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Inleiding  
Met de invoering van passend onderwijs zijn scholen verplicht een keer per vier jaar een 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen (Wet op het Primair Onderwijs, artikel 8, lid 5 en Wet 
op de Expertisecentra, artikel 11, lid 2). Binnen Stichting Plateau is ervoor gekozen om het SOP 
jaarlijks op te stellen om de gegevens zo up-to-date mogelijk te houden. Het SOP beschrijft de 
voorzieningen die zijn getroffen of kunnen worden getroffen voor leerlingen die ondersteuning 
behoeven. Het bevoegd gezag stelt ieder schooljaar het SOP vast. De medezeggenschapsraad (MR) 
van de school heeft adviesrecht.  
 
Het SOP kan worden gezien als een onderdeel van de Plateaugids, zodat voor ouders, leerlingen en 
anderen inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van het kindcentrum zijn. Het SOP heeft 
een functie bij de uitvoering van de zorgplicht van schoolbesturen en bij het realiseren van een 
dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid 
van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband moet de relatie worden gelegd met de schoolondersteuningsprofielen van de 
scholen in de regio.  
 
In het kader van passend onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en 
extra ondersteuning. Basisondersteuning is datgene wat alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband minimaal moeten kunnen bieden aan leerlingen. Dit is beschreven in het 
document Basisondersteuning van het samenwerkingsverband 22-011. In een definitie gevat: 
Basisondersteuning is het geheel aan preventieve en licht curatieve interventies, die binnen de 
ondersteuningsstructuur van de school, evt. in samenwerking met ketenpartners, planmatig en op 
overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd2. Als een leerling meer of andere ondersteuning 
nodig heeft dan in de basisondersteuning kan worden geboden, komt hij of zij in aanmerking voor 
‘extra ondersteuning’. Binnen ons samenwerkingsverband 22-01 is ‘extra ondersteuning’ uitsluitend 
de deelname aan speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Alle andere vormen van 
ondersteuning vallen onder de basisondersteuning. Het samenwerkingsverband kiest er dus voor om 
toe te werken naar een ‘hoog’ niveau van basisondersteuning. Deze keuze sluit aan bij de 
uitgangspunten van het samenwerkingsverband om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden te 
beleggen bij de schoolbesturen en zoveel mogelijk middelen in te zetten op schoolniveau.  
 
In dit document worden verschillende afkortingen gebruikt. Op pagina 21 kunt u de begrippenlijst 
vinden met de uitleg en toelichting van deze afkortingen. 
 
  
  

 
1 Document Basisondersteuning, van ambitiedocument naar beschrijving van de praktijk, Passend Onderwijs 22-01 –  
  6 mei 2019 (www.passendonderwijs-po-22-01.nl) 
2 Bron: Referentiekader passend onderwijs 
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1. Algemene gegevens   
1.1 Contactgegevens 
 

Kindcentrum Baggelhuizen 
Witterhoofdweg 1b 
9405 HX  Assen 
0592-820570 
directie@kindcentrum-baggelhuizen.nl 
www.kindcentrum-baggelhuizen.nl 
 

Directeur: Rik Talens 
Intern begeleider: Joline Geertsema-Joling 
 

Bestuur :  
Plateau Integrale Kindcentra/Stichting Plateau Openbaar Onderwijs  
Bezoekadres: Laak 1, 9406 HX Assen / Postadres : Postbus 136, 9400 AC  Assen 
0592-820500  
www.plateau-assen.nl 
KvK: 64279715 
 

Samenwerkingsverband passend onderwijs 22-01 p.o. 
www.passendonderwijs-po-22-01.nl 
 

1.2 Kengetallen 

 
2021-
2022 

2020-
2021 

2019-
2020 

2018-
2019 

2017-
2018 

Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober)  129 133 141 146 
Gemiddelde groepsgrootte   18,4 22,1 20,14 20,8 
Percentage leerlingen met een leerlinggewicht 
(teldatum 1 oktober)  8% 10% 9% 10% 
Aantal leerlingen met een 
ontwikkelingsperspectief groep 83  1 2 0 1 
Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring  9 8 14 14 
Aantal leerlingen teruggeplaatst van sbo/so  1 0 - 2 
Aantal verwijzingen naar speciaal basisonderwijs 
(sbo)  0 4 2 4 
Aantal verwijzingen naar speciaal onderwijs (so)  0 0  1 
Totale beschikbare formatie 8,2838 8,3054 8,5784 8,5750 8,5750 
Formatie inzet interne begeleiding 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Impulsformatie van het bestuur  0,7912 - - 0,0788 0,0788 
Formatie inzet POB  0,5175 0,5175 0,575 0,3162 0,38 
Formatie inzet remedial teaching (m.u.v. POB) - - - - - 
Formatie inzet onderwijsassistent (m.u.v. POB) - - - - - 
Formatie inzet overige aan zorg gerelateerde 
taken - - - - - 
Toezichtsarrangement onderwijsinspectie  Basis Basis Basis Basis 

 

1.3 Huisvestingssituatie en faciliteiten 
De school beschikt over ruime lokalen en leerpleinen. Elke groep beschikt over een instructietafel.  
Op de leerpleinen zijn werkbladen en tafels waaraan kinderen kunnen werken. Een systeem van 
gekleurde lampen geeft aan of het stil moet zijn of dat er gefluisterd of normaal gesproken mag 
worden.  
De onderwijsassistent heeft een werkruimte waar zij ondersteuning kan geven aan individuele 
leerlingen of in kleine groepjes.  
 
 
 

 
3 In de wet passend onderwijs (1 augustus 2014) heeft het ontwikkelingsperspectief een andere betekenis gekregen. In 
deze tabel wordt nog uitgegaan van de definitie zoals Plateau deze in 2009 heeft vastgesteld. Te weten: OPP geldt voor 
kinderen die op tenminste twee vakken 1,5 jaar of meer achterlopen ten opzichte van hun jaargroep. 
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Situering en grootte van de school 
De school is gesitueerd in de woonwijk Baggelhuizen; daar komt ook het grootste deel van haar 
leerlingen vandaan. De wijk is in de jaren zeventig gebouwd en bestaat voornamelijk uit 
laagbouwwoningen.  
 
De inrichting van de school is sterk verbonden aan onze visie op onderwijs. We zijn erin geslaagd om 
het maximale aan vierkante meters aan het onderwijs toe te kennen. Voorbeelden daarvan zijn de 
vier leerpleinen in onze school en veel gezamenlijke ruimtes (bijv. de reproruimte, de ICT-ruimte en 
het toneel) die zich binnen de MFA bevinden, maar buiten ons schoolgedeelte. 
 
Samenwerking en integraal kindcentrum (IKC)  
In onze MFA zijn ook onder andere Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland (speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs), De Arkel (kinderdagcentrum van Cosis), De Trampoline (speciaal 
basisonderwijs voor kleuters van Kindcentrum De Meander) en Kinderopvang Het Schakelveld 
(opvang voor 0-4-jarigen) gevestigd. Met deze instellingen werken wij wanneer het kan samen, om 
school een aangename plek te maken waar kinderen leren van elkaar en samenwerken.  
 
In onze Plateau Kinderopvang bieden wij opvang voor kinderen van 0-13 jaar. De opvang voor 0-4 is 
daarbij neutraal van karakter (met Plateau als backoffice) en de opvang van 4-13 is onderdeel van 
het Kindcentrum. 
Daarnaast zet de school zich in voor de wijk Baggelhuizen. Wij vinden dat Kindcentrum Baggelhuizen 
een ontmoetingsplaats voor kinderen uit de omgeving moet zijn. We proberen zoveel mogelijk bij 
activiteiten in de buurt betrokken te zijn, zo helpen wij bijv. de wijkbewoners met hun werk in de 
buurtmoestuin. 

1.4 Lesmethoden  
De methoden/leermiddelen die wij op school gebruiken:
(Voortgezet) technisch lezen Estafette 
Begrijpend en studerend lezen Grip op lezen en leeslink 
Voorbereidend lezen, taal en ordenen Projecten kleuteruniversiteit en Logo3000 
Aanvankelijk lezen Lijn 3 
Taal en Spelling Staal 
Engels Groove me 
Rekenen en wiskunde Getal en ruimte junior 
Schrijven Klinkers 
Wereldoriëntatie (o.a. geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur en techniek) 

Faqta 

Meer- of hoogbegaafdheid Levelwerk en Llevelspel 
Muziek 123ZING 

2. Basisondersteuning 
Zoals in de inleiding al beschreven staat, is basisondersteuning datgene wat scholen minimaal 
moeten kunnen bieden aan leerlingen. Om deze basisondersteuning vorm te geven wordt op het 
kindcentrum handelingsgericht gewerkt volgens een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Stichting 
Plateau Openbaar Onderwijs heeft hiervoor een kader vastgesteld. Om de expertise en de didactische 
vaardigheden van leerkrachten te versterken, biedt Plateau regelmatig scholingsactiviteiten aan die  
variëren van opleidingen met een meer vrijblijvend karakter (via de Plateau Academie) tot een meer 
verplicht karakter - waarbij deelname van ieder kindcentrum gewenst is omdat uit resultaten 
gebleken is dat een bepaald vakgebied aandacht behoeft. Plateau streeft hiermee naar kwaliteit.  
 

2.1 Handelingsgericht werken  
2.1.1 Uitgangspunt Plateau 
De basis van het handelingsgericht werken is onze handelings- en oplossingsgerichte houding, 
waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Volgens de PDCA-cyclus wordt op groeps-, 
school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle 
leerlingen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.  
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In de groep 
De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste twee keer per jaar  
door de leerkracht doorlopen en kent de volgende stappen: 
1. evalueren en verzamelen van gegevens; 
2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; 
4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften; 
5. opstellen van het formulier Handelingsgericht werken 
6. uitvoeren van het plan van aanpak beschreven in het formulier  
   handelingsgericht werken 
 
Kindcentrumniveau  
Elk kindcentrum richt een ondersteunende structuur in, waarbij de leerkracht ondersteund wordt bij 
het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. De intern begeleider is hierbij de coach 
van de leerkracht. Hiervoor heeft de intern begeleider drie ankerpunten in de begeleiding:  
§ de groepsbespreking; 
§ de leerlingbespreking;  
§ de klassenconsultatie.  
 

2.1.2 Handelingsgericht werken op KC Baggelhuizen 
PDCA-cyclus/planmatig werken/formulier handelingsgericht werken/wat werkt in de klas 
In een leerjaar gaan wij uit van werken op drie niveaus. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat 
een leerling werkt met een eigen leerlijn voor één of meer vakken. Deze kinderen hebben vaak een 
begeleidingsplan. Wanneer kinderen meer dan één eigen leerlijn hebben, wordt dit beschreven in een 
OPP (Ontwikkelingsperspectief). Dit gebeurt een enkele keer als het voor het kind beter is de 
basisschool te vervolgen en niet uit te stromen naar het sbo. Ook meer- of hoogbegaafde leerlingen 
kunnen een begeleidingsplan hebben als ze sneller door de stof kunnen, aangevuld met levelwerk. 
 
Om de kinderen goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het formulier Handelingsgericht 
werken. Daarin wordt twee keer per jaar na de toetsweken de hele groep op groeps- en kindniveau 
geëvalueerd en worden de toetsen geanalyseerd. Aan de hand van deze gegevens wordt een plan van 
aanpak gemaakt door de leerkracht, met ondersteuning van de ib’er. In de map in de klas zit een 
inlegvel met daarop alle belangrijke kenmerken van de groep, die de leerkracht in een oogopslag kan 
zien. Zo nodig wordt voor kinderen met een meer individuele benadering of met extra zorg nog een 
begeleidingsplan bijgehouden; deze wordt minimaal twee keer per jaar geëvalueerd. Met de ouders 
van deze kinderen is vaak vier keer per jaar een evaluatiegesprek. 
 
Organisatie leerlingenzorg 
Zorgverbreding heeft op onze school hoge prioriteit. Ons zorgteam bestaat uit de intern begeleider en 
de directeur. Zij nemen initiatieven tot het ontwikkelen van nieuw beleid met betrekking tot zorg en 
bespreken de zorg rond een aantal leerlingen van onze school. De groepsleerkracht is en blijft 
verantwoordelijk voor de zorg m.b.t. de kinderen in de groep, daarbij ondersteund door het 
zorgteam. 
 
Het team wordt terzijde gestaan door een orthopedagoog (in dienst van Plateau) en heeft bovendien 
zo nodig overleg met een logopedist of jeugdarts. Deze deskundigen kunnen vanuit hun specialisme 
kinderen onderzoeken en vervolgens ouders en school adviseren over verdere begeleiding. De school-
maatschappelijk werker kan op verzoek van het zorgteam of op eigen verzoek deelnemen aan het 
SZT (schoolzorgteam). Het ZAT (zorgadviesteam)-overleg is dit schooljaar vijf à zes keer gepland. 
Tijdens dit overleg zijn de smw’er, de jeugdverpleegkundige, jeugdarts, Yoop medewerker en de 
intern begeleider aanwezig.  
 
§ Verzamelen en ordenen van gegevens (stap 1) 
Door het leerlingvolgsysteem kan school de ontwikkeling van de kinderen volgen tijdens hun hele 
schoolloopbaan. Het stelt ons in staat om regelmatig en systematisch gegevens te verzamelen 
omtrent de vorderingen van de leerlingen, waarbij gebruikgemaakt wordt van observatielijsten, 
methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke signaleringstoetsen. Met betrekking tot het 
laatstgenoemde hebben we gekozen voor instrumenten uit het Cito-leerlingvolgsysteem. 
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o Groepen 1 en 2   
In deze groepen verzamelen de leerkrachten gegevens d.m.v. observatielijsten. Op dit moment wordt 
de ontwikkeling vastgelegd in het volgsysteem MijnKleutergroep. Hierin worden observaties 
genoteerd en logboeken bijgehouden. Oudergesprekken worden genoteerd in Esis. 
Zo nodig nemen we bij zorgleerlingen onderdelen uit het toetspakket Beginnende geletterdheid af. 
 
o Groepen 3 t/m 8 
De gegevens uit observaties en gesprekken met de ouders worden genoteerd in Esis. De resultaten 
van de methodegebonden toetsen worden bijgehouden door de leerkrachten in het volgsysteem 
passend bij de methode. 
Vanaf groep 3 worden de volgende signaleringstoetsen gebruikt: 
Ø Cito-DMT 2018 (technisch lezen); 
Ø AVI-tekst lezen, nieuwe versie en normering; 
Ø Cito-Spelling, groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8, versie 3.0; 
Ø Cito-Rekenen-wiskunde, groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8, versie 3.0; 
Ø Cito-Begrijpend lezen, groepen 4, 5, 6, 7, 8, versie 3.0.  

 
Afhankelijk van de toets, worden deze 1 tot 2 keer per jaar op vaste tijden afgenomen (zie de 
toetskalender in de bijlage). De resultaten worden per toetsgebied verwerkt in het leerling-
administratieprogramma ESIS, zodat de ontwikkeling van het kind per vakgebied kan worden 
gevolgd. De gegevens worden daarna per vakgebied verwerkt in het formulier Handelingsgericht 
werken (zie boven). Sommige toetsen worden digitaal gemaakt via het Cito-leerlingvolgsysteem, wat 
gekoppeld is aan ESIS. 
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, gebruiken wij het leerlingvolgsysteem SCOL 
(sociale competentie observatielijst). In elke groep wordt daarnaast 2x per jaar (september en 
februari) een sociogram gemaakt. Voor alle groepen wordt een sociaal-emotioneel begeleidingsplan 
geschreven. 
 

§ Signaleren en bespreken van zorgleerlingen (stap 2) 
Regelmatig vindt overleg plaats over het functioneren van de leerlingen. Als een groepsleerkracht 
signaleert dat een kind op een bepaald vakgebied uitvalt, dan wordt eerst binnen de groep een 
oplossing gezocht. Levert dit niet het gewenste resultaat, dan kan het probleem van de leerling(en) 
ingebracht worden in een team/leerlingbespreking, waarna in gezamenlijk overleg de te nemen 
stappen worden bepaald.  
 

o De leerlingbespreking vanuit de leerkracht, proactief, gewoonte 1. 
De leerlingbespreking in (deel) teamverband heeft als doel: 
Ø Informeren van de aanwezigen over zorgleerlingen en tussentijdse ontwikkelingen van 

zorgleerlingen. 
Ø Analyseren van het probleem. 
Ø De aanwezigen consulteren betreffende de zorgleerlingen. 
Ø Rapporteren van evaluatie van ondernomen acties ten aanzien van zorgleerlingen. 
Ø Bespreken van kinderen die uitvallen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. 

  
o De groepsbespreking 

Steeds na het afnemen van een methodeonafhankelijke toets worden de resultaten besproken 
met de betreffende groepsleerkracht(en). Naast de resultaten van de individuele leerling, wordt 
ook gelet op de resultaten van de hele groep. Soms moeten handelingsalternatieven gezocht 
worden op groeps- en/of schoolniveau (bijv. aandacht voor klassenmanagement, gevarieerde 
instructie, aanschaf van een nieuwe methode). Een groepsbespreking kan ertoe leiden dat er 
afspraken gemaakt worden over intensivering van hulp in de klas. Er wordt afgesproken of er 
diagnostisch onderzoek verricht moet worden, en zo ja, door wie. Bij leerlingen met een IV- en V-
score op een vakgebied wordt na/in overleg met en door de leerkracht een nadere analyse 
gemaakt, tenzij blijkt dat de ontwikkelingslijn stijgend is en parallel loopt aan de algemene 
ontwikkelingslijn. Voor het uitvoeren van deze nadere analyse op het gebied van aanvankelijk en 
voortgezet lezen, rekenen en spelling, zijn instrumenten aanwezig. Zo nodig wordt in overleg met 
de ouders en na advisering door de orthopedagoog een individuele leerlijn uitgezet en een 
ontwikkelingsperspectief gemaakt. De uitwerking hiervan gebeurt volgens de criteria van de 
inspectie. Voor de groepsbespreking hebben de leerkrachten hun formulier Handelingsgericht 
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werken ingevuld. Daarbij maken zij een trendanalyse zowel op kind- als groepsniveau. Dit wordt 
twee keer per jaar (in februari en juni) gedaan en dan worden aan de hand van het Cito-
leerlingvolgsysteem de resultaten, analyses en consequenties de conclusies voor het beleid 
ingevuld. De laatste twee worden opgenomen in het schooljaarplan (en beleidsplannen 
coördinatoren) en/of het schoolplan. Daarnaast worden de conclusies op kindniveau zo nodig 
vertaald in een concreet plan voor het kind. 
 

§ Hulp in de klas (stap 3) 
Wij werken met het formulier Handelingsgericht werken voor rekenen, spelling, begrijpend en 
technisch lezen. Bij technisch lezen wordt zo nodig de extra zorg ook in handelingsplannen 
beschreven, in verband met het volgen van het dyslexieprotocol. De leerkracht beschrijft per periode 
voor zijn/haar groep de aan te bieden leerstof, de te bereiken doelen en de wijze waarop dit voor 
subgroepenkinderen wordt aangeboden. De gemaakte afspraken over de te geven hulp worden 
vastgelegd in het formulier Handelingsgericht werken. 
 
De hulp dient door de groepsleerkracht zelf gegeven te worden. Incidenteel bestaat de mogelijkheid 
dat een leerling of een groepje leerlingen buiten het klassenverband door de onderwijsassistent 
wordt/worden begeleid. Om alternatieven te zoeken voor de te bieden hulp wordt gebruik gemaakt 
van onze orthotheek, waarin onderzoek- en hulpmiddelen per vakgebied zijn gerangschikt.  
 
§ Evaluatie van de geboden hulp (stap 4) 
Na de afgesproken termijn evalueren de ib’er en de groepsleerkracht de situatie, en dit kan leiden tot 
een aantal mogelijkheden: 
o Hulp is niet meer nodig en wordt stopgezet, het doel is bereikt. 
o De hulp wordt gecontinueerd. 
o Een nieuw plan van aanpak. 
o Een aangepast individueel leertraject. 
o Het kind wordt besproken in de leerlingbespreking met de orthopedagoog daarna volgt eventueel 

verder onderzoek via een aanmelding bij de orthopedagoog die vanuit Plateau aan school 
verbonden is (beetje onduidelijk 

 
De interne zorgprocedure is nader uitgewerkt in de notitie Interne zorgprocedure. Deze is als bijlage 
toegevoegd. Over de te nemen beslissingen vindt altijd vooraf overleg met de ouders plaats.  
 
Vertrouwelijkheid dossier  
De leerlinggegevens zijn vertrouwelijk. Deze worden in een centrale afgesloten dossierkast bewaard. 
Ouders kunnen op verzoek de gegevens inzien, uitsluitend op afspraak met de intern begeleider. 
Deze gegevens worden 3 jaar na het verlaten van de school vernietigd. Bij verhuizing binnen het 
openbaar basisonderwijs worden alle gegevens en een onderwijskundig rapport meegegeven en een 
OSO (elektronisch overstapdossier) verstuurd. (Dit laatste gebeurt ook bij andere verhuisgevallen en 
bij de overgang naar het voortgezet onderwijs). Ouders krijgen altijd een kopie.  
 

2.2 Preventieve en licht curatieve interventies 

2.2.1 Leren 
Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 
Plateau vindt het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen op de basisschool een uitdagend 
onderwijsaanbod krijgen. Ons kindcentrum komt hieraan tegemoet door het aanpassen van de 
didactiek, de leerstof (compacten, verdiepen, verrijken), het leertempo en heel incidenteel door 
vervroegde doorstroming. Vanzelfsprekend gebeurt dit na overleg met ouders.  
Onze specialist meer- en hoogbegaafdheid werkt een dagdeel in de week met kinderen die aan de 
eisen van deze doelgroep voldoen. Hij kan hen helpen met leren plannen, leren leren en bekijkt 
samen met hen wat zij naast het verkorte reguliere programma kunnen gaan doen. Tevens adviseert 
hij de leerkrachten bij de begeleiding van deze kinderen. Ook heeft deze specialist regelmatig overleg 
met de ib’er om het aanbod af te stemmen. 
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§ Versnelling 
Hieronder verstaan we het versneld doorlopen van de leerstof van meerdere jaren, bijv. door de stof 
compacter aan te bieden (compacten). Ook al heeft een leerling een grote ontwikkelingsvoorsprong, 
dan nog moet hiermee zorgvuldig worden omgegaan, omdat ook factoren als sociaal-emotionele 
ontwikkeling en werkhouding een rol spelen. Versnellen op zich is vaak niet voldoende, ook zal 
verbreding plaats moeten vinden. Ook een kleuter die in oktober, november of december is geboren 
en op 5-jarige leeftijd doorstroomt naar groep 3 noemen we een versneller. 
 

§ Verbreding  
Voor deze groep leerlingen hebben wij Levelwerk, dat volledige dag- en weektaken bevat, die door de 
leerkracht zo nodig worden aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Wij zorgen voor:  
§ Aanbieding van leerstof op niveau; naast extra taken uit de reguliere methode, ook 

verdiepingsstof uit andere methodes. 
§ Inpassing van extra leerstof in het lesprogramma; de leerling krijgt een weektaak voor reguliere 

leerstof en werkt daarnaast aan het verbredingsmateriaal. 
§ De leerlingen worden begeleid door hun eigen leerkracht. Eén collega coördineert het werken met  

Levelwerk en ondersteunt desgewenst de collega’s . 
 
Voor hoogbegaafde leerlingen in de groepen 6 t/m 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
Platoklas. Dit is een voorziening van Plateau waar hoogbegaafde leerlingen uitdagender onderwijs 
krijgen, gedurende een aantal bijeenkomsten per jaar. Het leren onderzoeken en ondernemen zijn 
hierin belangrijke pijlers. Daarnaast geven we hierbij de leerlingen de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en van elkaar te leren. Het kindcentrum meldt de leerlingen aan op basis van door Plateau 
vastgestelde toelatingscriteria. 
 

Aanbod voor minder begaafde leerlingen en/of geringe zelfredzaamheid  
Wanneer kinderen kampen met ernstige leerproblemen (een achterstand van ruim 1 jaar op één of 
meerdere vakgebieden), of als er problemen zijn op sociaal-emotioneel gebied, kan: 
§ het programma aangepast worden in:  

o hoeveelheid werk; 
o tempo waarin gewerkt wordt; 
o niveau (lager); 

§ gekozen worden voor het werken in een andere methode/met ander materiaal. In beide gevallen 
doen de leerlingen zoveel mogelijk met de groep mee. Er wordt gestreefd de kerndoelen te 
bereiken. Met een aangepast programma streven we ernaar minimaal het niveau van eind groep 
5 (Pro) of eind groep 6 (bb) te halen, opdat de leerling kan deelnemen aan het voortgezet 
onderwijs. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.  

§ gekozen worden voor een langer verblijf in een bepaalde groep voor een bepaald vakgebied of 
volledige doublure.  

§ gekozen worden voor uitstromen na groep 7.  
 

Voor leerlingen in de groepen 7 en 8 die meer affiniteit hebben met praktische beroepen met 
uitstroomprofiel vmbo basis/kader, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘Gouden handjes’. 
Dit is een bovenschools aanbod van Plateau in samenwerking met het Dr. Nassau College, waarbij 
kinderen gedurende een aantal bijeenkomsten per jaar praktijkgericht onderwijs krijgen. Het 
kindcentrum meldt de leerlingen aan op basis van door Plateau vastgestelde toelatingscriteria.   
Voor leerlingen in de groepen 8 uit het (speciaal) basisonderwijs met een mogelijk uitstroomprofiel 
naar praktijkonderwijs, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan ‘ProActief’. Dit is een 
bovenschools aanbod van Plateau in samenwerking met CKC-Drenthe en Pro-Assen, een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs.   
 
Aanbod voor kinderen met leesproblemen en dyslexie 
We werken volgens de richtlijnen van het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie’. Als er sprake is van 
leesproblatiek, intensiveren wij het lees- en/of spellingonderwijs door uitbreiding van instructie- en 
oefentijd, begeleid door leerkracht en/of onderwijsassistent. Ons aanbod voor kinderen met 
leesproblemen en dyslexie staat uitgebreid beschreven in ons dyslexieprotocol.  
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Samenvattend maken wij voor kinderen met leesproblemen gebruik van: 
§ extra leesbegeleiding buiten de groep van 30 minuten, we gebruiken daarvoor de materialen van 

lijn 3 en Estafette, we volgen daarbij de kernen. Ook wordt er pre-instructie gegeven per blok.  
§ pre-teaching van teksten voor begrijpend lezen.  
§ bevorderen van leesplezier op diverse manieren.  
§ het programma Bouw! van Lexima; kinderen uit groep 7 zijn hierbij de tutors van kinderen uit de 

groepen 2, 3 en 4. De onderwijsassistent begeleidt het BOUW!-lezen. 
§ diverse voorleesmogelijkheden m.b.v. Chromebooks, zowel les- als toetsmateriaal. 
 
Als de extra ondersteuning onvoldoende resultaat oplevert, kan er sprake zijn van dyslexie en is een 
externe behandeling gewenst. Het kindcentrum heeft dan de mogelijkheid om in overleg met ouders, 
de leerling aan te melden bij een zorgaanbieder om een diagnose uit te voeren gericht op het 
vaststellen van dyslexie. Wanneer ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld, komt de leerling in 
aanmerking voor een behandeltraject door de zorgaanbieder. Tijdens de behandeling vindt altijd 
afstemming plaats tussen de behandelaar en het kindcentrum, zodat de ondersteuning op elkaar 
aansluit.  
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen gebruikmaken van compenserende middelen.   
Op onze school kunnen zij desgewenst gebruikmaken van een Chromebook voor auditieve 
ondersteuning. Daarnaast gelden voor kinderen met een dyslexieverklaring aangepaste regels bij het 
afnemen van Cito-toetsen: zij mogen gebruikmaken van vergrote versies van de toetsboeken en/of 
auditieve ondersteuning.  
Volgens het stappenplan van ons leesprotocol worden verschillende signaleringsmomenten 
gehanteerd. Het eerste moment ligt in groep 1. De leesvoorwaarden worden voor het eerst midden 
groep 2 getoetst.  
 
 
Aanbod voor kinderen met reken- en wiskunde problemen en dyscalculie  
We werken volgens de richtlijnen van het protocol Ernstige reken- en wiskundeproblemen en 
dyscalculie. Bij reken- en wiskundeproblemen intensiveren wij het rekenonderwijs door uitbreiding 
van instructie- en oefentijd, begeleid door leerkracht en/of onderwijsassistent. De school hanteert het 
stappenplan van het dyscalculieprotocol. Als een kind uitvalt op rekenen, start eerst de remediëring 
op dat gebied. Daarop volgt de intensieve remediëring in overleg met de ouders en na consultatie van 
de orthopedagoog. De kinderen volgen dan ook een automatiseringsprogramma met behulp van de 
computer. Wanneer dit onvoldoende resultaat geeft, volgt in overleg met de orthopedagoog een 
voorlopig ontwikkelingsperspectief en gaat het kind een niveau lager rekenen. Na onderzoek volgt het 
definitieve ontwikkelingsperspectief. Het rekenplan van KC Baggelhuizen is als bijlage te vinden bij 
het schooljaarplan. 
 
Aanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)  
Als bij een leerling een taalontwikkelingsstoornis vastgesteld is, kan hij/zij mogelijk in aanmerking 
komen voor extra ondersteuning van Kentalis (cluster 2). De Commissie van Onderzoek beoordeelt 
aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op ondersteuning vanuit de instelling op de 
reguliere school of onderwijs op de instelling. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en stelt 
ook de duur van de toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod vast. Daarnaast adviseert de 
commissie over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief en over de inhoud van 
de begeleiding. Het begeleidingsaanbod wordt weggezet in een ondersteunings- of onderwijs-
arrangement. Wanneer een onderwijsarrangement wordt toegewezen, wordt zorg verleend op een 
school voor speciaal onderwijs cluster 2.  
 

Aanbod voor leerlingen met Nederlands als tweede taal (NT2)  
Internationale schakelklas primair onderwijs Assen – TaalklAssen (ISK)  
 

Als bij een reguliere basisschool een anderstalig kind wordt aangemeld, bestaat de mogelijkheid om 
dit kind eerst onderwijs te laten volgen in de TaalklAssen (ISK, internationale schakelklas primair 
onderwijs Assen). De taalklas is een onderwijsvoorziening waarop kinderen tijdelijk een intensief 
traject doorlopen, waarbij het zich eigen maken van de Nederlandse taal het hoofddoel is.  
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Om in aanmerking te komen voor een plaats in de TaalklAssen, moet het kind aan een aantal 
voorwaarden voldoen: 
§ Het kind woont in de gemeente Assen of omringende gemeentes (gebied van het samenwerkings-

verband. 
§ Het kind is korter dan twee jaar in Nederland. 
§ Het kind heeft een verblijfsstatus. 
§ Het kind beheerst de Nederlandse taal onvoldoende om deze als instructietaal te kunnen laten 

fungeren.  
§ Het kind moet tussen de 4 en 13 jaar oud zijn.  
 

Voor aanvang van de onderwijsperiode vindt een intakegesprek plaats tussen de directeur van de 
TaalklAssen en de ouders. Hierbij wordt o.a. gevraagd naar het onderwijsverleden, de 
onderwijsbehoeften en het sociaal-emotionele aspect. 
Na plaatsing in de TaalklAssen start de gewenningsperiode, die varieert van 1 tot 5 weken, en kan in 
uitzonderlijke gevallen worden verlengd. Tijdens de gewenningsperiode worden toetsen afgenomen 
om de beginsituatie in te schatten, worden observaties gedaan over de onderwijsbehoeften en indien 
mogelijk wordt informatie opgevraagd van eerdere onderwijsvoorzieningen. In deze periode wordt  
een onderwijskundig rapport opgestart en een ontwikkelingsperspectief geschetst. 
Als de leerkracht de gewenningsperiode afsluit, heeft het kind een eigen leerlijn voor de vakgebieden 
taal/woordenschat, technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Vanaf dit moment start het 
eigenlijke leerproces, waarbij elke tien weken de vorderingen worden bijgehouden. Op cognitief 
gebied worden methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen afgenomen en voor de 
emotionele ontwikkeling worden observatielijsten ingevuld. Elke 20 weken wordt de SCOL ingevuld.  
De vakgebieden mondelinge taal, lezen en rekenen worden zoveel mogelijk gegeven in 
niveaugroepen, waarbij groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Het is dus mogelijk dat een leerling voor 
verschillende vakgebieden ook verschillende leerkrachten heeft. De leerkracht van de stamgroep blijft 
echter te allen tijde eindverantwoordelijk voor de leerling.  
Indien een leerling een versnelde ontwikkeling laat zien ten opzichte van de gestelde doelen, worden 
deze na tien weken direct aangepast. Als er juist sprake is van een vertraagde ontwikkeling, dan 
wordt het aanbod/de instructie eerst geïntensiveerd, maar indien het na 20 weken nog steeds niet 
het gewenste resultaat heeft opgeleverd, worden de doelen naar beneden bijgesteld.  
 

Elke tien weken worden alle leerlingen doorgesproken met de intern begeleider. Op het moment dat 
de leerling d.mv. van de observaties en de behaalde resultaten laat zien in aanmerking te komen 
voor een doorplaatsing naar het reguliere onderwijs, wordt dit teambreed besproken aan de hand van 
de doorplaatscriteria. Is er n.a.v. deze bijeenkomt een positief advies voor doorplaatsing, dan vindt  
een gesprek plaats tussen de intern begeleider van de TaalklAssen en de intern begeleider van de 
school of het kindcentrum van eerste keuze. De feitelijke plaatsing van leerlingen gebeurt tweemaal 
per jaar: direct na de zomervakantie of in januari/februari. Er wordt in overleg een voorstel gedaan 
aan ouders voor een plaatsingstraject op maat. Meestal bestaat dit uit een periode waarin de leerling 
één dag per week lessen volgt op de reguliere basisschool, en vier dagen per week lessen volgt in de 
TaalklAssen. Dit om een natuurlijke overgang te creëren, waarbij de leerling sociale contacten kan 
aangaan en ondergedompeld wordt in de Nederlandse taal, maar nog terug kan vallen op de veilige 
situatie van de schakelvoorziening. Tijdens deze periode is er regelmatig contact over de onderwijs-
behoeften van de leerling en kan de interne begeleider en/of groepsleerkracht van de TaalklAssen 
ondersteunen in het zoeken naar passende leermiddelen en begeleiding voor de leerling op de 
langere termijn. 
  

2.2.2 Medisch-fysiek 
Aanbod voor kinderen die medicijnen gebruiken of waarbij medische handelingen moeten worden 
verricht 
Voor het verrichten van medische handelingen is op grond van de Wet BIG bepaald dat uitsluitend 
artsen dit mogen doen. Het verrichten van medische handelingen mag alleen in opdracht van een 
arts, mits de arts deze persoon hiervoor bekwaam acht en hiervoor een bekwaamheidsverklaring 
heeft. Het gebruik van een Epipen betreft het verrichten van een medische handeling die 
voorbehouden is aan een zelfstandig beroepsbeoefenaar in de individuele gezondheidszorg. Het 
toedienen van de Epipen is echter een levensreddende handeling, dus het kindcentrum is net als 
iedere burger verplicht om deze uit te voeren. Binnen Plateau is het volgende met betrekking tot 
medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen vastgesteld: op Plateauscholen wordt, onder 
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bepaalde voorwaarden, medewerking verleend aan het verstrekken van medicijnen. Voor wat betreft 
het verrichten van medische handelingen is de keuze gemaakt dat de scholen van Plateau hieraan in 
principe géén medewerking verlenen. De ouders zullen zelf een arts of de GGD moeten inschakelen. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het protocol medicijnverstrekking/medisch handelen. 
 

Aanbod voor leerlingen met een visuele beperking 
Wanneer bij een leerling sprake is van een visuele beperking, komt de leerling mogelijk in 
aanmerking voor extra ondersteuning van Visio (cluster 1). De Commissie van Onderzoek (CvO) 
beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op ondersteuning van de instelling 
op de reguliere school of onderwijs op de instelling. Daarnaast adviseert de commissie over het 
vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief en over de inhoud van de begeleiding. Het 
begeleidingsaanbod wordt weggezet in een licht, standaard, intensief, of zeer intensief arrangement. 
Een ambulant onderwijskundig begeleider van Visio helpt leerlingen om zo goed mogelijk deel te 
kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Voor deze kinderen is op onze school geen specifiek 
aanbod aanwezig. Samen met ouders en externe deskundigen bekijken wij per voorkomend geval of 
we aan de specifieke onderwijs-behoeften van deze kinderen tegemoet kunnen komen, of dat we op 
zoek moeten naar een andere basisschool met een passend aanbod. Voor leerlingen bij wie de visuele 
beperking een belemmering is voor de onderwijsleersituatie, kan de school hen aanmelden bij Visio of 
Bartiméus. De CvO beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op 
ondersteuning vanuit de instelling op de reguliere school of op de school voor speciaal onderwijs in 
onze regio. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de 
toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert zij over het vast- en bijstellen van 
het ontwikkelingsperspectief en over de inhoud van de begeleiding. 
 
Aanbod voor leerlingen met een auditieve beperking 
Wanneer een leerling een auditieve beperking heeft, kan de leerling mogelijk in aanmerking komen 
voor extra ondersteuning van Kentalis (cluster 2). De CvO beoordeelt aan de hand van criteria welk 
begeleidingsaanbod passend is. Het begeleidingsaanbod wordt weggezet in een ondersteunings- of 
onderwijsarrangement. Op onze school is voor deze kinderen geen specifiek aanbod aanwezig. Samen 
met ouders en externe deskundigen bekijken wij per voorkomend geval of we aan de specifieke 
onderwijsbehoeften van deze kinderen tegemoet kunnen komen, of dat we op zoek moeten naar een 
basisschool met een passend aanbod. 
 

2.2.3 Gedrag 
Aanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van sociale competenties en 
gedrag 
In relatie tot onze visie is gekozen voor The Leader in Me als pedagogisch-didactische doorgaande 
lijn. The Leader in Me is een bewezen vorm van omgang met kinderen door het delen en geven van 
verantwoordelijkheden, in samenwerking met andere leerlingen en leerkrachten. Kinderen worden 
sterker op sociaal-emotioneel gebied en binnen een veilige omgeving. The Leader in Me past daarom 
precies op onze visie. 
 
Speciaal voor het basisonderwijs is The Leader in Me ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van 
Stephen Covey. De werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid. Deze aanpak 
leert kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en 
effectief samen te werken. Bovendien zorgt dit proces ervoor dat kinderen meer plezier hebben in het 
leren. 
 
Hoe wij werken aan een positief klimaat 
Het aanspreken van kinderen op hun sociale verantwoordelijkheid, het coachen van individu en groep 
(d.m.v. bijvoorbeeld Yoop van Yorneo), overleg tussen ouders/leerkrachten en vele andere 
maatregelen horen bij de zorgtaken van onze school. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken 
wij onder andere gebruik van de methode Kinderen en hun sociale talenten.  
 
Om het hierboven genoemde beleid rond veiligheid en gewenst gedrag verder te versterken, staat het 
boek De Gouden Weken centraal tijdens de eerste schoolweken. Groepsbinding staat hierin voorop en 
het biedt naast talloze tips ook veel praktische oefeningen om in en met de groep te doen. Ook 
werken we met 7-weken plannen volgens The Leader in me. (Zie ook de schoolgids.) 
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Daarnaast vullen alle kinderen twee keer per jaar een sociaal-emotionele vragenlijst in vanuit 
Sometics (software voor sociogrammen) en vullen de kinderen in de hogere groepen de leerling-SCOL 
in. Dat is een leerlingvolgsysteem m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor wij als team nog 
beter zicht krijgen op hoe kinderen zichzelf zien. Ook de leerkrachten vullen dit twee keer per jaar in 
voor hun groep, zodat een compleet beeld ontstaat. Dit vormt de basis waarmee in de groepen 
verder gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Bij het aanleren van regels zullen sommige leerlingen de grenzen gaan verkennen. Het zoeken naar 
grenzen is op zich helemaal niet zo erg. Wanneer dat gebeurt, zal de leerkracht daar al dan niet 
direct op reageren. Vaak heeft deze keuze te maken met de afweging welke consequenties de 
overtreding van de regel heeft. Belangrijk is wel dat leerlingen die de grens overschrijden zich 
daarvan bewust worden gemaakt. Het is immers de taak van de volwassene de speelruimte aan te 
geven. Toch kan het voorkomen dat zich situaties voordoen die niet gewenst of zelfs ernstig 
grensoverschrijdend zijn. Het mag duidelijk zijn dat het hier om uitzonderlijke situaties gaat. Hoe wij 
hiermee omgaan, leest u in het protocol grensoverschrijdend gedrag dat op de website te vinden is. 
(Zie ook het veiligheidsplan.) 
 
Onderwijs-zorgarrangementen 
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig, omdat 
ze zich fysiek of mentaal niet alleen kunnen redden op school. Als een leerling een combinatie van 
onderwijs en zorg op school krijgt, spreken we van een onderwijs-zorgarrangement. Dit is tijd 
maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de aard van het arrangement. 
Onderwijszorgarrangementen komen altijd tot stand door samenwerking tussen ouders, jeugdhulp-
instellingen en het kindcentrum. Het kindcentrum bepaalt uiteindelijk hoe het onderwijs-zorg-
arrangement vormgegeven wordt, zodat de kwaliteit en continuïteit van de (zorg)ondersteuning 
gewaarborgd blijft. We werken en benaderen kinderen vanuit de 7 gewoonten van The Leader in Me. 
Dit geeft ons hiervoor handvatten. 
 

2.2.4 Thuissituatie  
Aanbod voor kinderen met problemen in de thuissituatie 
Het kindcentrum werkt samen met jeugdarts/jeugdverpleegkundige en de jeugdmaatschappelijk 
werker in het zorgadviesteam (ZAT). Plateau heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld4 en alle teamleden zijn daarvan op de hoogte.   
 
Aanpak ter voorkoming van thuiszitters 
Een aanpak ter voorkoming van thuiszitters is een preventieve vorm van zorg. Het kindcentrum houdt 
nauwlettend in de gaten wanneer en waarom leerlingen worden thuisgehouden. Bij regelmatig 
ziekmelden, ook al is het voor slechts een dag of enkele dagen, is het kindcentrum alert, omdat dit 
een voorspeller voor thuiszitten kan zijn. Wij volgen hierbij het protocol ziekteverzuim van de GGD.  
 

2.3 Ondersteuningsniveaus en besliscriteria voor de ondersteuning 
2.3.1 Ondersteuningsniveaus: 
In het kindcentrum verschillen de kinderen in de mate van (extra) ondersteuning die ze ontvangen. 
Om aan te kunnen geven welke vorm van ondersteuning de leerling ontvangt, werken wij binnen 
Plateau met ondersteuningsniveaus. Door de kinderen in ondersteuningsniveaus onder te brengen, 
wordt in kaart gebracht welke soorten ondersteuning en de intensiteit daarvan in een groep te vinden 
zijn.  

 
We onderscheiden 6 ondersteuningniveaus:  
§ Ondersteuningsniveau 0: De leerling valt binnen het basiszorgprofiel van het kindcentrum.  
§ Ondersteuningsniveau 1: De leerling komt in de interne leerlingenzorg en wordt gevolgd door het 

school zorgteam (SZT). 
§ Ondersteuningsniveau 2: nadere diagnostiek is geboden, het SZT vraagt ondersteuning van het 

expertiseteam of van externe instanties. 

 
4 Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit 
soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn 
beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 
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§ Ondersteuningsniveau 3: nadere diagnostiek is geboden, het kindcentrum kan met extra 
ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het projectmatig ondersteuningsbudget5 tegemoetkomen aan de 
onderwijsbehoefte van de leerling.  

§ Ondersteuningsniveau 4: nadere diagnostiek is geboden, de problematiek is van dien aard dat er 
een Toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij de Commissie van Toelaatbaarheid. 
Wanneer deze wordt afgegeven is de leerling toelaatbaar op een school voor speciaal (basis) 
onderwijs.  

§ Ondersteuningsniveau 5: de leerling heeft geen speciaal basisonderwijs meer nodig en kan 
 opgevangen worden in ondersteuningsniveau 0 of 1 (terugplaatsingsvariant). 
§ Ondersteuningsniveau 6: de leerling met een auditieve en/of communicatieve beperking wordt 

ondersteund vanuit het Landelijk Speciaal Onderwijs cluster 1 en 2.    
 
2.3.2 Besliscriteria 
Hieronder volgt een beschrijving van de beslismomenten rondom de leerlingenzorg bij ons op school. 
Dit document wordt regelmatig aangepast als gevolg van evaluaties en nieuwe inzichten.  
 
Leerlingvolgsysteem 
Op onze school wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem van het Cito, waarbij de toetsen 
in ESIS (leerlingadministratie- en -zorgprogramma) worden ingevoerd. Dit zijn methode-
onafhankelijke toetsen, die in januari/februari en in juni/juli worden afgenomen. Groep 8 maakt de 
toetsen in november en januari, en de eindtoets (IEP) in april. 
Aan de hand van de uitslag van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties van de 
leerkracht, wordt gekeken welke instructiegroep het beste past bij deze leerling. Dit is terug te vinden 
in het formulier Handelingsgericht werken van februari en juli. Tussentijds wordt gebruikt gemaakt 
van de methodegebonden toetsen en observaties van de leerkracht. De leerling krijgt altijd de 
instructie die bij hem past. 
 
In principe hanteren we bij de instructiegroepen de volgende verdeling: 
§ Plus: verkorte instructie mits de onderwijsbehoefte dit toelaat.  
§ Basis: basisinstructie op basis van de onderwijsbehoefte. 
§ Extra: verlengde instructie. 
§ Individueel/OPP: verlengde instructie en extra oefening op eigen niveau.  
We werken hierbij met EDI, wat uitgebreid staat beschreven in de schoolgids.  
Doordat we met EDI werken, worden de instructiegroepen flexibel ingericht, dit gebeurt op basis van 
de bevindingen van de leerkracht. 
 
NB Soms wordt ervoor gekozen om de groep met verlengde instructie in tweeën te splitsen en de 
verlengde instructie twee keer aan te bieden. Hierbij wordt goed gekeken naar de onderwijsbehoeften 
van de leerling. Dit betekent dat de verlengde instructie soms het inoefenen is van de vaardigheid uit 
de les (begeleid inoefenen), maar ook een ander onderdeel kan vragen om extra tijd en aandacht. 
Tijdens de verlengde instructie wordt zoveel mogelijk visueel ondersteund en wordt (waar mogelijk) 
concreet materiaal ingezet. Het is mogelijk dat een leerling in de verlengde instructiegroep is 
ingedeeld, maar niet elke keer met de verlengde instructie meedoet; dit is afhankelijk van het 
lesdoel. Dit geldt ook voor de andere instructiegroepen.  
Wanneer leerlingen een enorme groei of juist nauwelijks/geen groei doormaken in vaardigheid, dan 
wordt specifiek gekeken naar de onderwijsbehoefte. Op basis daarvan wordt besloten wat de leerling 
nodig heeft. De leerlingen worden zoals al eerdergenoemd twee keer per jaar (in februari en in juni) 
besproken tijdens de groepsbespreking en eventuele vervolgacties worden verder uitgewerkt. 
 
Projectmatige ondersteuningsbudget (POB) 
Ieder jaar kunnen wij als school een aanvraag doen voor extra ondersteuning van het POB. Een 
leerling komt hiervoor in aanmerking als hij voldoet aan de criteria voor het sbao, maar door de inzet 
van extra ondersteuning kan de leerling voldoen aan de eisen van het reguliere onderwijs. Daarnaast 
kan het ook aangevraagd worden voor leerlingen die extra begeleiding behoeven op gebied van 

 
5 Indien het kindcentrum te maken heeft met leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de zorgbreedte 
van de school mogelijk is (ondersteuningsniveau 3), kan de school een beperkt  beroep doen op het Projectmatig 
Ondersteuningsbudget (POB) van Plateau om hiermee de vereiste ondersteuning en begeleiding te realiseren voor deze 
leerling of groep leerlingen en hiermee verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs uit te stellen dan wel te voorkomen.  
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gedrag of wegens een lichamelijke beperking waarbij zonder deze ondersteuning het regulier 
onderwijs niet haalbaar is. Voor de leerlingen die extra POB-ondersteuning krijgen stellen wij een plan 
op.  
 
Eigen leerlijn 
Een eigen leerlijn houdt in dat een leerling een eigen programma volgt voor één of meerder vak-
gebieden. Op school proberen wij zo lang mogelijk de leerling bij de groep te houden. Soms is dit niet 
meer mogelijk en wordt afgesproken om over te stappen op een eigen leerlijn. Meestal komt dit pas 
vanaf medio groep 5 ter sprake. Wanneer deze keuze wordt gemaakt, gaat dit altijd in overleg met 
de ouders en wordt advies gevraagd aan de orthopedagoog. Wanneer de leerling voor twee of meer 
vakgebieden een eigen leerlijn krijgt, wordt ook een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, 
waarbij de uitkomst van het intelligentieonderzoek wordt meegenomen. Alle kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief zijn bij voorkeur onderzocht door de orthopedagoog. Tot en met medio 
groep 5 wordt een voorlopig OPP opgesteld, vanaf groep 6 wordt dit definitief. Dat wil zeggen dat er 
streefdoelen worden geformuleerd en geëvalueerd. Er wordt toegewerkt naar een verwachte 
uitstroom. Halfjaarlijks wordt het OPP geëvalueerd en aangevuld naar aanleiding van de Cito-toetsen. 
Desgewenst wordt tussentijds advies gevraagd aan de orthopedagoog. Alle extra hulp die we bieden 
moet wel passend zijn in combinatie met de samenstelling van de groep, en de inzet van de 
leerkracht moet evenredig verdeeld kunnen zijn tussen alle leerlingen. 
 
Beleid ten aanzien van gebruik van hulpmaterialen bij (Cito-)toetsen 
Kinderen kunnen gebruikmaken van hulpmaterialen tijdens het werken in de groep. De hulp-
materialen worden ingezet op basis van advies vanuit de leerlingbespreking met de ib’er en/of op 
advies van externe instanties. Zo kan een leerling met dyslexie gebruikmaken van audio-
ondersteuning en krijgt een leerling met een visuele beperking bijv. de toets op A3-formaat. 
 
Doubleren/versnellen 
De meeste kinderen stromen aan het einde van een schooljaar door naar de volgende groep. In 
enkele gevallen kan het voorkomen dat de leertijd van de leerling wordt verkort. De leerling volgt dan 
het onderwijs in een hogere jaargroep. In enkele gevallen is het ook raadzaam leerlingen een langere 
periode te gunnen in een bepaalde groep.  
Kinderen die over de gehele linie erg zwak zijn (V-scores), leerlingen met een lage intelligentie (met 
een gemiddeld IQ van lager dan 75) en dyslectische leerlingen doubleren in beginsel niet op onze 
school. Ook bij leerlingen met andere gediagnosticeerde leer- en/of ontwikkelingsstoornissen is de 
school hierin terughoudend. Deze leerlingen worden begeleid via individuele leerweg. Om te komen 
tot een gedegen besluit heeft de school een doorstroomprotocol. 
 
Verwijzing voortgezet onderwijs 
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een passende plek krijgen op het voorgezet onderwijs. 
Hiervoor is een protocol opgesteld. Dit verwijzingsprotocol van Plateau wordt gebruikt vanaf groep 6. 
De school heeft goede contacten met de voortgezet onderwijs scholen in de regio. Wanneer er sprake 
is van een risico bij verwijzing maakt de school gebruik van het Stappenplan doorstroming 
risicoleerlingen naar voortgezet onderwijs, opgesteld door de werkgroep bao-vo.  

Grenzen van de zorg 
Wanneer nieuwe leerlingen worden aangemeld die extra zorg behoeven, wordt samen met de ouders, 
directie en ib’er een intakegesprek gepland waarin de problematiek, ondersteuningsbehoeften en 
mogelijkheden worden verkend. Het schoolzorgteam is vervolgens verantwoordelijk voor de plaatsing 
van de leerlingen. Zij bekijken of deze leerling past bij de samenstelling van de groep en/of school en 
de mogelijkheden van het team/leerkracht. De zorgzwaarte van de groep speelt hierin een 
belangrijke rol. Deze wordt bepaald door het toekennen van een zorgniveau aan ieder individu. De 
school heeft geen harde grens vastgesteld voor de maximale zorgzwaarte van de groep, maar kijkt 
per situatie of het mogelijk is. Minimaal één keer per jaar worden de zorgniveaus waar nodig 
aangepast.  
De school heeft verschillende klaslokalen qua oppervlakte en indeling. Daarom wordt in sommige 
gevallen (bijv. bij rolstoelgebruik) ook gekeken of de fysieke ruimte passend is.    
De leerkracht is in alle gevallen verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg voor de leerling. Het 
schoolzorgteam kan de leerkracht hier uiteraard in ondersteunen/begeleiden.  
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Wanneer het gaat om een terugplaatsing vanuit het speciaal (basis)onderwijs, dan bepaalt eveneens 
het schoolzorgteam of dit binnen de mogelijkheden van de school valt. Wanneer de leerling 
ondersteuningsgelden vanuit het cluster ontvangt, plaatst de school uitsluitend wanneer deze gelden 
overgedragen worden.  

3. Onderwijsondersteuningsstructuur 
3.1 Functies, taakprofielen, taakverdeling en scholing 
In het functieboek Plateau staan de taakprofielen nader omschreven. Hieronder volgt een globale 
beschrijving.  
§ De directeur is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de inhoud van het onderwijs. De 

directeur vormt samen met het kernteam het management team (mt). In het kernteam zitten de 
ib’er en 2 leerkrachten.  

§ De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten in de leerlingenzorg. Ze houdt groeps- en 
leerlingbesprekingen met de leerkrachten en doet klassenconsultaties. Ook is zij contactpersoon 
interne vertrouwenszaken. 

§ De groepsleerkrachten geven (al dan niet parttime) les in één van de groepen. Naast de groeps-
verantwoordelijkheid hebben zij een beperkt aantal neventaken.  

§ Vanaf dit schooljaar hebben wij een eventmanager, zij neemt allerlei organisatorische taken op 
zich op een vast moment in de week. 

§ De onderwijsassistent begeleidt individuele of kleine groepjes leerlingen. Dit kan zowel in als 
buiten de groep zijn. Dit wordt bekostigd uit het projectmatig ondersteuningsbudget. 

§ De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft de groepen 1 t/m 8 minimaal een keer per week les.  
§ Het kernteam ondersteunt de directeur.  
§ Een administratief medewerker doet de administratieve werkzaamheden. 
§ De conciërge houdt zich bezig met huishoudelijke taken. 
§ De bedrijfshulpverleners zijn verantwoordelijk voor uitvoering van EHBO-taken en ontruiming. Dit 

gaat i.s.m. de bedrijfshulpverleners van MFA Het Schakelveld.  
§ Het lighthouseteam is verantwoordelijk voor de coördinatie van de doorgaande lijn en de 

voortgang van The Leader in Me. 
 

3.2 Beschikbare expertise binnen het kindcentrum afdeling onderwijs 
We beschikken we over een (hoog)begaafdheidsspecialist en een specialist jonge kind. Zij 
ontwikkelen beleid voor de langere termijn met als doel te komen tot kwaliteitsverbetering en 
borging.  
 

3.3 Expertiseteam Plateau  
Om het ‘hoge’ niveau van basisondersteuning waar te maken, kunnen de kindcentra gebruikmaken 
van verschillende deskundigen van het expertiseteam van Plateau.  
Het expertiseteam van Plateau is er om aan de ondersteunings- en begeleidingsvragen die er op de 
kindcentra leven te voldoen. We streven naar de juiste afstemming voor elk kindcentrum. We werken 
vanuit de oplossingsgerichte benadering en werken handelingsgericht. De focus ligt op het versterken 
van de onderwijsprofessionals en de leerlingen.  
Het ondersteuningsaanbod is op maat en richt zich op consultatie, onderzoek en diagnostiek, 
kennisoverdracht en training en begeleiding op het kindcentrum en in de klas. De begeleiding en 
ondersteuning kan eenmalig, kortdurend waar het kan of langdurig waar nodig zijn.  
We streven naar een inzet die doelmatig, efficiënt, effectief en planmatig is. 
Het expertiseteam bestaat uit orthopedagogen, een ambulant begeleider cluster 3, gespecialiseerde 
leerkrachten, een NT2-specialist en een regievoerder zorgplicht.  
 
Het hart van de werkzaamheden van de orthopedagogen wordt gevormd door de consultatieve 
leerlingbespreking. Daarnaast voeren zij observaties en onderzoeken uit gevolgd door handelings-
gerichte adviezen. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze adviezen en kan 
hierbij begeleid worden door de intern begeleider of door een van de expertise-teamleden.  
 
Voor het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en langdurig zieke 
kinderen kan de ambulant begeleider cluster 3 ingeschakeld worden. Zij kan gebruikmaken van de 
expertise en het netwerk van diverse paramedici. Daarnaast kan zij leerkrachten coachen met name 
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op het gebied van het klassenmanagement dat nodig is om deze leerlingen les te geven binnen de 
groep. Ook heeft zij een rol in het ondersteunen van ouders bij het aanvragen van extra 
zorgmiddelen bij de gemeente of zorgverzekeraar.  
 
De gespecialiseerde leerkrachten van het team kunnen worden ingezet voor ondersteuning van de 
leerling en de leerkracht. De werkzaamheden bestaan o.a. uit co-teaching, kindercoaching, en het 
implementeren en uitvoeren van effectieve interventies.   
Het expertiseteam heeft ook een NT2-specialist die de kindcentra kan ondersteunen bij het inbedden 
van alle nieuwkomersactiviteiten in het handelingsgericht werken. Zij speelt ook een ondersteunende 
rol bij plaatsing van leerlingen vanuit de TaalklAssen. 

Bij extra ondersteuning rondom complexe vraagstukken op het gebied van leerlingzorg kunnen de 
scholen de regievoerder zorgplicht inschakelen. Te denken valt aan vraagstukken rondom (dreigende) 
thuiszittersproblematiek en het zoeken van een passende plek voor een leerling. 

Buurtteam en zorgadviesteam  
Buurtteam 
Het buurtteam wordt gevormd door de buurtwerker, sportbuurtwerker, wijkverpleegkundige,  
maatschappelijk werker en schoolmaatschappelijk werker.  
Het buurtteam adviseert en ondersteunt en kunnen helpen om bepaalde dingen in de buurt, in het 
gezin of individuele hulp in gang te zetten. Dat kan door een eenmalig advies maar ook door langer 
durende ondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen het buurtteam en het 
kindcentrum. 
 
Buurtjeugdmaatschappelijk werk 
De buurtjeugdmaatschappelijk werkers zijn er voor gezinnen waarvan een kind (regulier of speciaal) 
basisonderwijs of voortgezet onderwijs volgt. Ouders kunnen in verschillende gevallen een beroep 
doen op een buurtjeugdmaatschappelijk werker: 
§ bij vragen over opgroeien en opvoeding; 
§ als er problemen zijn; thuis of op school/het kindcentrum; 
§ indien ouders/het kindcentrum niet weet bij welke instantie ze terechtkunnen met een bepaalde 

vraag. 
Het kan ook zijn dat een jeugdmaatschappelijk werker contact opneemt met de ouders, dit dan op 
verzoek van het kindcentrum of vanuit het zorgadviesteam.  
De jeugdmaatschappelijk werker is iemand die een tijdje meeloopt in het gezin om samen de juiste 
hulp te vinden. De jeugdmaatschappelijk werker stemt de hulp altijd af op de situatie. In een eerste 
gesprek met ouders wordt de beginsituatie vastgesteld (wat is er aan de hand en wat is er nodig). 
Wanneer blijkt dat er meer intensieve ondersteuning nodig is, wordt altijd in overleg contact 
opgenomen met een gespecialiseerde organisatie. Jeugdmaatschappelijk werk wordt gefinancierd 
door de overheid. U hoeft hier dus niet voor te betalen. De buurtjeugdmaatschappelijk werker is de 
schakel tussen het buurtteam en het zorgadviesteam en vallen onder de welzijnsorganisatie Vaart 
Welzijn.  
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Zorgadviesteam (ZAT) 
De intern begeleider van het kindcentrum vormt samen met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige, 
eventueel de Yoop-medewerker en/of leerplichtambtenaar en de buurtjeugdmaatschappelijk werker 
het zorgadviesteam (ZAT). Dit team overlegt zes keer per jaar. Zij bespreken met toestemming van 
ouders de situatie en hulpvraag van de leerlingen, en beoordelen welke extra begeleiding nodig is. 
Soms kan de hulp door het zorgadviesteam zelf geboden worden, in andere gevallen wordt de leerling 
doorverwezen naar specialistische jeugdhulp.  
  
Jeugdarts/jeugdverpleegkundige  
De jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD screent alle kinderen in groep 2 en in groep 7 
op hun lichamelijke en sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook kinderen uit andere groepen 
worden gezien. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige houdt een spreekuur op het kindcentrum. De 
jeugdarts adviseert ouders en het kindcentrum.  
 
 
fig. Schematische weergave zorgroutes Jeugd Assen 
 

3.4 Overige samenwerkingsrelaties ketenpartners 
Logopedie 
Ieder schooljaar krijgen alle kinderen uit groep 1 en groep 2 de checklist logopedie basisonderwijs 
mee om in te laten vullen door de ouders. Zo krijgen de logopedisten van de GGD leerlingen zo vroeg 
mogelijk in beeld of er sprake is van spraak-taalproblemen. De logopedist bekijkt de checklists (en 
eventueel het leerkrachtformulier) en beoordeelt welke kinderen gezien moeten worden, welke 
kinderen alleen een folder meekrijgen en welke kinderen niet gezien hoeven worden. Een deel van de 
kinderen is al gezien tijdens groepsobservaties op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op het 
consultatiebureau. De leerkracht kan ook kinderen aanmelden (ongeacht in welke groep deze leerling 
zit).  
 
Ambulante begeleiding van het Landelijk Speciaal Onderwijs cluster 1 en 2 
Als een leerling met een auditieve en/of communicatieve beperking extra ondersteuning behoeft kan 
er een beroep worden gedaan op de ambulant begeleiders van Visio (cluster 1) en Kentalis (cluster 
2). Het kindcentrum kan ook ambulant begeleiders inschakelen voor preventieve ondersteuning voor 
een hulpvraag op het betreffende expertisegebied.   
Consulenten onderwijs aan zieke leerlingen 
Als kinderen vanwege ziekte langdurig thuis zijn, kan de consulent onderwijs aan zieke kinderen 
onderwijs verzorgen in de thuissituatie. De ambulant begeleider uit het expertiseteam van Plateau 
wordt bij inschakelen van de consulent onderwijs ook betrokken. 
 
Andere functionarissen waarmee wordt samengewerkt: 
§ Yoop van Yorneo 
§ Leerplichtambtenaar van de gemeente Assen 
§ Politie en wijkagent.  

 
In verband met de doorgaande lijn zijn er contacten met voortgezet onderwijs, peuterspeelzaal en 
voor- en naschoolse opvang. Indien ouders in verband met de ontwikkeling van hun kind al dan niet 
op advies van het kindcentrum deskundigen hebben ingeschakeld, staat  het kindcentrum in principe 
open voor afstemming. Te denken valt bijv. aan dyslexiebehandelaar, psychologen, kinderartsen, 
orthopedagogen, fysiotherapeuten, huisartsen en logopedisten. Behandeling door de betreffende 
deskundigen vindt buiten schooltijd plaats, tenzij dit onderdeel uitmaakt van een ondersteunings-
arrangement (extra ondersteuning). 
 
Extra ondersteuning  
Zoals beschreven in dit schoolondersteuningsprofiel heeft het samenwerkingsverband ervoor gekozen 
om toe te werken naar een ‘hoog’ niveau van basisondersteuning. Dit is beschreven in het document 
basisondersteuning van het samenwerkingsverband.  
 
We spreken pas van extra ondersteuning als de ondersteuningsbehoeften die van de 
basisondersteuning overstijgt. Van extra ondersteuning is in ons samenwerkingsverband sprake als:  
§ kinderen deelnemen aan speciaal basisonderwijs;  
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§ kinderen deelnemen aan speciaal onderwijs cluster 3 en 4;  
§ kinderen ondersteuning nodig hebben, die de expertise en mogelijkheden van speciaal  
      onderwijs cluster 3 en 4 overstijgt. 

 
Zorgplicht en grenzen aan de mogelijkheden van de school  
Het schoolbestuur heeft een zorgplicht, dat wil zeggen dat het schoolbestuur verantwoordelijk is om 
voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Dit kan op het kindcentrum waar de 
ouders de leerling hebben aangemeld, of op een andere school. We vinden het belangrijk dat ieder 
kind onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft. Daarbij is het van belang dat kinderen zich prettig 
voelen op school, dat zij zich goed ontwikkelen en voldoende leervorderingen maken. 
 
Wat kan het kindcentrum? Het kindcentrum heeft samengevat de volgende mogelijkheden om het 
onderwijs- en ondersteuningsaanbod af te stemmen op de leerling:  
§ aanpassing van het programma (hoeveelheid werk, niveau, werktempo, keuze van het werk); 
§ werken in een andere methode of met andere materialen. In beide gevallen doen de leerlingen 

zoveel mogelijk met de groep mee. Geprobeerd wordt de kerndoelen te bereiken. Met behulp van 
een aangepast programma proberen we minimaal het niveau van eind groep 6 te halen, opdat de 
leerling kan deelnemen aan het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen wordt een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld; 

§ differentiatie in instructie; 
§ een langer verblijf in een bepaalde groep voor een bepaald vakgebied of volledige doublure; 
§ eventueel na groep 7 doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 
 
Wat vraagt dit van de leerling? 
Vaak is het nodig om voor zorgleerlingen extra inzet te tonen op de volgende vaardigheden en/of 
eigenschappen: 
§ het hebben van een in de basis positieve houding t.o.v. leerkracht, medeleerlingen en het 

lesprogramma; 
§ een zekere mate van zelfstandigheid; 
§ sociale vaardigheid en zelfbewustzijn. 
 
Om hier resultaat te behalen, wordt samen met een ib’er en met eventuele externe adviezen 
afspraken gemaakt over de aanpak. Dit wordt regelmatig besproken binnen het zorgteamoverleg. 

 

Wat vraagt dit van de ouders?  
In het schoolplan beschrijven wij de rol van de ouders als volgt: ‘Ouders en school vormen een 
pedagogisch bondgenootschap …’.  
 

De groepsleerkracht houdt de ouders van de ontwikkelingen van hun kind op de hoogte, vraagt 
informatie of medewerking. Tijdens de kennismakingsgesprekken (september of bij instroom) vindt 
de eerste uitwisseling van informatie plaats. Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek over 
hun kind (waarin ouders leidend zijn) tijdens de kennismakingsavond; zij zijn immers de 
ervaringsdeskundigen op het gebied van hun eigen kind.  
 

Communicatie met ouders vindt plaats: 
§ Twee keer per jaar houden wij een portfoliomiddag en -avond. Het portfolio is een document waar 

de kinderen erg trots op zijn. Daarnaast geeft het een beeld van waar uw zoon of dochter op 
school mee bezig is en hoe het gaat. Het doel van deze middag/avond is dat uw kind zijn/haar 
eigen portfolio aan u presenteert, wat naadloos aansluit bij The Leader in Me. De leerlingen zijn 
eigenaar van hun eigen leerproces. We hebben ervoor gekozen dit op een middag en avond te 
doen. Er zijn vrije inloopmomenten van 15.00-16.30 uur en van 17.30-19.00 uur. U kunt samen 
met uw kind naar de klas komen op het moment dat u het beste uitkomt. Uw kind zal u dan alles 
vertellen over zijn/haar portfolio. De leerkracht is hierbij aanwezig, maar heeft geen belangrijke 
rol, want het draait om uw kind. Heeft u toch iets te bespreken met de leerkracht? Maak dan nog 
even een aparte afspraak. 

§ Bij het opstellen van een begeleidings- of handelingsplan dat de groepsleerkracht de ouders ter 
inzage geeft, en dat zij voor akkoord tekenen. 

§ Bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) met individuele leerlijn, dat de interne 
begeleider in nauw overleg met de ouders, de orthopedagoog en de groepsleerkracht opstelt. 
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§ Als het zorgteam externe deskundigen wil inschakelen, vraagt de groepsleerkracht de ouders om 
schriftelijke toestemming. 

§ Als het zorgteam de ouders adviseert om hun kind aan te melden bij het speciaal basisonderwijs, 
volgt het zorgteam samen met de ouders, daarin de geldende procedure van de commissie van 
toelaatbaarheid (CvT) van het Swv 22.01. School meldt het kind aan, samen met de ouders. 

 

Wanneer kan het kindcentrum het niet (meer)? 
§ Indien er sprake is van verstoring van de rust en orde binnen het kindcentrum. 
§ Indien de zorg en begeleiding die het kindcentrum kan bieden niet toereikend is. 
§ Indien de begeleiding zoveel aandacht vereist, dat er sprake is van verstoring van het 

onderwijsproces van andere kinderen. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het toelatingsbeleid van Plateau openbaar onderwijs.  
 

Als er twijfels zijn of het kindcentrum voldoende ondersteuning kan bieden aan een kind, wordt een 
zorgvuldige afweging gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn onder meer afhankelijk van de onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften van het kind, de omvang en samenstelling van de groep waarin het kind 
geplaatst wordt en de ervaring en deskundigheden van het team. Indien het op het kindcentrum niet 
(langer) lukt om een passend onderwijsaanbod te realiseren, gaan we in overleg met ouders andere 
mogelijkheden bespreken, zoals een andere basisschool, een (andere) school voor speciaal 
basisonderwijs of een (andere) school voor speciaal onderwijs. 
 

Een andere school voor basisonderwijs 
Het kindcentrum en ouders bepalen in overleg op welke wijze een andere basisschool benaderd 
wordt.  
 

Een (andere) school voor speciaal (basis)onderwijs  
Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs en of speciaal basisonderwijs heeft een leerling 
een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De Commissie van Toelaatbaarheid van het samenwerkings-
verband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat een deskundigenadvies heeft 
plaatsgevonden. Het advies moet onafhankelijk zijn en gegeven zijn door minimaal twee 
deskundigen, waarvan één orthopedagoog is en een deskundige van een lijst van deskundigen6. 

  

 
6 Bron: Ondersteuningsplan 2018-2022, swv P.O. 22-01, april 2018. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: Begrippenlijst 
Begrippen en afkortingen Betekenis 
  
Basisondersteuning Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken 

onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet 
kunnen bieden. De basisondersteuning is niet landelijk 
vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het 
niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het 
samenwerkings- verband bieden. De basisondersteuning kan 
dus verschillen per regio. De kwaliteit van de 
basisondersteuning moet voldoen aan door de 
onderwijsinspectie vastgestelde normen.  

Beredeneerd leerstofaanbod Een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle, 
samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde 
leer-– en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het 
ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten 
van de kinderen in onze onderbouw.   

Buurtteam Vaart Welzijn werkt met sociale teams. Zo’n buurtteam 
bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, die als 
één team samenwerken. Binnen Kloosterveen is er ook een 
buurtteam. Regelmatig werkt de school samen met mensen 
uit het buurtteam.  

Cito-leerlingvolgsysteem (lvs) Leerlingvolgsysteem van Cito; (half)jaarlijks wordt de kennis 
van individuele leerlingen d.m.v. toetsen op verschillende 
kernvakken getoetst.  

Leerlingbespreking  Leerlingbespreking; de school heeft jaarlijks enkele 
momenten vastgelegd waarin de orthopedagoog om advies 
wordt gevraagd door middel van het indienen van een 
hulpvraag rondom leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. 
De bespreking vindt plaats tussen leerkracht, intern 
begeleider en orthopedagoog.  

Coöperatief leren of coöperatieve 
werkvormen 

Leren samenwerken d.m.v. een collectieve taak middels 
wisselende werkvormen. Tijdens instructiemomenten wordt 
dit binnen de gehele school ingezet. Het team is hierin 
geschoold.  

Handelingsgericht werken (HGW) Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs 
en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. HGW 
wil adaptief onderwijs concreet maken en gaat uit van zeven 
principes, die er samen voor zorgen dat de onderwijs-
behoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed 
afgestemd wordt met het kind en de ouders. 

EDI Expliciete Directe Instructie (EDI) helpt leerlingen 
stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken, waardoor zij 
succeservaringen opdoen. Het model is opgebouwd uit 
verschillende fasen zodat er meer differentiatie in uitleg en 
instructietijd ontstaat. Met dit instructiemodel kan de 
leerkracht de instructie variëren naar behoefte van de 
leerling.   

Integraal kindcentrum (ikc)  Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening waarin 
organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen 
zijn samengevoegd.  

Klassenconsultaties Klassenconsultaties hebben tot doel de leerkracht te 
ondersteunen bij en professionaliseren in het aansturen van 
onderwijsleerprocessen in een groep. Binnen onze school 
vinden regelmatig collegiale consultaties plaats: leerkrachten 
nemen bij elkaar een kijkje in de klas met een gerichte 
kijkvraag.  

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) is de inschatting van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een 
bepaalde, langere periode. Met een ontwikkelingsperspectief 
maakt de school een voorspelling over het verwachte 
uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het 
ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de 
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school de leerling biedt en bevat handvatten voor de 
planning van het onderwijs. De school stelt een 
ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die voor twee of 
meer vakgebieden op een eigen leerlijn werkt.  

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht 
werken aan het maximaliseren van de prestaties van haar 
leerlingen. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, 
planmatig en resultaatgericht werken worden ingezet om zo 
mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen te bereiken. Op 
onze school wordt dit weggezet in de groepsplannen.  

Passend onderwijs Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat 
betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor 
verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te 
bieden. Het gaat erom dat kinderen zich zo optimaal 
mogelijk kunnen ontwikkelen op school. Binnen het 
samenwerkingsverband 22-01 zijn hier afspraken over 
gemaakt. 

Samenwerkingsverband 22-01 Het samenwerkingsverband is een vereniging van 11 
schoolbesturen van alle basisscholen in de gemeenten Assen, 
Tynaarlo, Midden-Drenthe en Aa en Hunze. Het 
samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend 
geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen 
en in samenwerking met speciale scholen voor 
basisonderwijs te realiseren en wel zodanig dat zoveel 
mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doormaken. 

SIDI Signalering en diagnostisering hoogbegaafdheid. 
Speciaal basisonderwijs (sbo of 
sbao) 

Voor dit type onderwijs hebben leerlingen een indicatie 
nodig. Een school voor speciaal basisonderwijs is bedoeld 
voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben bij het 
leren dan een reguliere basisschool kan bieden.  

Sociale competentie 
observatielijst (SCOL) 

De Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)is een 
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Met de SCOL 
volgt de school de sociale competentie van de leerlingen op 
systematische wijze.  

Speciaal onderwijs (so) Speciaal onderwijs is voor kinderen met een (lichamelijke of 
verstandelijke) handicap op ernstige gedrags- en/of 
leerproblemen.   

Voortgezet middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) 

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een 
van de vier vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. 
Het vmbo bestaat sinds 1999 en omvat wat voorheen de 
mavo en het vbo was.  

Werkgroep bao-vo Een werkgroep die zich inzet om de overgang van het 
basisonderwijs (bao) naar het voortgezet onderwijs (vo) zo 
soepel mogelijk laat verlopen. De werkgroep is ook wel 
bekend onder de naam 10-14 (wat doelt op de leeftijd tussen 
10 en 14 jaar).  

Wsns+ Weer samen naar school Plus: in 2002 ingesteld om 
WSNS een extra impuls te geven. In de stuurgroep van 
WSNS+ zitten alle schoolleiders, besturen en 
onderwijsvakorganisaties. 

Leerlinggewicht De gewichtenregeling is een regeling in het Nederlandse 
basisonderwijs en richt zich op het verminderen 
van onderwijsachterstanden van risicoleerlingen.  
Het gewicht van een leerling bepaalt de subsidie die een 
school voor de leerling krijgt. Tegenwoordig wordt het gewicht 
van een leerling berekend op basis van het opleidingsniveau 
van de ouders/verzorgers. Het basisgewicht van een leerling 
is 0,0 en dit kan oplopen tot 1,2. 

Multifunctionele 
accommodatie 

KC Baggelhuizen is gehuisvest in de multifunctionele 
accommodatie Het Schakelveld; hierin bieden verschillende 
maatschappelijke organisaties hun voorzieningen, producten 
en diensten aan.  
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Bijlage 2: Zorgtraject Kindcentrum Baggelhuizen 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
              
 
        
 
 
 
 
 
        
 
 
 
    
 
 
        
 
 
 
        
 
 
 
 
          
 
 
 
 
¤ = formulier leerlingenzorg 
x= groeps- of handelingsplan 
ê= papierstraat 22.01 
 
      
 
  

Leerkracht voert beperkt 
onderzoek uit (eventueel in 
overleg met ib’er) en komt zo tot 
een groeps- of handelingsplan 
 

êWat moet onderzocht worden, door 
wie, wanneer en hoe; informatie via 
formulier leerlingzorg inbrengen. 
Zo nodig ELB (effectieve leerlingbespreking) 

Signalering in de groep door de 
leerkracht vanuit: 
§ observatie 
§ toetsing 
§ leerlingvolgsysteem 
 

Ouders worden geïnformeerd 

¤ Melding bij interne  
begeleider 
Is problematiek duidelijk? Ja Nee 

Gesprek met de ouders Diagnostisch onderzoek door interne 
begeleider 

x Opstellen groepsplannen (en zo nodig handelingsplannen  
technisch lezen) 

x Uitvoeren groeps- en evt.  
handelingsplannen: 
§ wat gaan we doen 
§ wie gaat het doen 
§ wanneer 
§ doelstelling 
§ evaluatiedatum  

 

Resultaat negatief: 
er volgt meestal nog een periode van 6 
weken remediëring 

Resultaat positief: 
kind gaat verder in regulier traject 

Gesprek met ouders 

Indien het resultaat negatief blijft, of bij 
twijfel over voldoende ontwikkeling: 
inbrengen in overleg met orthopedagoog, 
en eventueel aanmelden voor onderzoek  
êformulieren SWV 22.01 

Gesprek met ouders 

x Nieuw groeps- en evt. handelingsplannen: 
en/of inzetten eigen leerlijn/begeleidingsplan 
en/of verwijzing naar sbo* of ander bo * 
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Bijlage 3: Het zorgteam (ZT) 
 
Het zorgteam: 
§ bestaat uit ib’er en directie, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie; 
§ bepaalt zorgbeleid en legt dit vast in schoolplan, schoolgids en sop; 
§ heeft 1x per 2 weken zorgteamoverleg, de data staan in de agenda vermeld; 
§ is zo nodig aanwezig bij oudergesprekken rondom zorgleerlingen; 
§ beslist over doublures/versnellen na overleg met leerkracht, ouders, orthopedagoog, externen; 
§ beslist over aanmelding bij orthopedagoog of ander extern onderzoek; 
§ bepaalt prioriteit van aanmelden leerlingen bij orthopedagoog; 
§ zet in overleg met ouders en leerkracht een individuele leerlijn uit; 
§ bewaakt de grenzen van de zorg; 
§ voert overleg met orthopedagoog en zorginstanties; 
§ voert groepsbesprekingen met leerkrachten na iedere toetsweek;  
§ bewaakt accurate dossiervorming en spreekt leerkrachten hier zo nodig op aan; 
§ bewaakt het proces van overdracht leerlingen bij wisseling van leerkracht; 
§ stuurt de aanmelding van groep 8-leerlingen voor LWOO. 
 
Zorgtaken op leerkrachtniveau: 
§ De leerkracht is eindverantwoordelijk voor de geboden zorg in zijn/haar eigen groep. 
§ De leerkracht draagt zorg voor accurate administratie van toetsresultaten, zowel 

methodegebonden als –ongebonden. De resultaten van methode-ongebonden toetsen worden 
ingevoerd in de computer. 

§ De leerkracht draagt zorg voor accurate administratie van de leerlingdossiers van zijn/haar groep. 
§ De leerkracht vult het formulier Handelingsgericht werken en het logboek in en voert deze uit 

(waar nodig is begeleiding van ib’er mogelijk). 
§ De leerkracht meldt een door hem/haar gesignaleerde zorgleerling aan bij de ib’er. 
§ De leerkracht informeert de ib’er altijd over bijzonderheden rond zorgleerlingen (medisch, 

onderzoek GGZ, logopedie, mrt). 
§ De leerkracht spreekt samen met een ZT-lid oudergesprekken over zorgleerlingen af, wanneer 

het te verwachten eindniveau lager dan gemiddeld is (individueel programma) of als er sprake is 
van mogelijke doublure. 

§ De leerkracht draagt zorg voor uitvoering van de toetskalender in zijn/haar groep. 
§ De leerkracht draagt zorg voor duidelijke en tijdige overdracht van leerlingen bij wisseling van 

leerkracht. Hiervoor worden het groepsoverzicht en de journaalbladen gebruikt. 
 
NB Alle leerlingen worden voor de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar overgedragen. 
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Bijlage 4: Taken op ib-niveau 
 
De intern begeleider: 
§ begeleidt leerkrachten op advies van directie, zorgteam of op verzoek van de leerkracht zelf; 
§ voert coachingsgesprekken met leerkrachten op aanvraag van de leerkracht; 
§ observeert leerkrachtgedrag tijdens klassenbezoeken bij alle leerkrachten, zowel didactisch als 

pedagogisch (min. 1x per jaar); 
§ maakt het geobserveerde gedrag bespreekbaar met de betreffende leerkracht; 
§ voert probleemverhelderende gesprekken met collega’s m.b.t. zorgvraagstukken; 
§ leidt en initieert groeps- en leerlingbesprekingen (jaarkalender); 
§ coördineert speciale leerhulp en begeleiding rond zorgleerlingen; 
§ observeert zorgkinderen in de groep + kenmerken onderwijsleeromgeving (klassenconsultatie); 
§ voert diagnostisch onderzoek uit waar nodig op initiatief van het ZT, na signalering door 

leerkracht (formulier leerlingenzorg), het streven is dit onderzoek zoveel mogelijk door de 
leerkracht zelf te laten uitvoeren; 

§ begeleidt de leerkracht (waar nodig) bij het opstellen van het formulier handelingsgericht werken 
en het uitvoeren daarvan; 

§ evalueert zo nodig met de leerkracht de uitvoering van door de leerkracht opgestelde 
handelingsplannen en groepsplannen; 

§ leidt oudergesprekken met ouders van zorgleerling met een eigen leerlijn en/of groeps- of 
handelingsplan; de voorbereiding gebeurt samen met de leerkracht, laatstgenoemde zorgt voor 
verslaglegging, de ib’er voor de dossiervorming; 

§ houdt team/ouders regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg (thema-, team-, 
bouwvergaderingen); 

§ is gesprekspartner van de directie tijdens het formuleren van ontwikkelingsdoelen op 
schoolniveau. 

 
Administratief: 
§ maakt en bewaakt de toetskalender; 
§ is verantwoordelijk voor accurate dossiervorming; 
§ draagt zorg voor het updaten en beheren van de orthotheek. 

 
Bovenschools: 
§ onderhoudt contacten met externe zorginstanties en orthopedagoog (ZAT); 
§ neemt deel aan activiteiten van het netwerk interne begeleiders; 
§ neemt deel aan bovenschoolse nascholing op samenwerkingsverbandniveau of eventueel 

daarbuiten op eigen initiatief. 
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Bijlage 5: Taken schoolzorgteam, gericht op schoolorganisatie 
Taak Doel Fre-

quentie 
Inhoud Betrokke-

nen 
Bijzonderheden 

Opstellen 
schooljaar-
plan zorg  
 

Inzichtelijk maken 
van 
werkzaamheden en 
doelen. 

Jaarlijks  
(mei/ 
juni)  

Planning van alle terug-
kerende ib-activiteiten, 
zoals: 
§ toetsen/toetsweken 
   (toetskalender)  
§ groepsbesprekingen  
§ ib-deelnetwerken  
§ ib/directieoverleg  
§ studiedagen  

Ib’er (stelt 
op), directie 
(voor 
akkoord)  

 

School-  
onder- 
steunings-
profiel 
bijstellen  
 

Beschrijven van de 
mogelijkheden en 
grenzen van de 
zorg  
 

Jaarlijks 
in mei/ 
juni  
 

Zorgtraject: 
§ groepsverdeling  
§ aantal zorgleerlingen 

per groep  
§ interne zorg-procedure  
§ grenzen van collega’s  
§ toetsresultaten en 

uitstroomgegevens  

Ib’er/directie  Directie voor 
akkoord/MR voor 
advisering 

Beheren lvs  
 

Inzicht in de 
vorderingen van 
leerlingprestaties 
geven aan: 
§ leerlingen  
§ ouders  
§ leerkrachten  
§ ib’er  
§ directie  

Hele 
school-
jaar  

§ Toetskalender maken  
§ leerlingenbestand 

bijwerken  
§ leerkrachten voorzien 

van juiste materialen  
§ toetsresultaten 

uitdraaien en 
toetsanalyse maken  

§ stuurt het maken van 
de trendanalyse aan 
bij de leerkrachten 

§ Bespreekt de 
trendanalyse met de 
directeur 

Ib’er 
(beheer) en 
leerkrachten 
(toets-
afname en 
invoer in 
ESIS)  

We gebruiken 
hiervoor  
ESIS 

Groeps- 
besprekin-
gen 
voorbereiden  
en leiden  
 

Afspraken maken 
over signalering, 
diagnostisering en 
remediëring op 
groeps- en 
individueel niveau 
ook elk kind zo 
optimaal mogelijk 
te laten presteren  
  

Volgens 
planning
: min-
stens 2x 
per jaar 
na elke 
toets-
week  

Voorbereiding: 
§ verslag vorige 

bespreking doornemen  
§ verzamelen 

leerlinggegevens  
Uitvoering: 
§ analyseren lvs-toetsen  
§ doornemen afspraken 

vorige bespreking  
§ bespreken individuele 

leerlingen  
§ bespreken sociaal- 

emotionele ontwikkeling 
op groeps- en leerling-
niveau  

§ ingebrachte problemen 
bespreken  

Ib’er, 
Groeps- 
leerkracht  

§ De ib’er leidt de 
groeps-
bespreking  

§ De groeps-
leerkracht 
bereidt de 
groeps-
bespreking voor 
en maakt 
hiervan een 
verslag 

§ (formulier 
handelings-
gericht werken) 

 

Bijhouden 
leerling-
dossier  
 

Leerlinggegevens 
completeren om 
onderbouwde 
beslissingen voor 
de leerlingenzorg 
te kunnen nemen  

Hele 
school-
jaar  

Bewaken/controle 
opname documenten in 
leerlingdossier  

Ib’er, 
groepsleer-
kracht (docu-
menten in 
dossier op-
bergen)  

Inzage in dossier 
door ouders kan 
op afspraak met 
een lid van het 
zorgteam  

Structureel 
overleg  
schoolzorg-
team 

Informeren, analy-
seren, initiëren, 
evalueren en  
afspraken maken 
over onderwijskun-
dige ontwikkelingen 
om kwaliteit van de 
zorg te optimali-
seren  

Volgens 
jaarplan
ning: 1x 
per 3 
weken  

Doornemen afspraken 
vorig overleg: 
§ mededelingen  
§ lvs-resultaten  
§ zorgleerlingen  
§ onderwijskundige 

zaken  
§ afsprakenlijst maken  

Ib’er, 
directielid 
(zorgteam) 

-  
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Taken schoolzorgteam, gericht op onderwijsinhoud  

Taak  Doel Frequen-
tie 

Inhoud Betrokke-
nen 

Bijzonderheden 

Uitvoeren 
en/of 
coördineren 
pedagogisch
/didactisch 
onderzoek 
(incl. 
observaties)  
 

§ Vaststellen 
pedagogische en 
didactische 
behoefte van 
leerlingen  

§ Vaststellen te 
ondernemen acties  

Zo nodig  § Signaleren n.a.v. 
groepsbesprekingen  

§ observaties  
§ bespreken 

onderzoeksvraag met 
leerkracht  

§ bepalen wie welk 
onderzoek afneemt  

§ onderzoeksresultaten 
analyseren en 
verslagleggen  

Ib’er en 
groeps-
leerkracht  

§ Bij intake wordt 
formulier 
leerlingenzorg 
gebruikt  

§ Vanaf zorgniveau 
2 kan externe 
hulp door ib’er 
worden 
aangevraagd  

§ Leerkracht (zo 
nodig + ib’er) 
informeert ouders 
over onderzoek en 
resultaat  

Vraagbaak 
voor 
collega’s  
 

Collega’s zodanig 
toerusten dat zij 
optimaal onderwijs 
kunnen geven  

Indien 
gewenst  

Collega’s helpen: 
§ door ELB-gesprek 
§ nadenken  
§ klankbord zijn  
§ feedback geven  
§ adviseren/reflecteren  
§ aanspreken  
§ informatie aanbieden  
§ attenderen   
§ verwijzen 

Ib’er en 
leerkracht  

Op initiatief van 
collega’s  

Ondersteu-
nen collega’s 
bij het 
signaleren, 
diagnostice-
ren,  
opstellen, 
uitvoeren en 
evalueren 
van groeps- 
of 
handelings-
plannen in 
de groep   
 

Collega’s zodanig 
toerusten dat zij 
zelfstandig formulier 
handelings- 
gericht werken 
kunnen maken  

Waar 
nodig, bv. 
na groeps- 
of leerling-
bespre-
king  

§ Analyseren gegevens 
lvs  

§ evt. analyseren 
gemaakt werk  

§ evt. observatie  
§ helpen formuleren 

van beginsituatie, 
doel, leerinhoud en 
organisatie  

§ ondersteunen bij 
evalueren hapla’s of 
groepsplannen 

§ ondersteunen bij 
formuleren 
vervolgstappen  

Leerkracht 
met hulp van 
ib’er  

 
 

Orthotheek 
up-to-date 
houden   
 

Actuele bronnen 
m.b.t. pedagogisch- 
didactisch handelen 
verzamelen ter 
ondersteuning van de 
leerlingenzorg  

Zo nodig, 
gedurende 
het school-
jaar  

§ Verwijderen 
verouderde 
materialen  

§ behoefte aan 
aanvulling/vervangin
g peilen  

§ kennis nemen van 
aanbod 
orthodidactische en 
pedagogische 
materialen   

§ initiëren bestellingen  

Ib’er, 
eventueel op 
verzoek van 
team  

Bestellingen worden 
door directie 
gedaan, na 
goedkeuring  

Aanvullen 
toets- en 
leermiddelen  
 

Actuele toets- en 
leermiddelen 
verzamelen voor 
effectieve 
signalering, 
diagnostisering en 
remediëring   

Gehele 
school-
jaar, 
indien 
gewenst 
Cito-toets-
boekjes 
jaarlijks 
laten 
drukken  

Zie hierboven, en: 
§ Cito-Entree- en  

-Eindtoets jaarlijks 
bestellen  

Ib’er, extra 
eventueel op 
verzoek van 
team  
Regulier 
(jan/juni) 
leerkracht 

Zie hierboven  
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Initiëren, 
voorbereiden 
en 
stimuleren 
onderwijs-
kundige ver-
beteringen   
 

Optimaliseren van de 
leerlingenzorg  

Indien 
gewenst, 
gedurende 
het hele 
schooljaar 

§ Signaleren van 
verbeterpunten  

§ vaststellen van 
benodigde 
verandering  

§ vaststellen van 
doelen  

§ vaststellen van route 
en tijdpad  

§ vaststellen 
   evaluatiemoment  

Zorgteam  Directie is 
eindverantwoor-
delijk  

Bespreken 
van 
zorgverbre-
dings-
activiteiten 
in het team   
 

D.m.v. informeren, 
brainstormen, 
discussiëren, 
adviseren en 
evalueren afspraken 
maken en komen tot 
visievorming  

Tijdens 
team-
bijeen-
komsten  

§ Informeren over 
zorgverbredings-
activiteiten  

§ bespreken verander- 
of verbeterplannen  

§ evalueren en 
bijstellen van de zorg  

Zorgteam   

Klassen-
bezoeken 
(anders dan 
coaching)  
 

De ib’er vormt zich 
een beeld van de 
groep en de 
leerkracht t.b.v. 
gesprekken over 
zorgverbreding  

2x per 
school-
jaar in 
elke groep  

§ Observatie van 
interactie tussen 
leerkracht en 
groep/individuele 
leerling  

§ observatie leerlingen  
 

Ib’er en 
leerkracht  

  

Coaching  
 

Ondersteunen en 
optimaliseren van de 
professionaliteit van 
de leerkracht   

Op 
afspraak  

§ Klassenbezoeken met 
voor- en 
nagesprekken  

§ leerkracht neemt 
initiatief om afspraak 
te maken  

§ leerkracht geeft in 
voorgesprek 
leerpunten aan  

§ klassenbezoek  
§ klassenbezoek wordt 

altijd nabesproken  
§ coachingsgesprek-

ken worden niet aan 
directie 
gerapporteerd  

Ib’er (als 
coach) en 
leerkracht  

De directie kan na 
overleg met een 
individuele 
leerkracht 
aangeven aan de 
ib’er welke collega 
begeleid wordt en 
hoe vaak  
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Taken schoolzorgteam gericht op externe contacten 
Taak Doel Frequentie Inhoud Betrokke-

nen 
Bijzonderheden 

Ouders  
 

§ Informerende of 
evaluatie-
gesprekken  

§ bespreken 
verslagen 
orthopedagoog 

§ toestemming 
vragen voor extern 
onderzoek  

§ helpen met 
invullen 
formulieren voor 
onderzoek door 
orthopedagoog of 
melding bij PCL 

 

Het gehele 
schooljaar, 
indien 
wenselijk  

Zie kolom Doel  Ib’er en 
leerkracht, 
ouders, 
eventueel 
orthopedago
og/psycholo
og   

§ In principe 
informeert de 
leerkracht de 
ouders over 
schoolvorderingen  

§ Indien een kind in 
zorgniveau 2 
belandt, is ib’er bij 
oudergesprekken 
aanwezig  

§ Indien gewenst, 
kan de ib’er 
aanwezig zijn bij 
gesprekken over 
kinderen in 
zorgniveau 1  

Hulpver-
lenings-
instanties  
 

Begeleiding van 
zorgleerlingen zo 
optimaal mogelijk 
laten zijn  

Indien nodig  Divers  Ib’er, verder 
o.a. Bureau 
Jeugdzorg, 
AMK, GGZ/ 
Icare, smw, 
kinderarts  

 

Jeugdarts   
 

Wederzijds 
informeren en 
overleg over 
medische factoren 
die een kind 
belemmeren om 
optimaal te presteren  

Groepen 2 en 
7 jaarlijks, 
verder indien 
noodzakelijk  

§ De door de groeps-
leerkracht/ib’er 
en/of ouders 
gesignaleerde 
leerlingproblemen 
als hulpvraag 
melden bij 
schoolarts   

§ aanmelden voor 
spreekuur  

§ eventueel anonieme 
consultatie door 
ib’er  

Ib’er in 
overleg met 
leerkracht 
en/of ouders  

Kinderen mogen 
alleen naar de 
jeugdarts na 
toestemming van de 
ouders/verzorgers  

Logopedist  
 

Signaleren, 
diagnosticeren en 
verwijzen van 
kinderen met taal-
spraakproblemen  

Screening van 
groep 2-leer-
lingen gebeurt 
jaarlijks; 
overige 
leerlingen via 
controlelijst of 
na 
aanmelding  

Logopediste 
informeert ouders, 
leerkracht en de ib’er  

Logopediste, 
ib’er, 
leerkracht, 
ouders  

Kinderen mogen 
alleen naar de 
logopediste na 
toestemming van de 
ouders/verzorgers  
 

Scholen 
sbo en so  
 

Afstemmen van de 
begeleiding van 
zorgleerlingen  

Waar nodig  Divers  Ib’er, ouders,   
leerkracht, 
ambulant 
begeleider 
so 

 

ZAT  
 

Signaleren en 
bespreekbaar maken 
van problemen van 
leerling/ouders/gezin, 
die het kind in zijn 
ontwikkeling 
belemmeren  

Volgens 
planning  

Zie Doel  Directielid 
uit zorgteam  

Kinderen mogen 
alleen besproken 
worden in het ZAT 
na toestemming van 
ouders/verzorgers  
Let op: Wet op 
Privacy  

Orhtope-
dagoog/ 
psycho-
loog  
 

Leerbelemmeringen 
in kaart brengen en 
hiervoor passende 
oplossingen zoeken  

Op afspraak  § Psychologisch 
onderzoek   

§ consultatie  
§ oudergesprekken 
§ CLB 
§ HGPD  

Ouders, 
orthopeda-
goog, ib’er, 
leerkracht  

Kinderen worden 
alleen in overleg met 
en na toestemming 
van ouders/verzor-
gers aangemeld voor 
onderzoek of 
bespreking  
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Ib-overleg  
  

Professionalisering 
van ib’er, zodat deze 
optimale 
leerlingenzorg kan 
uitvoeren 

Volgens 
jaarplanning, 
6 x per 
schooljaar  

Zie boven  
§ Intervisie  

Ib’ers van 
deelnetwerk 
Assen  

§ Voorzitterschap en 
notuleren rouleren 
volgens schema  

§ Notulen worden 
geplaatst op de 
site leerlingenzorg 
van het SWV 
4.08. 
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Bijlage 6: Toetskalender 2021-2022 
 
 
 1M 1E 2M 2E 3M 3E 4M 4E 5M 5E 6M 6E 7M 7E 8B 8M 
Lezen DMT1 (2018)     X X X X X        
Lezen DMT2 (2018)     X X X X X        
Lezen DMT3 (2018)      X X X X X X X X X X  
AVI-tekst lezen (2018)     X X X X X X X X X* X* X* X* 
Spelling 3.0     X X X X X X X X X X X X 
Rekenen en 
wiskunde 3.0 

    X X X X X X X X X X X X 

Begrijpend lezen 3.0     X X X X X X X X X X X X 
SCOL    X X X X X X X X X X X X X 
Taalverzorging           X X X X X X 
IEP-Eindtoets               april  

 
Toelichting: 
§ DMT = DrieMinutenToets.  
§ SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) wordt in oktober en maart gebruikt. 
§ CITO-screening beginnende geletterdheid gebeurt in april. 
§ *AVI–tekstlezen in groep 7 en 8 alleen voor zorgleerlingen.  
 


