht. 
Een passend 
onderwijsaan-
bod staat 
beschreven in 
het 
groepsplan. 
Het groepsplan 
gaat uit van 
convergente 
differentiatie, 
uitgewerkt in 3 
aanpakken.  

 

De groepsleerkracht 
doorloopt het cyclisch 
proces van waarnemen, 
begrijpen, plannen en 
uitvoeren en geeft dit 
weer middels het 
groepsplan en 
groepsoverzicht.  
 
De groepsleerkracht en 
de IB’er bespreken het 
groepsoverzicht en het 
groepsplan tijdens 
groepsbesprekingen. 
De IB’er fungeert als 
sparring partner.  
 
De groepsleerkracht en 
de ouders wisselen 
informatie uit/ werken 
samen. 
 
De directeur en IB’er 
monitoren de 
opbrengsten tijdens 
resultaat- en 
doelstellingengesprek
ken met de 
groepsleerkracht.  

Zie ook jaarkalender 
HGW 
 
Het cyclisch proces 
HGW wordt 4x per 
jaar doorlopen 
 
Minimaal 2 x per jaar 
vindt een 
groepsbespreking 
plaats. 
 
Ouders worden 
minimaal 3 x per jaar 
uitgenodigd voor een 
gesprek.  
 
2x per jaar vinden 
resultaat- en 
doelstellingengesprek
ken plaats.  

 

Het handelen van de leerkracht richt zich achtereenvolgens op de volgende vier fasen:  
 

 Fase I: Waarnemen 
 Fase II: Begrijpen 
 Fase III: Plannen 
 Fase IV: Realiseren 

 
Fase I: Waarnemen (signaleren) 
 
Het afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoeften van de leerlingen begint met 
waarnemen of signaleren. Op de Cornelis Musiusschool maken de groepsleerkrachten naast 
observaties van de leerlingen in de groep structureel gebruik van de volgende middelen om 
gegevens over leerlingen te verzamelen (zie ook jaarkalender HGW – bijlage I):  

 
 Observaties/ registraties KIJK! (groep 1 en 2)  
 Resultaten op de methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) 
 Toetsen vanuit het CITO-LOVS (groep 1 t/m 8) 

 Resultaten SCOL (groep 3 t/m 8) 
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De verkregen waarnemingen/ signalen zijn terug te vinden in de linkerhelft van het 
groepsoverzicht (Fase I waarnemen/ signaleren) onder de kolommen toetsresultaten en 
stimulerende en belemmerende factoren (zie format groepsoverzicht - bijlage II) 
 
Fase II: Begrijpen (analyseren) 
 
In deze fase is de groepsleerkracht bezig met het analyseren van de waarnemingen/ 
signalen met als doel deze om te zetten in onderwijsbehoeften: “Wat heeft deze leerling 
nodig om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod?” 
 
Voor het analyseren van de beschikbare gegevens kan de groepsleerkracht de volgende 
middelen inzetten: 

 Analyse van methodegebonden toetsen 
 Analyse van de CITO-LOVS toetsen 
 Diagnostisch gesprek met de leerling 
 Kindgesprekken 

 Oudergesprekken 
 Collegiale consultatie (groepsleerkracht, onderwijsassistent, RT’er of IB’er) 

 
Door de analyse wordt de groepsleerkracht in staat gesteld om de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen te benoemen. Bij het beschrijven van onderwijsbehoeften (zie ook formuleren 
van onderwijsbehoeften – bijlage III) geeft de groepsleerkracht antwoord op vragen zoals: 
 
Deze (groep) leerling(en) heeft ..  

 een instructie nodig die ...  
 opdrachten, materialen, activiteiten of taken nodig die ...  
 een leeromgeving of werkvormen nodig die ...  
 feedback nodig die ...  
 groepsgenoten nodig ...  
 een leerkracht nodig ...  
 ouders nodig die ...  

 
De antwoorden op deze vragen zijn van belang bij de verdere begeleiding van deze leerling 
en de groep waar deze leerling deel van uitmaakt (vaak ook voor de nog komende 
leerjaren). De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in de rechterhelft van het 
groepsoverzicht (fase II begrijpen/ analyseren) onder de kolommen handreiking en 
onderwijsbehoeften.  
 
Fase III: Plannen 
 
Na de signalering en de analyse plant de groepsleerkracht het onderwijs voor de gehele 
groep leerlingen. Het basisaanbod per vakgebied wordt beschreven in het groepsplan (zie 
bijlage IV). Het uitgangspunt hierbij is convergente differentiatie. Leerlingen met 
overeenkomstige onderwijsbehoeften worden geclusterd in drie aanpakken: 
 

 Aanpak 3: instructie-onafhankelijke leerlingen 
 Aanpak 2: instructiegevoelige leerlingen 
 Aanpak 1: instructie-afhankelijke leerlingen 

 
In het groepsplan wordt per aanpak beschreven welke doelen men in de komende periode 
wil bereiken. Hierbij wordt gekeken naar: 
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1. De vaardigheidsscores van de leerlingen en een voor de leerling realistische 
vaardigheidsgroei. Indien dit binnen het bereik van de leerling ligt, wordt tenminste 
gestreefd naar vaardigheidsscores die op de door de inspectie gestelde ondergrens 
liggen.  

2. De analyses op groeps- en leerlingniveau. Welke inhoudelijke doelen verdienen de 
komende periode extra aandacht (voor de groep als geheel en/ of voor deze 
(subgroep) leerling(en)), om ervoor te zorgen de geplande groei behaald wordt.    

Vervolgens geeft de leerkracht aan op welke wijze hij of zij deze doelen bij de verschillende 
subgroepen denkt te kunnen bereiken, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. De leerdoelen vormen in principe een constante factor. De periodieke 
aanpassingen in het groepsplan hebben vooral betrekking op de indeling van de subgroepen, 
de inhoud, de strategieën, de materialen, de tijd, de mate van begeleide in-oefening, enz.  
 
Fase IV: Realiseren (uitvoeren) 
 
De uitvoering van het groepsplan is zichtbaar in de wekelijkse planning van de 
groepsleerkracht. Hierin geeft de leerkracht aan op welke momenten in de week welke 
vakgebieden de aandacht krijgen, welke leerdoelen centraal staan, welke leerlingen in 
aanmerking komen voor bijvoorbeeld verlengde instructie en welke aandachtspunten van 
belang zijn. Op deze manier wordt zichtbaar hoe het groepsplan in de praktijk 
geconcretiseerd wordt.  
Aan het einde van een periode wordt het groepsplan geëvalueerd. Naar aanleiding van de 
evaluatie wordt waar wenselijk het groepsoverzicht bijgesteld (terug naar fase I). Tevens 
wordt de evaluatie meegenomen bij het opstellen van het volgende groepsplan.   
 
 
3.2 Niveau 2: Interne ondersteuning en interventies 

Niveau van 
begeleiding 

Omschrijving Betrokkenen Organisatie 

Niveau 2 
(Interne 

interventies voor 
betere aansluiting 

bij het basisaanbod 
op groepsniveau) 

 

 

De leerlingen die te 
weinig profiteren van 
het aanbod en de 
interventies 
beschreven in het 
groepsplan en die 
daardoor de gestelde 
doelen niet behalen 
worden besproken in 
een 
leerlingbespreking. 
Indien wenselijk 
wordt een 
individueel 
handelingsplan 
(IHP) opgesteld,  
uitgevoerd en 
geëvalueerd. In het 
IHP worden 
kindspecifieke doelen 
en interventies 
beschreven.   

De 
groepsleerkracht 
en/ of de IB’er 
signaleert de 
wenselijkheid van 
ondersteuning op 
niveau 2.  
De groepsleerkracht 
en de IB’er 
analyseren de OWB 
en formuleren de  
vervolgstappen 
tijdens een 
leerlingbespreking. 
De groepsleerkracht 
en/ of de RT’er stelt 
indien van toepassing 
een IHP op.  
De groepsleerkracht 
betrekt ouders bij de 
vervolgstappen en 
informeert hen indien 

Zie ook jaarkalender 
HGW 
 
Minimaal 2 x per 
jaar vindt een 
leerlingbespreking 
plaats. 
 
Een IHP loopt voor 
een periode van 
minimaal 6 weken 
en maximaal 4 
maanden.  
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van toepassing over 
het IHP.  

 

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijke leerlingen voldoende profijt hebben van de begeleiding 
op niveau 1. Het streven is dat door de inspanningen beschreven in het groepsplan, de 
leerlingen de aan hen gekoppelde doelen behalen.  
 
Daar waar leerlingen dit resultaat niet behalen, wordt met de intern begeleider tijdens een 
leerlingbespreking besproken of de betreffende leerling via een aanpassing in het 
groepsaanbod alsnog de te verwachten doelen kan behalen, of dat deze leerling naast het 
groepsaanbod (beschreven in het groepsplan) extra ondersteuning nodig heeft.                             
 
Deze beslissing wordt genomen na een verdere analyse van de onderwijsbehoeften van de 
leerling. Als geconcludeerd wordt, dat de begeleiding van deze leerling middels het aanbod 
in het groepsplan niet voldoende is, dan wordt voor de leerling een individueel 
handelingsplan (IHP) opgesteld. Het IHP geeft een aanvulling op de maatregelen die worden 
genoemd in het groepsplan. Het streven is dat de leerling na de extra begeleiding weer kan 
aansluiten bij het aanbod binnen het groepsplan. Bij het opstellen van een IHP is de 
haalbaarheid van de uitvoering binnen de klassen- en/ of schoolorganisatie een voorwaarde.  
 
 
3.3 Niveau 3: Inschakelen externe deskundigen 

Fase van 
begeleiding 

Omschrijving Betrokkenen Organisatie 

Niveau 3 
(onderzoek, OPP, 

arrangement, 
aanvraag speciale 

lesplaats) 
 

 

Leerlingen die 
te weinig profiteren van de 
geplande en uitgevoerde 
interventies op niveau 2 
(de gestelde doelen van 
het groepsplan en het IHP 
worden niet behaald) 
kunnen in aanmerking 
komen voor begeleiding, 
advisering en/ of 
onderzoek door externe 
deskundigen. Dit kan 
leiden tot het werken met 
een 
ontwikkelingsperspecti
ef (OPP), het aanvragen 
van een arrangement 
en/ of speciale lesplaats 
binnen het S(B)O.  

De 
groepsleerkrach
t, de IB’er en 
andere betrokken 
interne 
deskundigen  
signaleren en  
analyseren de 
OWB van de 
leerling en delen 
bevindingen met 
de ouders van de 
leerling. Met 
toestemming van 
de ouders  wordt 
de ondersteuning 
van externe 
deskundigen 
ingeschakeld en in 
overleg wordt een 
hulpvraag 
geformuleerd. In 
samenwerking met 
de externe 
deskundigen 
worden de 

N.a.v. het 
evalueren van 
groepsplannen/ 
IHP’s en het 
bespreken van 
de leerling in 
een groeps- en/ 
of 
leerlingbesprekin
g wordt de inzet 
van externe 
deskundigen 
overwogen.   
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vervolgstappen 
gepland.  
 

 

 

Wanneer het plan van aanpak uit fase 2 niet tot het gewenste resultaat leidt, kan in overleg 
met de ouders besloten worden om externe deskundigen in te schakelen.  
 
Aan de hand van de beschikbare leerlinggegevens wordt door de groepsleerkracht, intern 
begeleider en de ouders een specifieke hulpvraag geformuleerd. De hulpvraag wordt 
voorgelegd aan een externe deskundige, die op grond van een eventueel onderzoek een 
analyse/diagnose opstelt en met adviezen komt.                                                            
Indien de hulpvraag nog niet duidelijk is of als er onduidelijk is welke externe deskundige het 
beste ingeschakeld kan worden, kan de hulpvraag ook eerst aan het 
schoolondersteuningsteam worden voorgelegd (zie 3.4).   
 
De ouders van de leerling, de groepsleerkracht, de intern begeleider en de betrokken 
externe deskundige(n) komen gezamenlijk tot een plan van aanpak om de leerling een 
passend onderwijsaanbod te bieden.  
 
Mogelijke interventies zijn: 
 

 Behandeling en/ of therapie buiten de school (bijvoorbeeld een dyslexiebehandeling) 
 Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
 Het aanvragen van een arrangement bij het samenwerkingsverband PPO Delflanden 
 Het aanvragen van een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) 

 
3.4 Het schoolondersteuningsteam 

Het schoolondersteuningsteam (SOT) van de Cornelis Musiusschool houdt zich bezig met 

ondersteuningsvragen die de school heeft in relatie tot de ontwikkeling van leerlingen. Een 

leerling wordt in het ondersteuningsteam besproken indien er zorgen over de ontwikkeling 

van deze leerling bestaan en indien de school ondersteuning of advies nodig heeft om de 

leerling de juiste zorg en/ of ondersteuning te bieden.  

Mogelijke redenen om een leerling binnen het schoolondersteuningsteam te bespreken: 

 Zorgen omtrent de leerontwikkeling 

 Zorgen omtrent het gedrag en/ of het welbevinden  

 Zorgen omtrent veelvuldig (ziekte)verzuim/ afwezigheid en of laatkomen 

 Zorgen omtrent de thuissituatie 

Aan het schoolondersteuningsteam  van de Cornelis Musiusschool nemen deel: 

 De schoolcontactpersoon van Team Jeugd Delft 

 De schoolarts 

 De orthopedagoog van Van Graafeiland psychologie 

 De leerplichtambtenaar 

 De directeur van de school  

 De intern begeleider van de school 

 De groepsleerkrachten van de betrokken leerlingen 
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Het overleg van het schoolondersteuningsteam heeft een handelingsgericht karakter. Er is 

aandacht voor de onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling. De groepsleerkracht van 

de leerling neemt deel aan het overleg, zodat de visie van de leerkracht en de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht (met deze leerling, in deze groep leerlingen) 

duidelijk worden. Het overleg heeft een verkennend en consultatief karakter. Er worden 

afspraken gemaakt en vastgelegd met betrekking tot de vast te stellen doelen en de te 

ondernemen acties om die doelen te bereiken.  

Ouders van leerlingen geven bij het inschrijven van hun kind op school, toestemming voor 

het bespreken van zorgen omtrent de ontwikkeling van hun kind binnen het 

schoolondersteuningsteam. Mocht de school over willen gaan tot het bespreken van een 

leerling in het schoolondersteuningsteam, wordt dit indien mogelijk in overleg met ouders 

gedaan. De te ondernemen acties naar aanleiding van het overleg worden dan ook met 

ouders besproken.  

Het schoolondersteuningsteam van de Cornelis Musiusschool overlegt 6 keer per schooljaar. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie, het opstellen van de agenda en 

de notulen van deze overlegmomenten.  

 

3.5 Het schoolondersteuningsprofiel  

De Cornelis Musiusschool maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband “PPO 

Delflanden”. Binnen het samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt over de 

“basisondersteuning”, die iedere school binnen het samenwerkingsverband moet bieden.  

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel is 

de kwaliteit van de basisondersteuning in kaart gebracht. Daarnaast wordt in beeld gebracht 

welke (extra) ondersteuning aan leerlingen geboden wordt en welke stappen de school gaat 

ondernemen om de ondersteuning te verbeteren.  

Het schoolondersteuningsprofiel van de Cornelis Musiusschool is terug te vinden op de 

website van de school. Op de website van PPO Delflanden zijn alle 

schoolondersteuningsprofielen van scholen uit de omgeving te vinden.  

Het schoolondersteuningsprofiel wordt in het schooljaar 2016-2017 bijgesteld.  
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4. Administratie van de ondersteuning 
 

4.1 Jaaroverzicht HGW (inclusief de toetskalender) 

In het jaaroverzicht handelingsgericht werken wordt per groep overzichtelijk weergegeven 

wanneer bepaalde onderdelen van de cyclus HGW/ OGW aan bod komen. Het is een breed 

overzicht waar naast het bijstellen en opstellen van groepsoverzichten en groepsplannen, 

o.a. de toetskalender, oudercontacten, kindgesprekken, groeps- en leerlingbesprekingen, 

resultaat- en doelstellingengesprekken en collegiale consultaties zijn opgenomen.  

Het jaaroverzicht HGW is terug te vinden in bijlage I van dit ondersteuningsplan.  

 

4.2 Het groepsoverzicht 

In het groepsoverzicht wordt de volgende informatie per leerling van de groep weergegeven: 
 

 De toetsresultaten over de afgelopen periode (CITO-LOVS + methodegebonden 
toetsen op taal- en rekengebied)   

 Stimulerende en belemmerende factoren  
 Handreiking (Hoe leert deze leerling het beste?) 
 Onderwijsbehoeften voor taal, rekenen en gedrag/ werkhouding (Deze leerling heeft 

… nodig die ….) 
 
In het groepsoverzicht administreert de groepsleerkracht fase I en fase II van de cyclus 
HGW (waarnemen/ signaleren en begrijpen/ analyseren). Het groepsoverzicht vormt 
hierdoor het uitgangspunt voor het opstellen van een passend groepsplan.                                                                      
Het groepsoverzicht is een werkdocument en kan door de groepsleerkracht op grond van 
zijn/ haar bevindingen steeds worden bijgesteld.                                                                
Het groepsoverzicht wordt minimaal 2x per jaar (n.a.v. de resultaten op de 
gestandaardiseerde toetsen van het CITO-LOVS) volledig bijgewerkt.                                      
Het groepsoverzicht vormt het uitgangspunt voor de groepsbesprekingen met de intern 
begeleider en voor de groepsoverdracht aan het begin van een schooljaar.  
 
Op de schoolserver is van iedere groep een actuele versie van het groepsoverzicht terug te 

vinden.   

 

4.3 Het (thematisch) groepsplan 

In het groepsplan wordt het onderwijsaanbod aan (sub)groepen leerlingen beschreven. Het 
onderwijsaanbod wordt bepaald aan de hand van doelen (het basisaanbod) en op grond van 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen (aanpak I, II en III). In het groesplan administreert 
de groepsleerkracht fase III en IV van de cyclus HGW (plannen en realiseren).  
 
Groep 1/ 2 
In groep 1/ 2 wordt er gewerkt met een thematisch groepsplan. In het thematisch 
groepsplan worden de taal-, reken-, sociaal-emotionele- en motorische doelstellingen 
gekoppeld aan het thema dat in die periode centraal staat. De doelstellingen worden 
gekozen a.d.h.v. de leerlijnen van KIJK! en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het 
thematisch groepsplan wordt weergeven welke subgroepen van leerlingen een intensief of 
verrijkt onderwijsaanbod geboden wordt. Dit onderwijsaanbod is terug te vinden in het 
aanbod in de hoeken, de groepsexploraties en activiteiten in de kleine groep.  
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Het cyclus proces HGW wordt op deze wijze 5x per jaar doorlopen.  
 
Groep 3 t/m 8 
In groep 3 t/m 8 wordt er twee keer per jaar (n.a.v. de CITO M- en de CITO E-toetsen) 
gestart met een nieuw groepsplan. Het groepsplan wordt n.a.v. de methodegebonden 
toetsen en in ieder geval halverwege iedere periode geëvalueerd en waar nodig aangepast.  
 

In groep 3 t/m 8 worden voor de volgende vakgebieden groepsplannen opgesteld: 

 

Groep 3: (aanvankelijk) technisch lezen/ spelling en rekenen 

Groep 4: technisch lezen, spelling, rekenen 

Groep 5: technisch lezen, spelling, rekenen 

Groep 6: technisch lezen/ begrijpend lezen, spelling, rekenen 

Groep 7: begrijpend lezen/ (technisch lezen), spelling, rekenen 

Groep 8: begrijpend lezen/ (technisch lezen), spelling, rekenen 

 

Het (thematisch) groepsplan is een werkdocument en kan op grond van de bevindingen van 

de groepsleerkracht tussentijds worden bijgesteld. Op de schoolserver zijn de actuele 

groepsplannen per groep beschikbaar.  

 
Indien voor leerlingen een IHP is opgesteld, wordt dit binnen de aanpak van deze leerling in 
het groepsplan vermeld. Bij leerlingen die op een bepaald vakgebied een OPP hebben, wordt 
in het groepsplan naar dit OPP verwezen in een extra rij onder aanpak I.  
 
Afhankelijk van de groepsdynamiek kan het wenselijk zijn om voor bepaalde groepen met 
een groepsplan gedrag te werken. Meer informatie over het groepsplan gedrag is terug te 
vinden in het sociaal veiligheidsbeleid. 
 

4.4 Het individueel handelingsplan (IHP) 

Een individueel handelingsplan is bedoeld voor leerlingen die naast het aanbod in het 
groepsplan op de gebieden taal, spelling, lezen en/ of rekenen extra ondersteuning nodig 
hebben om de gestelde doelen te behalen. Middels een handelingsplan wordt er planmatig 
gewerkt aan het behalen van (tussen)doelen die de leerling nog niet beheerst. Het streven is 
om de leerling weer betere aansluiting te laten vinden bij het onderwijsaanbod binnen het 
groepsplan. 
 
Het opstellen van een IHP wordt overwogen indien een leerling ondanks aanpassingen in het 
aanbod binnen het groepsplan opnieuw op een gestandaardiseerde toets van het CITO-LOVS 
een (IV,) V of V- scoort.  
 
Een IHP wordt door de groepsleerkracht of remedial teacher opgesteld en door de 
onderwijsassistent, groepsleerkracht of remedial teacher uitgevoerd en geëvalueerd.  
 
Afhankelijk van de inhoud en aanpak heeft een IHP een looptijd van 6 weken tot 4 maanden. 
Aan het einde van de periode wordt beschreven in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn.  
 
In het groepsplan wordt aangegeven welke leerlingen met een individueel handelingsplan 
werken. De IHP’s zijn per groep terug te vinden op de schoolserver. Geëvalueerde IHP’s 
worden tevens in het leerlingendossier in ESIS opgeslagen.    
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Op de Cornelis Musiusschool is er beperkte formatie beschikbaar voor de inzet van RT 
leerkrachten. De beschikbare RT-tijd is afhankelijk van de formatie en de grootte van de 
groepen. Indien er geen RT-tijd beschikbaar is, wordt de groepsleerkracht verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de individuele ondersteuning aan leerlingen. De groepsleerkracht 
plant dan tijd op het rooster in om de leerling extra instructie te geven. De inhoud en 
organisatie van deze ondersteuning zal dan binnen het groepsplan omschreven worden.   
 

4.5 Het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Als de ontwikkeling van een leerling hier aanleiding toe geeft kan er een 

ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. In het OPP worden de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling en het daarbij passende onderwijsaanbod omschreven.  

Een OPP kan worden opgesteld als een leerling: 

a) de einddoelen op referentieniveau F1 naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het 

basisonderwijs zal behalen 

b) door bijvoorbeeld een specifieke diagnose vergaande begeleiding/ aanpassingen in 

het onderwijsaanbod nodig heeft om de einddoelen te behalen  

In een OPP wordt op grond van eerder behaalde resultaten een uitstroombestemming voor 

na de basisschool bepaald en op grond van deze uitstroombestemming wordt een 

beredeneerde keuze in leerdoelen en onderwijsaanbod samengesteld. Bij bijvoorbeeld een 

uitstroombestemming praktijkonderwijs kan een leerling bepaalde onderdelen uit de 

rekenmethode overslaan (dispenseren), terwijl de leerling aan andere rekenonderdelen mee 

blijft doen omdat die wel relevant zijn voor praktijkonderwijs.  

Met het OPP krijgen zowel school, ouders als de leerling zelf scherper in beeld waar de 

leerling naar toewerkt om succesvol te zijn in de uitstroombestemming. Hierbij komen de 

basisvaardigheden taal/lezen en rekenen en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling, het 

gedrag en de werkhouding of taakaanpak van de leerling aan bod.   

Een OPP wordt door de intern begeleider van de Cornelis Musiusschool opgesteld. De IB’er 

doet dit in samenwerking met de groepsleerkracht en de ouders van de betreffende leerling. 

Het OPP wordt voor één schooljaar vastgesteld. Aan het einde van het schooljaar vindt een 

evaluatie met alle betrokkenen plaats. Deze evaluatie kan aanleiding zijn voor het bijstellen 

van de doelen, het onderwijsaanbod en de uitstroombestemming van het OPP. Zowel de 

ouders als de directie van de school ondertekenen het OPP voor akkoord.  

In het groepsplan wordt aangegeven welke leerlingen met een OPP werken. De OPP’s zijn 

per groep terug te vinden op de schoolserver. Ondertekende OPP’s worden in het 

leerlingendossier in ESIS opgeslagen.   

Een OPP wordt ook opgesteld indien school en ouders besloten hebben over te gaan tot het 

aanvragen van een arrangement of een lesplaats in het S(B)O bij het samenwerkingsverband 

PPO Delflanden. In het geval van een aanvraag speciale lesplaats zal het OPP worden 

opgesteld door de ontvangende school.  

4.6 Kindgesprekken 

Op de Cornelis Musiusschool gaan de groepsleerkrachten naast alle informele momenten 

vanaf het schooljaar 2015-2016 minimaal twee keer per jaar op een meer formele wijze in 

gesprek met de leerlingen.  
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Deze kindgesprekken bieden de groepsleerkracht en de leerling de kans om de relatie te 

versterken en om gezamenlijk na te denken over het functioneren van de leerling op school, 

de onderwijsbehoeften van de leerling en de doelen voor de komende periode. De 

kindgesprekken vormen hiermee onderdeel van de cyclus HGW. 

De groepsleerkracht registreert de bespreekpunten op het formulier “Mijn plan en afspraken” 

(zie bijlage VII).   

4.7 Het leerlingvolgsysteem 

Om de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet te volgen en het onderwijsaanbod zo goed 

mogelijk af te stemmen op deze ontwikkeling wordt er op de Cornelis Musiusschool gewerkt 

met de systemen KIJK!, CITO-LOVS en SCOL.  

4.7.1 KIJK! 

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met het observatie- en registratiesysteem KIJK!. Ook 

bij de Cornelis Musiusschool inpandige peuterspeelzaal “Het Muizenhuis” wordt met dit 

systeem gewerkt. Bij de overgang van de peuterspeelzaal naar groep 1 worden de gegevens 

van KIJK! digitaal overgeheveld naar de Cornelis Musiusschool. Tevens vindt er een “warme” 

overdracht plaats tussen de intern begeleider van de Cornelis Musiusschool en de zorg 

coördinator van Het Muizenhuis.   

 

De groepsleerkrachten van groep 1 en 2 observeren de leerlingen in met name 

betekenisvolle speel- en werkmomenten. Van deze observaties maakt de leerkracht 

aantekeningen in KIJK!. Twee keer per jaar (in januari en juni) wordt de ontwikkeling van 

iedere leerling geregistreerd aan de hand van de ontwikkelingsfasen die in KIJK! beschreven 

staan. Deze momenten zijn terug te vinden in de jaarkalender HGW.  

 

De registratie per leerling wordt weergegeven in een individueel rapport, waarin de 

voortgang van de leerling te zien is door de leerling met zichzelf te vergelijken (eerdere 

registratie) en met wat er van een leerling van die leeftijd verwacht mag worden.  

 

Voor de gehele groep is er een groepsrapport beschikbaar waarop te zien is hoe de groep 

zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van het onderwijsaanbod. De 

groepsleerkracht kan hierdoor zien of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig 

hebben. Deze informatie kan gebruikt worden bij het opstellen van een nieuw thematisch 

groepsplan.  

 

De rapporten vanuit KIJK! worden gebruikt als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken 

over de ontwikkeling van de leerling met ouders (dit gebeurt tijdens het rapportgesprek), 

maar kunnen ook gebruikt worden in overleg met collega’s, en interne en externe 

deskundigen.  
 

4.7.2 CITO-LOVS 

In groep 1 t/m 8 wordt de ontwikkeling van leerlingen gevolgd door de afname van de LVS-

toetsen van CITO. Door de structurele afname van deze toetsen worden de leervorderingen 

systematisch gemeten. Op deze manier verkrijgt de school inzicht in de opbrengsten van het 

onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze informatie ondersteunt bij het 

evalueren en plannen van het onderwijsaanbod.  
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Op de Cornelis Musiusschool worden in het schooljaar 2016-2017 de volgende LVS-toetsen 

afgenomen (zie ook de jaarkalender HGW): 

 
 

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

Taal voor kleuters M + E 
 

M + E       

Rekenen voor 
kleuters 

M + E M + E       

Beginnende 
geletterdheid 

 B + M B + M* 
+ E* 

     

Rekenen-Wiskunde  
 

     M + E M 

Rekenen-Wiskunde 
3.0 

  M + E M + E M + E M + E   

Rekenen 
Basisbewerkingen 

  E M + E M + E M + E M + E M + E 

DMT en AVI  
 

 M + E M + E M + E M + E M + E M 

Begrijpend lezen  
 

   M M M M 

Begrijpend lezen 3.0  
 

 E M + E     

Spelling  
 

   M + E M + E M + E M  

Spelling 3.0  
 

 M + E M + E     

Woordenschat  
 

 M + E M + E M + E M + E M + E M  

Entree-toets  
 

     E  

 

B = begin (okt-nov)   M = Midden (jan-feb) E = Eind (mei-jun)        * = alleen bij zwakke leerlingen 

De resultaten van de toetsen worden verwerkt door middel van het computerprogramma 

LOVS.  

Twee keer per jaar (in februari en juni) krijgen ouders een uitdraai van het leerlingrapport 

met de uitslagen van de LVS-toetsen met het schoolrapport mee naar huis. Op deze uitdraai 

is te zien hoe de leerling gegroeid is ten opzichte van de vorige meetmomenten en wat het 

functioneringsniveau van de leerling per vakgebied is. Tijdens de rapportbesprekingen 

worden de uitslagen van de toetsen met ouders besproken.  

4.7.3 SCOL 

SCOL (de Sociale Competentie ObservatieLijst) is een leerlingvolgsysteem voor sociale 

competentie. Er is een leerkrachtenvragenlijst en een leerlingenvragenlijst. De 

leerkrachtenvragenlijst wordt 2 keer per jaar ingevuld voor de groepen 3 t/m 8. De 

leerlingevragenlijst wordt 2 keer per jaar ingevuld door de leerlingen van de groepen 5 t/m 

8. (zie ook de jaarplanner HGW) 

Met de SCOL-scores worden de sociale competenties van de leerlingen systematisch in kaart 

gebracht. Deze informatie kan gebruikt worden om de verdere ontwikkeling van de sociale 
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competenties te plannen en om leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken tijdig 

te signaleren en te ondersteunen (zie voor verdere informatie het sociaal veiligheidsplan).  

4.8 ESIS; het digitale leerlingdossier  

 

Van iedere leerling van de Cornelis Musiusschool wordt een leerlingdossier bijgehouden. Er is 

een papieren en een digitaal dossier beschikbaar. De tendens is dat steeds meer gegevens 

digitaal verwerkt worden. Het digitale dossier van een leerling wordt hierdoor steeds 

belangrijker en vollediger.  

Op de Cornelis Musiusschool wordt gebruik gemaakt van het digitale administratie- en 

leerlingvolgsysteem ESIS. Van iedere leerling is er in ESIS een leerlingdossier aangemaakt.  

De volgende informatie is (indien van toepassing) terug te vinden in het leerlingdossier in 

ESIS: 

 Algemene gegevens 

 Medische gegevens/ gegevens medicijngebruik 

 Overzicht van de schoolloopbaan  

 Absenties 

 Toetsgegevens CITO-LOVS 

 Het ontwikkelingsperspectief op grond van de toetsgegevens 

 Observaties 

 Incidentenregistratie 

 Verslagen van oudergesprekken 

 Geëvalueerde IHP’s  

 Groeidocumenten en OPP’s  

 Onderzoeksaanvragen + verslagen  

 Verslagen van externe deskundigen 
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5. Interne ondersteuning 

 
5.1 Interne begeleiding 

Op de Cornelis Musiusschool is gedurende 3 dagen per week een intern begeleider 

werkzaam. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de geboden ondersteuning binnen 

de school.  

De IB’er handelt planmatig en organiseert activiteiten op individueel, groeps- en 

schoolniveau. De intern begeleider ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij de 

uitvoering van hun taken, coördineert en organiseert de extra ondersteuning en maakt deel 

uit van het managementteam.  

Op de Cornelis Musiusschool heeft de IB’er onder meer de volgende taken: 
 

 Het opstellen en monitoren van de uitvoering van de activiteiten op de jaarkalender 
HGW.  

 Het bespreken van groepsoverzichten, groepsplannen en leerlinggegevens tijdens de 
groeps- en leerlingbesprekingen 

 Het uitvoeren van klassenbezoeken om de groepsleerkracht te begeleiden bij het 
handelingsgericht werken en het uitvoeren van de groepsplannen te monitoren en 
optimaliseren 

 Waar nodig of gewenst het ondersteunen van de groepsleerkrachten bij het 
analyseren van gegevens, het opstellen van het groepsoverzicht, het groepsplan en/ 
of een IHP.  

 Het voeren van oudergesprekken 
 Het is samenwerking met ouders en de groepsleerkracht aanvragen van onderzoeken 
 Het in samenwerking met ouders en de groepsleerkracht opstellen van een OPP. 
 Het bewaken van de voortgang van het OPP en het bieden van ondersteuning bij de 

uitvoering hiervan 
 Begeleiden en coördineren van trajecten met PPO Delflanden (preventieve 

ondersteuning, aanvraag arrangement/ lesplaats S(B)O)  

 Contacten met externe deskundigen 
 Het organiseren en coördineren van de overlegmomenten van het 

schoolondersteuningsteam 

 Structureel overleg met de directie 
 Beleidsvorming m.b.t. ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitszorg binnen de 

school. 

 Coördinatie van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
 Afname van de AVI en DMT  
 Coördinatie van de extra leesbegeleiding 
 Begeleiden van het traject PO-VO 

 

5.2 Coördinatoren rekenen, taal en gedrag 

Om de interne deskundigheid en ondersteuning te versterken is het streven om op de 

Cornelis Musiusschool een reken-, taal- en gedragscoördinator binnen het team te hebben.  

Sinds 2013-2014 is er een gekwalificeerde rekencoördinator op school. De rekencoördinator 

is verantwoordelijk voor de planmatig ontwikkeling van het onderwijsaanbod op 

rekengebied. De rekencoördinator werkt samen met de IB’er aan initiatieven om het 

rekenonderwijs op groeps- en schoolniveau te verbeteren. Daarnaast ondersteunt de reken 



Ondersteuningsplan Cornelis Musiusschool 2016-2017 
 

21 

 

coördinator bij het bepalen van het juiste onderwijsaanbod aan leerlingen met 

rekenproblemen en/ of leerlingen die werken met passende perspectieven middels een OPP. 

(zie voor verdere informatie het rekenbeleid).  

De rekencoördinator heeft één dagdeel per week beschikbaar om aan haar taken te werken.  

Gedurende het schooljaar 2016-2017 zullen er ook een taal- en gedragscoördinator worden 

aangesteld. In samenwerking met de taalwerkgroep en de werkgroep sociale veiligheid 

zullen de coördinatoren verder werken aan de planmatige ontwikkeling op de gebieden taal 

en sociale veiligheid.   

 

5.3 (Motorische) Remedial teaching 

Op de Cornelis Musiusschool is er niet structureel een RT-leerkracht beschikbaar. Dit hangt 

samen met de inzet van de beschikbare formatie. In het schooljaar 2016-2017 is ervoor 

gekozen om de groepen klein te houden (maximaal rond de 20 leerlingen). De beschikbare 

formatie wordt volledig voor de bemensing van de groepen gebruikt. Dit betekent dat de 

groepsleerkracht zelf verantwoordelijk is voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van de 

handelingsplannen. In de praktijk zal de inhoud van een IHP in het groepsplan worden 

weergegeven. De uitvoering van de extra ondersteuning zal worden ingepland in het 

weekrooster van de groepsleerkracht en zal binnen de groep plaatsvinden.                       

Voor de groepen 3 t/m 8 is er gedurende het schooljaar 2016-2017 één dag per week een 

vrijwilliger met een onderwijsachtergrond beschikbaar, die de leerkrachten kan ondersteunen 

om in de extra instructiebehoefte van leerlingen te voorzien.  

MRT 

De vakdocent bewegingsonderwijs van de Cornelis Musiusschool heeft 1 ½ uur per week 

beschikbaar voor leerlingen die baat hebben bij extra ondersteuning van de ontwikkeling van 

fijn- en/ of grof motorische vaardigheden. Deze tijd wordt ingezet voor “Schrijfdans” voor de 

leerlingen van groep 1 en 2  en voor motorische remedial teaching (MRT) voor een klein 

groepje leerlingen van groep 3 t/m 8.  

 

5.4 Tutoring 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 is de intern begeleider verantwoordelijk voor de 

tutoring van leerlingen in groep 1/ 2. De tutoring sluit aan bij het programma “Piramide” en 

is bedoeld voor meertalige en/ of taalzwakke leerlingen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. De 

tutor biedt kleine groepjes leerlingen een geïntensiveerd taalaanbod aansluitend bij het 

thema om de taalontwikkeling extra te stimuleren. De tutoring vindt plaats binnen de groep 

van de leerling. Naast de tutor is er een geïnstrueerde vrijwilliger die 2x per week een uur op 

school aanwezig is om met de taalzwakke leerlingen van groep 1 en 2 prentenboeken te 

lezen en taalspelletjes te spelen om de taal- en woordenschatontwikkeling extra te 

stimuleren.  
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5.5 Leesbegeleiding 

Om de ontwikkeling van het technisch leesproces een extra stimulans te geven, krijgen 

leerlingen die dit nodig hebben aanvullende leesbegeleiding van vrijwilligers.                         

Tijdens de leesbegeleiding wordt er gewerkt met de DMT oefenmap van Luc de Koning en 

met het computer programma Flits. De DMT oefenmap biedt leesoefeningen of woord, zins- 

en tekstniveau. Op teksniveau wordt gebruik gemaakt van de methodiek “herhaald lezen”. 

Het computerprogramma “Flits” biedt oefening op woordniveau aan.   

In principe werken alle leerlingen van groep 3 met “Flits”. Van groep 4 t/m 8 wordt extra 

leesbegeleiding geboden aan leerlingen die dit nodig hebben. Flits wordt ingezet voor 

leerlingen die op de DMT IV, V of V- scoren. De DMT-oefenmap wordt ingezet voor 

leerlingen die bij de AVI-toets het instructieniveau behorende bij hun jaargroep niet behalen.                          

In het schooljaar 2016-2017 zijn er 4 geïnstrueerde vrijwilligers beschikbaar om 

leesbegeleiding te geven.  

5.6 De huiswerkklas 

Gedurende het schooljaar 2015-2016 is er op de Cornelis Musiusschool een huiswerkklas 

gestart. De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8 die graag ondersteund 

worden bij het maken van hun huiswerk. De huiswerkklas is op dinsdag- en 

donderdagmiddag van 15:30 tot 15:45 geopend. De huiswerkklas wordt gerund door 

bekwame vrijwilligers die ervoor zorgen dat de leerlingen in een rustige omgeving kunnen 

werken en die waar nodig de vragen over het huiswerk kunnen beantwoorden. In de 

huiswerkklas zijn laptops en handige hulpmiddelen bij het maken van het huiswerk, zoals 

woordenboeken en atlassen, aanwezig.  

5.7 De orthotheek 

Op de Cornelis Musiusschool is een orthotheek beschikbaar met een verscheidenheid aan 

methoden en remediërende materialen die kunnen worden ingezet om de ontwikkeling van 

een leerling op een bepaald vakgebied extra te ondersteunen.                                            

Op grond van de analyses van toetsen kan in de orthotheek materiaal gezocht worden om 

de leerling extra oefenstof te bieden om de gestelde doelen van het groepsplan, IHP of OPP 

te behalen.                                                                                                               

Ook zijn er voor de groepsleerkrachten, RT’er of IB’er naslagwerken beschikbaar om de 

eigen kennis en vaardigheden over bepaalde leer- en of werkhoudingsproblematiek te 

vergroten.   
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6.Externe ondersteuning 

 
6.1 PPO Delflanden 

PPO Delflanden is het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden. PPO 

Delflanden werkt samen met scholen in de regio, waaronder de Cornelis Musiusschool, om 

ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio passend onderwijs geboden krijgt, op een 

passende onderwijsplek.  

De Cornelis Musiusschool kan, in overleg met de ouders, de ondersteuning van het 

samenwerkingsverband inroepen, als er een hulpvraag is met betrekking tot de begeleiding 

van een leerling. Er kan gekozen worden voor de aanvraag van preventieve ondersteuning of 

er kan gekozen worden voor het invullen van een groeidocument met als doel het aanvragen 

van een arrangement of het aanvragen van een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs. 

Indien er een groeidocument wordt ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen 

door de lokale ondersteuningsadviseur.  

De intern begeleider en de directeur van de Cornelis Musiusschool onderhouden de 

contacten met het samenwerkingsverband. Vanuit het samenwerkingsverband worden er 

ook bijeenkomsten voor IB’ers en/ of directeuren georganiseerd in het kader van 

professionalisering en de ontwikkelingen omtrent passend onderwijs.  

Ook ouders kunnen contact opnemen met het samenwerkingsverband met vragen over 

passend onderwijs en de situatie van hun kind.  

6.1.1 Preventieve ondersteuning 

Als de school en de ouders een hulpvraag hebben ten aanzien van het functioneren van een 

leerling binnen de groep, kan ervoor worden gekozen om preventieve ondersteuning aan te 

vragen. De intern begeleider vult gezamenlijk met de groepsleerkracht en de ouders het 

aanvraagformulier preventieve ondersteuning in. De intern begeleider verstuurt de aanvraag 

naar het samenwerkingsverband. De preventieve ondersteuning bestaat uit een observatie 

van de leerling binnen de groep en/ of gesprekken met de leerling, de groepsleerkracht, de 

ouders en/ of de leerling zelf. De preventief ondersteuner heeft een begeleidende en 

adviserende rol. Het doel van de preventieve ondersteuning is om de onderwijsbehoeften 

van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de groepsleerkracht nader te 

onderzoeken en door middel van handelingsadviezen het functioneren van de leerling op 

school te verbeteren.  

6.1.2 De lokale ondersteuningsadviseur en het groeidocument 

De lokale ondersteuningsadviseur kan worden ingeschakeld indien het niet langer lukt om 

aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Het onderwijsaanbod dat de leerling 

nodig heeft, valt dan niet langer binnen de basisondersteuning die op school geboden wordt. 

De school is in zo’n situatie “handelingsverlegen”. In overleg met ouders kan besloten 

worden om voor de leerling een arrangement of een lesplaats binnen het speciaal 

(basis)onderwijs aan te vragen.  

Dit traject verloopt als volgt: 

 De intern begeleider vraagt een digitaal “groeidocument” aan bij het 

samenwerkingsverband.  
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 De intern begeleider vult gezamenlijk met de groepsleerkracht en de ouders het 

eerste gedeelte van het groeidocument (de aanvraag) in.   

 De intern begeleider verstuurt het groeidocument naar het samenwerkingsverband 

en maakt een leeslink voor de ouders. 

 De lokale ondersteuningsadviseur neemt contact op met de school en plant een 

afspraak met de intern begeleider, de ouders en de groepsleerkracht van de leerling.  

 In het eerste gesprek wordt vastgesteld of de basisondersteuning van de school wel 

of niet toereikend is.  

 Indien vastgesteld wordt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt er 

een tweede gesprek gepland, waarbij eventueel een extra expert en in het geval van 

een aanvraag speciale lesplaats ook een vertegenwoordiger van de S(B)O school 

wordt uitgenodigd.   

 Alle betrokkenen stellen gezamenlijk een ontwikkelingsperspectief op. In dit 

ontwikkelingsperspectief wordt beschreven wat het kind nodig heeft om zich verder 

te ontwikkelen.  

 In het geval van een arrangement binnen de eigen basisschool kan dit na 

goedkeuring van het ontwikkelingsperspectief door het samenwerkingsverband van 

start gaan.  

 In het geval van een lesplaats binnen het S(B)O gaat het dossier van de leerling met 

het groeidocument en het OPP naar de toelaatbaarheidscommissie. Zodra deze 

commissie een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, kan de leerling door de ouders 

worden ingeschreven op de S(B)O school.  

 

6.2 Ambulant ondersteuners 

Voor de uitvoering van een arrangement binnen de basisschool kan een ambulant 

ondersteuner worden ingezet. Een ambulant ondersteuner is een onderwijskracht met extra 

kennis, vaardigheden en/ of  kwalificaties, waardoor het mogelijk is goed aan te sluiten bij 

wat de leerling met zijn/ haar specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft.  

Ambulant ondersteuners zijn werkzaam bij het samenwerkingsverband of op een school voor 

speciaal (basis)onderwijs. Voor het uitvoeren van een arrangement komt een ambulant 

ondersteuner naar de reguliere basisschool om de leerling en/ of de groepsleerkracht te 

begeleiden.  

De inzet van ambulante ondersteuning maakt onderdeel uit van een arrangement en wordt 

gefinancierd door het samenwerkingsverband. De intensiteit en de duur van de ambulante 

ondersteuning hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt met het 

samenwerkingsverband.  

6.3 Team Jeugd Delft 

Team Jeugd Delft biedt ouders en jongeren hulp en ondersteuning bij bijvoorbeeld 

problemen in de emotionele ontwikkeling, problemen in de thuissituatie en/ of problemen op 

school. Team Jeugd werkt vanuit de gedachte dat het gezin centraal staat. Samen met het 

gezin gaan zij op zoek naar de hulp en ondersteuning die er nodig is en die past bij de 

situatie van het gezin.  

Ouders kunnen zelf naar Team Jeugd toestappen voor informatie, advies of begeleiding. De 

Cornelis Musiusschool heeft ook een contact persoon vanuit Team Jeugd Delft. Samen met 
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ouders kan de intern begeleider een aanvraag voor ondersteuning vanuit Team Jeugd 

invullen. De contactpersoon is ook aanwezig bij het schoolondersteuningsoverleg.  

6.4 Sociaal Team Delft 

Het Sociaal Team is er voor huishoudens met problemen op gemiddeld 6 of meer 

leefgebieden of als er bemoeizorg nodig is. De leefgebieden bestaan uit financiën, 

dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke 

gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke 

participatie, justitie, tijdbesteding en ouderschap. 

In het Sociaal Team werken generalistische coaches. Zij werken integraal door verschillende 

domeinen heen: zorg, jeugd, werk en inkomen. Gezamenlijk beschikken de coaches over de 

specialistische kennis en vaardigheden die nodig zijn om de zwaardere multi-problematiek 

binnen één huishouden zo efficiënt en effectief mogelijk op te pakken. Daarbij staat de 

ondersteunings- en zorgvragen van deze huishoudens centraal. Een huishouden krijgt bij het 

Sociaal Team 1 regisseur. Deze regelt de benodigde hulp en stemt het af. Het Sociaal Team 

werkt met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen een gezin aanmelden bij het 

Sociaal Team.  

6.5 Van Graafeiland psychologie 

De Cornelis Musiusschool werkt samen met een orthopedagoog van Van Graafeiland 

psychologie. De orthopedagoog kan onderzoeken en/ of observaties uitvoeren om meer 

duidelijkheid te krijgen over de cognitieve capaciteiten van een leerling en eventuele 

belemmeringen die een leerling ervaart in gedrag, concentratie of werkhouding. In overleg 

met ouders kan een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten van een leerling door de 

intern begeleider worden aangevraagd.  

Een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten van een leerling is wenselijk indien de leerling 

zich gedurende langere tijd niet naar verwachting ontwikkelt en/ of als er sprake is van een 

stagnerende ontwikkeling. Met de resultaten van zo’n onderzoek wordt duidelijk wat er op 

cognitief gebied van een leerling verwacht mag worden en wordt het makkelijker om het 

onderwijsaanbod hierop af te stemmen. Dit helpt ook bij het opstellen van een OPP en het 

bepalen van de te verwachten uitstroombestemming van de leerling. Voor de aanvraag van 

een arrangement of een lesplaats binnen het S(B)O is een onderzoek naar de cognitieve 

capaciteiten van een leerling noodzakelijk.  

Diagnostiek/ behandeling dyslexie 

Van Graafeiland Pyshcologie heeft tevens kennis over en ervaring met diagnose en 

behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Als blijkt dat een leerling gedurende langere 

tijd, ondanks de extra hulp die binnen de basisondersteuning van de school valt, ernstige 

problemen ondervindt bij technisch lezen en/ of spelling kan er sprake zijn van ernstige 

enkelvoudige dyslexie.  

School en ouders kunnen voor een leerling gezamenlijk een aanvraag indienen voor 

onderzoek naar en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze aanvraag en de 

eventuele behandeling kunnen sinds januari 2015 worden vergoed door gemeente Delft. De 

aanvraag verloopt dan nu ook via Team Jeugd Delft. De intern begeleider stelt in 
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samenwerking met de ouders de aanvraag op en dient deze in bij Team Jeugd en Van 

Graafeiland psychologie.  

Voor verdere informatie over dyslexie en het begeleidingstraject bij het vermoeden van 

dyslexie zie ook het dyslexieprotocol.  

Naast het uitvoeren van onderzoeken, heeft de orthopedagoog ook een adviserende rol 

binnen het schoolondersteuningsteam.  

6.6 De JGZ 

Voor het kind naar de basisschool gaat, is het al bekend bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

middels bezoeken bij het consultatiebureau. Tijdens de basisschoolperiode is de JGZ ook 

betrokken bij de verdere ontwikkeling van het kind en kunnen ouders er terecht met vragen 

over de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van het kind.  

De schoolarts van de JGZ maakt deel uit van het schoolondersteuningsteam.  

Tijdens de basisschoolperiode vinden de volgende onderzoeken door de JGZ plaats: 

6.6.1 Spraak en taalonderzoek vijfjarigen 
 

Als het kind 5 jaar is, vindt er op school een spraak-taalonderzoek plaats om te achterhalen 
of het kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door een logopedist verbonden aan de JGZ. Ouders ontvangen 
voorafgaand aan het onderzoek een vragenlijst. Het kind wordt alleen onderzocht indien 
ouders daar op dit formulier toestemming voor geven. Het onderzoek wordt alleen 
uitgevoerd bij kinderen, waarvan de ouder en/ of leerkracht zorgen heeft over de taal- en 
spraakontwikkeling.  
De uitslag van dit onderzoek kan aanleiding geven om een kind aan te melden voor 
logopedie (indien dit niet al in een eerder stadium gebeurd is).  

6.6.2 Onderzoek in groep 2 
 

Als het kind 5 jaar is ontvangen ouders een uitnodiging voor een preventief onderzoek naar 
de gezondheid van het kind. Via de school ontvangen ouders een vragenlijst over de 
gezondheid en ontwikkeling van het kind. Ouders vullen deze lijst voorafgaand aan het 
onderzoek in. Tijdens dit onderzoek door een jeugdarts worden de groei, de ogen en oren, 
de houding en motoriek van het kind bekeken. De jeugdarts gaat met de ouders in gesprek 
over de gezondheid, ontwikkeling en de opvoeding van het kind. Ouders kunnen specifieke 
vragen of zorgen delen. Na afloop van alle onderzoeken vindt een feedbackgesprek plaats 
tussen de jeugdarts, de groepsleerkracht en de intern begeleider van de school.  
 
6.6.3 Onderzoek in groep 7 

 
In groep 7 geeft een jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. De les gaat over 
puberteit, hygiëne, pesten en leefstijl. Daarna vindt een individueel onderzoek plaats. De 
jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht en voert met het kind een gesprek 
over dingen die hem of haar bezighouden. Na afloop van het onderzoek krijgt het kind een 
brief mee, waar de bevindingen in staan. Als er bijzonderheden zijn, bespreekt de 
jeugdverpleegkundige dit met de ouder.  Tevens vindt er na afloop van alle onderzoeken een 
feedbackgesprek plaats tussen de jeugdverpleegkundige, de groepsleerkracht en de intern 
begeleider van de school.  
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6.7 De leerplichtambtenaar 

Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag van een kind, is het kind 

volledig leerplichtig. De leerplichtambtenaar controleert of scholen, ouders/ verzorgers en 

jongeren zich houden aan de leerplichtwet. Mocht dit niet zo zijn zal zij met ouders in 

gesprek gaan en indien nodig maatregelen treffen.  

Op de Cornelis Musiusschool maakt de leerplichtambtenaar onderdeel uit van het 

schoolondersteuningsteam. Zij heeft hierbij een adviserende rol als het gaat om leerlingen 

die al dan niet door ziekte, veelvuldig afwezig zijn of als er sprake is van veelvuldig 

laatkomen. De leerplichtambtenaar wordt tevens op de hoogte gesteld als een leerling 

geschorst wordt.  

 

6.8 Veilig Thuis 

Veilig thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een 

regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor 

deskundige hulp en advies.  

Indien de Cornelis Musiusschool zorgen heeft over de thuissituatie van een leerling wordt dit 

met de ouders besproken. Indien nodig worden ouders ondersteund bij het zoeken naar 

hulp, bijvoorbeeld via de contactpersoon van Team Jeugd Delft.  

Indien er vermoeden is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling en de ouders van het 

kind niet open staan voor het zoeken van hulp, kan er besloten worden om een melding te 

doen bij Veilig Thuis. Ouders worden door de directeur van de school van deze melding op 

de hoogte gesteld.  
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7. Specifieke belemmeringen in het leerproces 

Sommige leerlingen ondervinden tijdelijk of structureel specifieke problemen die hen 

belemmeren om zich in lijn met hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel voorkomende 

belemmeringen hebben te maken met: 

 Taalontwikkeling en/ of dyslexie 

 Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie 

 Gedrag- en/ of werkhoudingsproblemen 

 Concentratie-, geheugen- en aandachtsproblemen 

 Schrijf- en/ of motorische problemen 

 Problemen m.b.t. planning en organisatie 

 Faalangst  

Het kan wenselijk of noodzakelijk zijn om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van 

de belemmeringen die een leerling ondervindt. In bepaalde gevallen kan onderzoek, het 

stellen van een diagnose en/ of behandeling en begeleiding door externe deskundigen 

helpen om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.   

7.1 Dyslexie 

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Leerlingen met dyslexie 

herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Het is voor hen 

moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die 

letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. 

Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig 

belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. 

Vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is. Vroegtijdige signalering van dyslexie 

bij kinderen en het direct starten van begeleiding door school kan (ernstig) onderpresteren 

voorkomen en bijdragen aan lezen, spellen en schrijven op een functioneel niveau. 

In het dyslexieprotocol staat beschreven wat er op de Cornelis Musiusschool gedaan wordt 

om lees- en spellingproblemen vroegtijdig te signaleren en welke maatregelen er genomen 

worden om de ontwikkeling van de lees- en spelvaardigheid van leerlingen met lees- en 

spellingproblemen zo goed mogelijk te stimuleren en begeleiden. Tevens wordt het traject 

naar de diagnostisering en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie beschreven. Het 

dyslexieprotocol van de Cornelis Musiusschool is te vinden op de website van de school. Het 

dyslexieprotocol wordt in het schooljaar 2016-2017 vernieuwd.  

 

7.2 Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie 

De werkdefinitie van ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie uit het protocol 

ERWD is als volgt: 

Ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan wanneer het gedurende langere tijd niet lukt 

om de juiste afstemming te realiseren van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften 

van de leerling.                                                                                                                 

Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan ondanks tijdig 

ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen 
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blijken hardnekkig te zijn. De rekenwiskundige ontwikkeling van de leerling wordt 

waarschijnlijk belemmerd door kindfactoren. 

Door planmatig te werken aan het optimaliseren van het onderwijsaanbod en het afstemmen 

van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen begeleidt de Cornelis 

Musiusschool leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen zo goed mogelijk. De 

rekencoördinator speelt hierbij een centrale rol. Bij het vermoeden van dyscalculie kan 

onderzoek en advisering van de orthopedagoog worden ingezet.  

 

7.3 Gedrag- en werkhoudingsproblemen 

Gedrag- en werkhoudingsproblemen kunnen afhankelijk van de aard van de problematiek 

voor de leerling zelf, de medeleerlingen en/ of de groepsleerkracht belemmerend werken in 

het onderwijsleerproces. Gedrag- en werkhoudingsproblemen kunnen zich ontwikkelen door 

factoren in de school- en of thuissituatie en door factoren vanuit het kind zelf.                        

Het is belangrijk om de oorzaken van de gedrag- en of werkhoudingsproblemen te 

onderzoeken en interventies te plannen die ervoor kunnen zorgen dat de leerling zo optimaal 

mogelijk kan functioneren.                                                                                            

Leerlingen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van gedrags- en of 

werkhoudingsproblemen zijn gebaat bij een leeromgeving die goed aansluit bij hun 

onderwijsbehoeften. In het sociaal veiligheidsplan staat beschreven welke preventieve en 

curatieve maatregelen er op de Cornelis Musiusschool genomen worden om een sterk 

pedagogisch klimaat en een veilig schoolklimaat tot stand te brengen. Tevens wordt 

aangegeven op welke wijze kleine groepjes en/ of individuele leerlingen met 

gedragsproblemen extra ondersteund worden. Gedurende het schooljaar 2016-2017 zal de 

Cornelis Musiusschool een gedragscoördinator aanstellen, die zich specifiek zal richten op het 

voorkomen en het omgaan met gedrags- en werkhoudingsproblematiek op leerling-, groeps-, 

en schoolniveau. 

De meest voorkomende specifieke ontwikkelingsstoornissen die een rol kunnen spelen bij het 

ontstaan van gedrag- en werkhoudingsproblemen zijn ADHD, ADD, ODD en verschillende 

vormen van autisme. Indien er een vermoeden is van één van deze ontwikkelingsstoornissen 

kan ondersteuning van externe deskundigen worden ingezet. Sommige leerlingen met een 

specifieke ontwikkelingsstoornis gebruiken hiervoor medicatie. In het protocol 

medicijngebruik staat beschreven hoe hier op school mee wordt omgegaan.    

Ook sociaal-emotionele problematiek kan gedrags- en of werkhoudingsproblemen in de hand 

werken. Samenwerking met externe deskundigen kan ook bij dergelijke problematiek 

wenselijk zijn.  
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8. De ontwikkeling van de ondersteuning 

Er wordt voortdurend planmatig gewerkt aan het versterken van de kwaliteit van de geboden 

ondersteuning op de Cornelis Musius school. Het schoolondersteuningsplan zal dan ook 

jaarlijks in lijn met deze ontwikkelingen worden bijgesteld. Gedurende het schooljaar 2016-

2017 zullen de volgende punten onder de aandacht staan: 

 Ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel 

In 2016-2017 zullen alle scholen die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband 

PPO Delflanden hun schoolondersteuningsprofiel bijstellen. Op de Cornelis 

Musiusschool zal dit gebeuren in samenspraak met het schoolteam. Het streven is om 

door middel van het schoolondersteuningsprofiel voor alle betrokkenen een zo 

realistisch en duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de 

ondersteuningsmogelijkheden van de Cornelis Musiusschool. Het bijgestelde en door 

de MR goedgekeurde ondersteuningsprofiel zal in het voorjaar van 2017 op de 

website van de school en de website van PPO Delflanden te vinden zijn.  

 

 Dyslexie protocol  

Het meest recente versie van het dyslexieprotocol is gemaakt in het schooljaar 2011. 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 zal dit protocol vernieuwd worden. De nieuwe 

versie zal gemaakt worden in samenhang met het herziene taalbeleidsplan (zie ook 

jaarplan 2016-2017), het ondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan. Nieuwe 

inzichten m.b.t. dyslexie, de nieuwe regelingen omtrent het aanvragen van 

onderzoek naar en behandeling van dyslexie worden hierin opgenomen.  

 

 Het protocol ERWD  

Gedurende het schooljaar 2013-2014 is begonnen met de invoering van de nieuwe 

rekenmethode Wizwijs. Gedurende het schooljaar 2014-2015 is er gedurende twee 

studiemiddagen aandacht besteed aan het werken met het protocol ERWD (Ernstige 

RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie) in samenhang met de methode Wizwijs. 

Groepsdoorbroken rekenen is ingevoerd om beter tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van leerlingen die nog nauwelijks aansluiting vinden bij het 

groepsplan rekenen van hun jaargroep. Tevens is er binnen het rooster structureel 

aandacht voor het automatiseren van rekenfeiten. In het schooljaar 2015-2016 is een 

traject gestart gefinancieerd door het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Dit 

traject zal gedurende het schooljaar 2016-2017 worden voortgezet. Doel van dit 

traject is een passend onderwijsaanbod op rekengebied creëren, zodat alle leerlingen 

binnen een groep een rekenaanbod passend bij hun niveau en 

ontwikkelingsmogelijkheden geboden krijgen. Zie voor aanvullende informatie ook 

het jaarplan 2016-2017 en het rekenbeleidsplan.   

 

 Coördinatoren taal en gedrag 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 zal een teamlid een cursus taalcoördinator 

volgen. Tevens zal er binnen het team gezocht worden naar een gedragscoördinator. 

Het is de bedoeling dat gedurende de tweede helft van het schooljaar 2016-2017 een 

reken- taal- en gedragscoördinator deel uitmaken van de interne ondersteuning van 

de school (zie ook 5.2).   
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 Zelfstandig werken – uitvoeren van RT binnen de groep/ werken met een POP 

In groep 3 t/m 8 van de Cornelis Musiusschool zijn de mogelijkheden tot het bieden 

van remedial teaching buiten de groep door een RT-leerkracht beperkt. Het streven is 

om indien mogelijk het combineren van groepen te vermijden. Dit zorgt momenteel 

voor groepen met een laag leerlingaantal, zodat er in groep 3 t/m 8 geen ruimte in 

de formatie beschikbaar is voor RT. Voor veel leerlingen vallen individuele begeleiding 

of begeleiding in een kleine groep, extra instructietijd en/ of instructie die aansluit bij 

kindspecifieke doelen wel onder hun onderwijsbehoeften. Door het creëren van 

zelfstandig werkmomenten in het rooster, wordt het voor de groepsleerkracht 

mogelijk om in deze onderwijsbehoeften te voorzien. 

 

 Kindgesprekken/ POP 

Voor het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen over hun eigen 

leerproces is er gedurende het schooljaar 2015-2016 gestart met het voeren van 

kindgesprekken. Middels deze gesprekken kunnen groepsleerkrachten en leerlingen 

samen in gesprek over de onderwijsbehoeften van de leerling en wordt ook de 

leerling zelf actief betrokken bij de cyclus HGW. In de groepen 3 t/m 8 worden de 

kindgesprekken minimaal 2x per schooljaar gevoerd.  

Gedurende het schooljaar 2015-2016 zijn de leerlingen van groep 8 gestart met het 

werken met een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Tijdens een kindgesprek kiezen 

de leerlingen in overleg met de groepsleerkracht persoonlijke ontwikkelingsdoelen 

(“POP-doelen”) die zij willen behalen. Op het lesrooster wordt “POP-tijd” 

ingeroosterd. Tijdens deze zelfstandig werktijd werken leerlingen aan hun 

persoonlijke doelen. In het schooljaar 2016-2017 zal ook groep 7 experimenteren 

met deze werkwijze.  

 

 Ouderbetrokkenheid 3.0 

Voor het optimaliseren van de cyclus handelingsgericht werken is er vanaf het 

schooljaar 2015-2016 gerichte aandacht zijn voor het vergroten van de 

betrokkenheid van de ouders bij het onderwijsleerproces. Met alle ouders wordt in de 

eerste weken van het schooljaar een kennismakingsgesprek gevoerd worden. Tijdens 

dit kennismakingsgesprek bespreken de groepsleerkracht en de ouders de 

onderwijsbehoeften van de leerling en maken ze afspraken over de contacten die er 

gedurende het schooljaar zullen zijn. De wijze en frequentie van contact tussen 

ouders en groepsleerkracht worden afgestemd op de wensen van de betrokkenen. In 

ieder geval zullen er minimaal 2 rapportbesprekingen over iedere leerling 

plaatsvinden. Gedurende het schooljaar 2016-2017 zal deze manier van werken 

verder geïmplementeerd worden.  

 

 De orthotheek 

Er is een uitgebreide orthotheek in de Cornelis Musiusschool aanwezig. Een gedeelte 

van de aanwezige materialen is verouderd. De komende schooljaren zal bekeken 

worden welke materialen vervangen of vernieuwd moeten worden. Ook zal er 

bekeken worden of modernisering bijvoorbeeld d.m.v het digitaliseren van materialen 

haalbaar is.  

 

 Aanschaf Cito-toetsen 
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Gedurende de komende jaren zullen de volgende toetsinstrumenten van CITO 

worden aangeschaft en stapsgewijs (verder) worden ingevoerd: 

 

 2016-
2017 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

TAK-toets Groep 1 
t/m 4 

    

Rekenen en 
wiskunde 3.0 

Groep  6 Groep  7 Groep  8   

Begrijpend lezen 
3.0 

Groep  4 Groep  5 Groep  6 Groep  7 Groep  8 

Spelling 3.0 Groep  4 Groep  5 Groep  6 Groep  7 Groep  8 
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Jaarkalender HGW (incl. toetsmomenten) Schooljaar 2016 - 2017 

Periode 
week/ data 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

33. 15-19 aug Startweek 
Groepsoverdracht a.d.h.v. groepsoverzicht 

34. 22-26 aug Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

Groepsover-
zicht + 
groepsplan I 

35. 29-2 sep         

36. 5-9 sep informatie 
avond ouders 

informatie 
avond ouders 

informatie 
avond ouders 

informatie 
avond ouders 

informatie 
avond ouders 

informatie 
avond ouders 

informatie 
avond ouders 

informatie 
avond ouders 

37. 12-16 sep Kennismaking
sgesprekken 
ouders  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken 

38. 19-23 sep Kennismaking
sgesprekken 
ouders 
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  
Klassen 
bezoek IB/ 
directie 

39. 26-30 sep Kennismaking
sgesprekken 
ouders 
 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders 
+ kindgesprek-
ken 

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

40. 3-7 okt Kennismaking
sgesprekken 
ouders            

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

Kennismaking
sgesprekken 
ouders           
+ kindgesprek-
ken  

41. 10-14 okt IB groeps-
bespreking  

IB groeps-
bespreking  

IB groeps-
bespreking  

IB groeps-
bespreking  

IB groeps-
bespreking  

IB groeps-
bespreking  

IB groeps-
bespreking  

IB groeps-
bespreking  

42. 17-21 okt Herfstvakantie 
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43. 24-28 okt  CITO B2 
Beginnende 
geletterdheid 

CITO B3 
Beginnende 
geletterdheid 
VLL 
Herfstsignale 
ring 

    Voorlichtings-
avond 
overgang PO-
VO 

44. 31- 4 nov Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I 
CITO B3 
Beginnende 
geletterdheid 
VLL 
Herfstsignale 
ring 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan I  
 

45. 7-11 nov IB 
leerlingbespre
king 

IB 
leerlingbespre
king 

IB 
leerlingbespre
king 

IB 
leerlingbespre
king 

IB 
leerlingbespre
king 

IB 
leerlingbespre
king 

IB 
leerlingbespre
king 

IB 
leerlingbespre
king 

46. 14-18 nov   SCOL (lk) SCOL (lk) SCOL (lk) SCOL (lk + ll) SCOL (lk + ll) SCOL (lk+ll) 

47. 21-26 nov Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

Collegiale 
consultaties 
(KB+ 
nabespreking 
in maatjes) 

48. 29-2 dec        Voorlopig 
schooladvies 

49. 5-9 dec         

50. 12-16 dec         

51. 19-23 dec Kerstvakantie 

52. 26-30 dec Kerstvakantie 

1. 2-6 jan         

2. 9-13 jan CITO M1 
TvK 
RvK 
KIJK! 

CITO M2 
TvK 
RvK 
Fon. Bew. 
Ont. Gelet.  
KIJK! 

CITO M3 
RW 
DMT 1-2 A 
Spelling 
WS 

CITO M4 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M5 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 B 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M6 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M7 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M8 
RW + BB 
DMT 1,2,3A 
spelling 
spelling ww 
BL 
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WS 

3. 16-20 jan CITO M1 
TvK 
RvK 
KIJK! 

CITO M2 
TvK 
RvK 
KIJK! 

CITO M3 
RW 
DMT 1-2 A 
Spelling 
WS 

CITO M4 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M5 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 B 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M6 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M7 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M8 
RW + BB 
DMT 1,2,3A 
spelling 
spelling ww 
BL 
WS 

4. 23-27 jan CITO M1 
TvK 
RvK 
KIJK! 

CITO M2 
TvK 
RvK 
KIJK! 

CITO M3 
RW 
DMT 1-2 A 
Spelling 
WS 

CITO M4 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M5 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 B 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M6 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
BL 
WS 

CITO M7 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
BL 
WS 

Resultaten 
Cito M-toetsen 
+ 
oudergesprekk
en definitief 
schooladvies 

5. 30-3 feb Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

VLL 
Wintersignale- 
ring 
Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

6. 6-10 feb Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 
 

Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 

Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 

Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 

Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 

Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 

Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 

Rapport I 
inclusief 
resultaten Cito 
M toetsen + 
oudergesprek-
ken 
Schooladvies 

7. 13-17 feb IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 
 (bespreek 
eventueel 
verlengd 
kleuteren of 
vervroegd 

IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 
 (bespreek 
eventueel 
verlengd 
kleuteren of 
vervroegd 

IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 
CITO M3 
Beginnende 
geletterdheid 

IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 

IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 

IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 

IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 

IB groeps-
bespreking + 
resultaat & 
doelstellingen-
gesprek 
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doorstromen 
naar groep 3) 

doorstromen 
naar groep 3) 

 Teamvergadering: presentatie resultaten M toetsen 
Evaluatie HGW/ OGW 

8. 20-24 feb Voorjaarsvakantie 

9. 27-3 mrt         

10. 6-10 mrt Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekken-
cyclus 

Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekkencyc
lus 

Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekkencyc
lus 

Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekkencyc
lus 

Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekkencyc
lus 

Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekkencyc
lus 

Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekkencyc
lus 

Klassen 
bezoek 
directie 
gesprekkencyc
lus 

11. 13-17 mrt   SCOL (lk) SCOL (lk) SCOL (lk) 
Vragenlijst 
soc. 
veiligheid 

SCOL (lk + ll) 
Vragenlijst 
soc. 
veiligheid 

SCOL (lk + ll) 
Vragenlijst 
soc. 
veiligheid 

SCOL (lk + ll) 
Vragenlijst 
soc. 
veiligheid 

12. 20-24 mrt  Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

VLL 
Lentesignale- 
ring 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

13. 27-31 mrt  Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

14. 3-7 apr  Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 
CITO 
entreetoets 

Kindgesprek-
ken 

15. 10-14 apr  Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 

Kindgesprek-
ken 
CITO 
entreetoets 

Kindgesprek-
ken 

16. 17-21 apr Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 
CITO 
entreetoets 

Bijstellen 
groepsover-
zicht + 
Groepsplan II 
CITO 
eindtoets 
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17. 24-28 apr Meivakantie 

18. 1-5 mei 

19. 8-12 mei         

20. 15-19 mei CITO E1 
TvK 
RvK 
KIJK! 
 

CITO E2 
TvK 
RvK 
KIJK! 

CITO E3 
RW + BB 
DMT 1-2-3 B 
Spelling 
WS 
BL 

CITO E4 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
BL 
WS 

CITO E5 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
WS 

CITO E6 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 B 
Spelling 
WS 

CITO E7 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
Spelling ww 
WS 

 

21. 22-26 mei CITO E1 
TvK 
RvK 
KIJK! 
 

CITO E2 
TvK 
RvK 
KIJK! 

CITO E3 
RW + BB 
DMT 1-2-3 B 
Spelling 
WS 

CITO E4 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
BL 
WS 

CITO E5 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
WS 

CITO E6 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 B 
Spelling 
WS 

CITO E7 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
Spelling ww 
WS 

 

22. 29-2 jun CITO E1 
TvK 
RvK  
KIJK! 
 

CITO E2 
TvK 
RvK 
KIJK! 
 

CITO E3 
RW + BB 
DMT 1-2-3 B 
Spelling 
WS 

CITO E4 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
BL 
WS 

CITO E5 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 C 
Spelling 
WS 

CITO E6 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 B 
Spelling 
WS 

CITO E7 
RW + BB 
DMT 1, 2, 3 A 
Spelling 
Spelling ww 
WS 

 

23. 5-9 jun Leerlingbespre
-king IB 
Bepalen 
verlengd 
kleuteren/ 
twijfelachtige 
overgang/ 
doublures 

Leerlingbespre
-king IB 
Bepalen 
verlengd 
kleuteren/ 
twijfelachtige 
overgang/ 
doublures 

Leerlingbespre
-king IB 
Bepalen 
twijfelachtige 
overgang/ 
doublures 

Leerlingbespre
-king IB 
Bepalen 
twijfelachtige 
overgang/ 
doublures 

Leerlingbespre
-king IB 
Bepalen 
twijfelachtige 
overgang/ 
doublures 

Leerlingbespre
-king IB 
Bepalen 
twijfelachtige 
overgang/ 
doublures 

Leerlingbespre
-king IB 
Bepalen 
twijfelachtige 
overgang/ 
doublures 

 

24. 12-16 jun Oudergesprek
ken n.a.v. E-
toetsen + evt. 
afronden 
bespreking  
verlengd 
kleuteren, 
vervroegd 
naar groep 3 

Oudergesprek
ken n.a.v. E-
toetsen + evt. 
afronden 
bespreking 
verlengd 
kleuteren, 
vervroegd 
naar groep 3 

Oudergesprek
ken n.a.v. E-
toetsen + evt. 
afronden 
bespreking 
doublure/ 
twijfelachtige 
overgang 

Oudergesprek
ken n.a.v. E-
toetsen + evt. 
afronden 
bespreking 
doublure/ 
twijfelachtige 
overgang 

Oudergesprek
ken n.a.v. E-
toetsen + evt. 
afronden 
bespreking 
doublure/ 
twijfelachtige 
overgang 

Oudergesprek
ken n.a.v. E-
toetsen + evt. 
afronden 
bespreking 
doublure/ 
twijfelachtige 
overgang 

Oudergesprek
ken n.a.v. E-
toetsen/ 
entreetoets + 
evt. afronden 
bespreking 
doublure/ 
twijfelachtige 
overgang 
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25. 19-23 jun   VLL 
Eindsignale- 
ring 

     

Teamvergadering: presentatie resultaten E toetsen 
Evaluatie HGW/ OGW/ vaststellen jaarkalender 2017/ 2018 

26.26-30 jun Rapport II 
inclusief 
resultaten E 
toetsen 

Rapport II 
inclusief 
resultaten E 
toetsen 

Rapport II 
inclusief 
resultaten E 
toetsen 

Rapport II 
inclusief 
resultaten E 
toetsen 

Rapport II 
inclusief 
resultaten E 
toetsen 

Rapport II 
inclusief 
resultaten E 
toetsen 

Rapport II 
inclusief 
resultaten E 
toetsen 

Rapport II  

27. 3-7 jul         

28. 10-14 jul Zomervakantie 

 

Legenda: 

Registratie Cyclus HGW 

Gestandaardiseerde toetsmomenten 

Intervisie/ collegiale consultatie 

Uitwisselingsmomenten ouders 

Kindgesprekken 
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Bijlage II Format Pedagogisch-didactisch Groepsoverzicht groep 1/ 2 

Schooljaar: Fase I: waarnemen/ signaleren Fase II: Begrijpen/ analyseren 

Periode HGW 
Cyclus: 
 
Groep:  
 
Leerkracht(en): 
 
 

Toetsen: 
CITO-LOVS 
taal, rekenen, 
beginnende 
geletterdheid, 
fonemisch 
bewustzijn 

Gegevens uit observaties en 
gesprekken  
Gesprekken met leerlingen, hun 
ouders, collega’s. Informatie over 
het leerproces (wat kan het kind 
wel/ niet), concentratie, motivatie, 
taakaanpak, reactie van kind op 
aanpakken, sociale vaardigheden 
e.d.  

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, zich 
gewaardeerd voelt? Wat heeft het kind nodig gezien zijn leerstijl, zelfbeeld of eigen 
“aardigheden”? 
 
Onderwijsbehoeften (OWB): alleen invullen voor leerlingen die extra begeleiding 
nodig hebben op dat gebied.  

1. Doelen voor dit kind (KIJK! registraties) 
2. Wat heeft dit kind nodig om deze doelen te bereiken? Denk hierbij aan de 

woorden instructie, opdrachten, activiteiten, werkvormen, materialen, taken, 
leeromgeving, feedback, groepsgenoten, leerkracht en/ of ouders. 

Namen van 
leerlingen 

Toetsscores Positief/ 
stimulerend. 
Welke aspecten 
zou je willen 
benutten? 

Moeilijk/ 
belemmerend. 
Wat is 
problematisch? 

Handreiking: 
Hoe leert deze 
leerling het 
beste? 

OWB 
Taal 

OWB 
Rekenen 

OWB 
Motoriek 

OWB  
SEO  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.          

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         
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Format Pedagogisch-Didactisch Groepsoverzicht groepen 3 - 8 

Schooljaar: Fase I: waarnemen/ signaleren Fase II: Begrijpen/ analyseren 

Periode HGW 
Cyclus: 
 
Groep:  
 
Leerkracht(en): 
 
 

Toetsen: 
Methodegebon- 
den en LVS 

Gegevens uit observaties en 
gesprekken  
Gesprekken met collega’s 
leerlingen en hun ouders, 
Informatie over het leerproces (wat 
kan het kind wel/ niet), 
concentratie, motivatie, 
taakaanpak, reactie van kind op 
aanpakken, sociale vaardigheden 
e.d.  

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, zich gewaardeerd voelt? Wat heeft het kind nodig gezien zijn leerstijl, 
zelfbeeld of eigen “aardigheden”? 
 
Onderwijsbehoeften (OWB): alleen invullen voor leerlingen die extra 
begeleiding nodig hebben op dat gebied.  

1. Doelen voor dit kind 
2. Wat heeft dit kind nodig om deze doelen te bereiken? Denk hierbij aan 

de woorden instructie, opdrachten, activiteiten, werkvormen, 
materialen, taken, leeromgeving, feedback, groepsgenoten, leerkracht 
en/ of ouders. 

Namen van 
leerlingen 

Toetsscores Positief/ 
stimulerend. 
Welke aspecten 
zou je willen 
benutten? 

Moeilijk/ 
belemmerend. 
Wat is 
problematisch? 

Handreiking: 
Hoe leert deze 
leerling het 
beste? 

OWB 
Taal 
Lezen 
Schrijven 

OWB 
Rekenen 
Wiskunde 

OWB 
Werkhouding 
Sociaal - 
emotioneel 
 
 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.         

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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Bijlage III: Formuleren van onderwijsbehoeften 

Hulpzinnen onderwijsbehoeften 

Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen:  

1 Welk doel streef je samen met een kind na?  

2 Wat heeft dit kind (extra) nodig te hebben om dit doel te bereiken? (Benut daarbij vooral 

de stimulerende factoren.)  

Bij het formuleren van het ‘ondersteunende deel’ van de onderwijsbehoeften kunnen de 

volgende hulpzinnen ondersteuning bieden.  

Dit kind heeft …  

een instructie nodig …  

 waarbij de leraar voordoet en hardop denkt; 

  die de betekenis van keersommen verheldert; 

  die zijn/haar sterke visuele kant benut ter compensatie van het zwakke gehoor 
(bijvoorbeeld: met plaatjes, foto’s, picto’s of stripverhalen); 

  die vooral auditief is (hardop voorlezen, instructie in een verhaal, liedje of 
rijmpje);  

 die verkort is (doelen, kernpunten en oplossingsstrategieën kort bespreken waarna 
het kind zelfstandig aan het werk kan);  

 die verlengd is (activeren basisvaardigheden, begeleide inoefening, ondersteuning 
bij het toepassen van de strategie en stimuleren tot het bedenken van eigen 
voorbeelden); 

 …  

opdrachten nodig …  

 die op of net onder zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij de komende maand vooral 
succeservaringen kan opdoen;  

 die op of net boven zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij voldoende uitdaging krijgt; 

 die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out met zo weinig mogelijk afleiding van 
plaatjes;  

 waarbij hij/zij alleen de antwoorden hoeft in te vullen;  

 met uitgewerkte voorbeelden;  

 …  

(leer)activiteiten nodig …  

 die aansluiten bij zijn/haar belangstelling voor de natuur; 

 die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en zelfcorrigerend zijn zodat 
hij/zij direct feedback krijgt; 

  die de denkhandelingen concreet ondersteunen (bijvoorbeeld een getallenlijn); 

  die erop gericht zijn om de leertijd zo goed mogelijk te besteden;  

 die opgedeeld zijn in kleinere deelactiviteiten; 

  die hem/haar uitdagen (zoals uitbreiding met plustaken en 
verdiepingsopdrachten);  

 die ruimte laten voor eigen keuze en inbreng;  

 …  
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feedback nodig …  

 die consequent en direct op het gewenste gedrag volgt; 

 waarbij de inzet/inspanning wordt benadrukt (‘Je hebt tien minuten helemaal 
zelfstandig doorgewerkt’);  

 waarbij de succeservaringen worden benadrukt (‘Je hebt zeven sommen goed’ in 
plaats van ‘drie fout’);  

 die in een grafiekje is weergegeven zodat hij/zij zijn/haar vorderingen goed kan 
volgen en zich minder met andere kinderen gaat vergelijken;  

  

groepsgenoten nodig …  

 met wie hij/zij samenwerkend kan leren;  

 die accepteren dat hij/zij anders’ reageert in onverwachte situaties;  

 die hem/haar vragen mee te spelen in de pauze; 

 die zijn/haar clowneske gedrag negeren en er niet om lachen;  

 die hem/haar niet uitdagen door te rijmen op zijn naam;  

 …  

een leraar nodig …  

 die de overgangen tussen de activiteiten structureert; 

 die de instructie terugvraagt, controleert en samen met hem/haar evalueert 
(responsieve instructie);  

 die let op zijn/haar taakbeleving en deze voorafgaand, tijdens en na de taak met 
hem/haar bespreekt;  

 die vriendelijk en beslist is;  

 die positieve interne attributies bij succes benadrukt;  

 die situaties creëert waarin zijn/haar sterke kanten (behulpzaam en sociaalvaardig) 
naar voren komen;  

 die doelgericht (dus flexibel) kan differentiëren;  

 die hem/haar complimenteert met zijn inzet;  

 ..  

ouders nodig ….  

 die elke dag thuis 10 minuten samen lezen of sommen oefenen;  

 die achter de gedragsregels op school staan en dit aan hun kind laten weten;  

 die hun kind de ruimte geven en stimuleren om problemen zelf op te lossen; 

 die grenzen stellen aan het gedrag van hun kind en zelf het goede voorbeeld 
geven; 

   

Overige, zoals:  
een leeromgeving nodig die …  
ondersteuning nodig die …… 

 

Bron: Pameijer, N., Lange, S. de & Beukering, J. van (2009). Handelingsgericht werken: een 

handreiking voor het schoolteam. Samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag. 

Leuven: Acco 72 Handreiking 1-zorgroute in het speciaal basisonderwijs 
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Bijlage IV: Pedagogisch - Didactisch groepsplan             Vakgebied:  
                 

Schooljaar:  

 

Fase III: Plannen Fase IV - I: Uitvoeren/ 

Evalueren 

Periode: 

 

Groep:  

 

Leerkracht(en): 

 

Doelen:  

Welke doelen worden gesteld voor de komende lesperiode? Wat hebben de leerlingen geleerd na afloop? 

Verwijzingen naar de lesmethode.  

 

(Basis)aanbod:  

Inhoud (wat) en de methodiek of aanpak (hoe). Welke materialen en activiteiten kies ik? Beschrijf dit beknopt 

en/ of verwijs naar bijvoorbeeld de handleiding van de methode. 

 

Aanbod voor aanpak 3, 2, 1:  

Groep de leerlingen die eenzelfde type instructie, leeractiviteiten, materialen, werkvormen, feedback, aanpak 

van de leerkracht nodig hebben. Denk ook aan leerstijlen, behoefte aan competentie, relatie, autonomie en/ 

of talenten/ belangstellingen. Beschrijf aanbod per groep.  

 

Evaluatie:  

Relevante 

waarnemingen uit 

toetsen, observaties, 

gesprekken en 

reflecties

  

Subgroep/ 

namen 

Wat wil ik bereiken? Doel Inhoud (wat) Aanpak/methodiek (hoe) Organisatie Evaluatie 

Basisaanbod 

Wat de groep 

nodig heeft 
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Aanpak 3 

kinderen 

Instructie-

onafhankelijke 

leerlingen – 

verkorte 

instructie 

 

 

   

.  

  

Aanpak 2 

kinderen 

Instructie-

gevoelige 

leerlingen – 

basisinstructie  

 

 

  .   

Aanpak 1 

kinderen 

Ínstructie 

afhankelijke 

leerlingen – 

verlengde 

instructie  

 

 

 

 

 

 

 

    



Format Individueel Handelingsplan      

                 
Naam:  Geb.datum:  

Groep:  Leerkracht:  

 

Plan opgesteld door: Datum ingang:  

  

Evaluatie met: Datum evaluatie: 

  

 

Eerdere interventie 

Schooljaar Wie Doel Afgerond 

    

 

Beginsituatie 

 

 

Hulpvraag 

 

 

Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

  

 

Einddoelstelling(en) 

 

 

Doelstellingen periode : 

Doel Inhoud Aanpak Evaluatie 

    

    

    

 

Door wie:  Wanneer:  

Hoe lang:  Hoe vaak:  

Organisatie:    

 

Datum: 

 

 

Plaats: 
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Bijlage VI: Format ontwikkelingsperspectief 

ALGEMEEN 

Naam leerling:  

Geboorte datum:  

Groepsverloop:  

Huidige groep:  

Ingevuld d.d.  

Gemaakt door:  

 

Schooljaar:  

  

  
 

STIMULERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN 

A LEREN, didactische ontwikkeling  (methode gebonden toetsen en Citotoetsen) 

Stimulerende  (+) en belemmerende factoren  (-/? Van het kind) 
+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

B COGNITIEVE ONTWIKKELING (resultaten intelligentie onderzoek indien beschikbaar)  

Stimulerende  (+) en belemmerende factoren  (-/? Van het kind) 
+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

- 
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C WERKHOUDING (motivatie , doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, 
taakaanpak, zelfstandig werken e.d.) 

Stimulerende  (+) en belemmerende factoren  (-/? Van het kind) 
+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

D SOCIAAL-EMOTIONEEL EN GEDRAG (zoals stil, passief, angstig, druk, impulsief, 
ongehoorzaam, brutaal, agressief gedrag (verbaal of fysiek), contact maken, interactie 
met de leerkracht en medeleerlingen e.d.) 
Stimulerende  (+) en belemmerende factoren  (-/? Van het kind) 
+ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

E LICHAMELIJK MOTORIEK (grof, fijn, schrijf), waarneming (zien en horen), 
gezondheid (ziekte of medicatie ) 
Stimulerende  (+) en belemmerende factoren  (-/? Van het kind) 
+ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

- 
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F RELEVANTE FACTOREN IN HET ONDERWIJS (in hoeverre lukt het om het 
onderwijs af te stemmen op wat het kind nodig heeft?) 
Stimulerende  (+) en belemmerende factoren  (-/? Van het kind) 
+ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

G RELEVANTE FACTOREN IN DE OPVOEDING (in hoeverre lukt het om de opvoeding 
af te stemmen op wat het kind nodig heeft?) 
Stimulerende  (+) en belemmerende factoren  (-/? Van het kind) 
+ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

J DOELEN en onderwijsbehoeften en opvoedingsbehoeften van de leerling/kind en 
ondersteuningsbehoeften van school en ouders: wat hebben zij nodig om de gestelde 
doelen te halen? 

                                                              

J 1 voor de leerling 

OPP voor(vink aan): 

 

  ⃝ technisch lezen 

  ⃝ begrijpend lezen 

  ⃝ spelling 

  ⃝ rekenen/ wiskunde 

  ⃝ vakoverstijgend (werkhouding, leren leren, sociale competentie, gedrag, etc. 
 

Geplande (voorlopige) uitstroombestemming V(S)O (vink aan): 
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  ⃝ VWO 

  ⃝ HAVO 

  ⃝ VMBO theoretische leerweg 

  ⃝ VMBO gemengde leerweg 

  ⃝ met LWOO 

  ⃝ VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 

  ⃝ VMBO basisberoepsgerichte leerweg 

  ⃝ met LWOO 

  ⃝ Praktijkonderwijs 

  ⃝ Speciale lesplaats VO: 
 

 

Onderbouwing / verantwoording van verwacht uitstroomprofiel gebaseerd op de rubrieken 
A t/m G  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plannen 

 Huidige situatie  
(Bijv. in termen van Cito 
niveau / vaardigheidsscore 
etc.) 

Lange/korte termijn 
doelen 
(Bijv. in termen van Cito 
niveau / vaardigheidsscore 
etc.) 

Evaluatie van de doelen 
(Bijv. in termen van Cito 
niveau / vaardigheidsscore 
etc.) 

Technisch 

lezen 
 

 
 

d.d. LT doel: 
KT doel: 

d.d. 

Begrijpend 

lezen 
 

 

 

d.d. LT doel: 
KT doel: 

d.d. 

Spelling 

 
 

 

 

d.d. LT doel: 
KT doel: 

d.d. 
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Rekenen en 

wiskunde 
 

 
 

d.d. LT doel: 

KT doel: 

d.d. 

Sociaal 

emotioneel 
 

 
 

d.d. LT doel: 
KT doel: 

d.d. 

Werkhouding 

 
 

 

d.d. 
 
 
 
 

LT doel: 
KT doel: 

d.d. 

Fysiek 

 
 

 

d.d. 

 
 
 
 
 

LT doel: 

KT doel: 

d.d. 

Overig: 

 
 

 

d.d. 
 
 
 
 
 

LT doel: 
KT doel: 

d.d. 

Overig: 
 

 
 

d.d. 
 
 
 
 
 

LT doel: 
KT doel: 

d.d. 

 

Extra aanbod komende periode (denk aan hulpzinnen onderwijsbehoeften: instructie…., 
opdrachten….., leeractiviteiten…., leeromgeving…., feedback…., groepsgenoten…., 
leerkracht…., ouders…..,) 
Na evaluatie het aanbod aanpassen indien nodig 
 Aangepast onderwijsaanbod / extra 

onderwijsbehoeften 

organisatie 

Technisch lezen  
 

 
 

 

 

Begrijpend lezen  
 

 

 
 

 

spelling  
 

 

 
 

 

Rekenen en 

wiskunde 
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Sociaal 

emotioneel 

 

 

 
 

 

 

werkhouding  

 

 
 

 

 

fysiek  
 

 
 

 

 

Overig:  
 

 
 

 

 

Overig:  
 

 
 

 

 

 

J 2 Doelen en Ondersteuningsbehoeften onderwijs 
Voor het onderwijs :school, groep en/of leerkracht (en): wat is nodig om deze leerling passend 

onderwijs te bieden zodat doelen van deze leerling behaald worden? Wat zijn de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht rondom de onderwijsbehoeften van de leerling? Waar 

wilt u als de leerkracht vaardiger in worden? Wat wilt u als  leerkracht weten en leren? Welke 

doelen stelt de leerkracht, de groep, de school voor zichzelf? 

 

Doelen voor de leerkracht/groep/school: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondersteuningsbehoeften leerkracht, groep, school met hulpzinnen als: 

kennis van… 

vaardigheden in…  

materiaal voor… 

meer handen in de klas in de vorm van… 

begeleiding of ondersteuning bij/door… 
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Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de doelen van het onderwijs behaald zijn? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Datum evaluatie: 
 

J 3  Doelen en Ondersteuningsbehoeften onderwijs 
Voor de opvoeding: gezin, ouders, en of/ vrije tijd: wat is nodig om het kind passend opvoeding te 

bieden zodat doelen van het kind behaald worden? Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de 

ouders, gezin, vrije tijd rondom de opvoedbehoeften van het kind? Waar wilt u als ouders vaardiger 

in worden? Wat wilt u als ouders weten en leren? Welke doelen stellen de ouders? 

 

Doelen voor de ouders / begeleiders van de ouders of gezin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondersteuningsbehoeften gezin of ouders met hulpzinnen als: 

kennis van… 

vaardigheden in… 

begeleiding of ondersteuning bij/door…  
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Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de doelen van het gezin of ouders behaald Zijn? 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Datum evaluatie: 
 

 
Ondergetekende(n), ouder(s)/verzorger(s) van :  
tekenen het ontwikkelingsperspectief voor akkoord: 
 
Datum:     Plaats: 
 
 
 
Naam:      Handtekening ouder 1: 
 
 
 
Naam:      Handtekening ouder 2: 
 
 
 
 
Naam directeur school:    Handtekening   
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Bijlage VII: Kindgesprekformulier 
 

Leerling:                                                           Leerkracht:           
 

Groep:  
 

Datum: 
 

Nu weet ik al/ kan 
ik al: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straks wil ik 
weten/ kunnen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om dat te 
bereiken ga ik: 

De leerkracht 
helpt mij door:  

Mijn ouders 
helpen mij door:  

Deze materialen/ 
hulpmiddelen/ 
klasgenoten 
helpen mij door:  

Evaluatie:                                                                                          Datum:  
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Bijlage VIII: Mijn plan en afspraken 

Mijn plan en de afspraken 

 

Naam: _________________________________ Datum: __________________ 

Wat ik moeilijk vind: 

 
 
 

                                                                                                                                                                    
 

 

Wat lukt me al wel: 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
 

 

 

Wat ga ik leren: 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
 

 


