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1. Inleiding
Stichting Op Kop wil alle leerlingen ondersteuning bieden op de best passende plek, zodat iedere leerling zich
ononderbroken kan ontwikkelen. Afstemmen op onderwijsbehoeften staat centraal in ons onderwijs. In dit
document staat beschreven hoe wij de leerlingenzorg vormgeven. Procedures en protocollen zijn in dit
document vastgelegd, zodat voor iedereen inzichtelijk is hoe wij werken.
Naast dit document hebben wij in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) jaarlijks vastgelegd wat wij onder
extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen en expertise de school kan bieden.
In het schooljaarplan evalueren wij de effecten van onze interventies en hebben wij onze doelen ten aanzien
van het versterken van ons ondersteuningsaanbod beschreven.
1.1 Visie op leerlingenzorg
Wij bieden thuis nabij onderwijs op maat. Wij werken proactief en preventief met hoge verwachtingen aan
kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Kern van ons handelen is, dat we doelgericht werken en
afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.
Procedures en de communicatie met betrokkenen zijn transparant en oplossingsgericht.
De principes van Handelingsgericht werken (HGW) vormen in samenhang met opbrengstgericht werken (OGW)
de basis van ons handelen. Samen met ouders, vanuit educatief partnerschap, bekijken wij vanuit de context
wat het beste onderwijs is voor ieder kind. In ons handelen zijn we ondernemend en creatief, we zijn steeds op
zoek naar het beste voor ieder kind.
De planmatige cyclus van Handelingsgericht werken vormt de basis van ons handelen:
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De zeven uitgangspunten van HGW worden vanuit Stichting Op Kop als volgt toegepast:
1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
We waarderen verschillen tussen leerlingen. Wat heeft deze leerling nodig, van deze ouders in deze
groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode. Wat heeft deze leerling in deze
context nodig om bepaalde doelen te behalen.
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook. Observaties
zijn van groot belang om een goede afstemming en interactie te realiseren.
3. De leerkracht doet ertoe.
De leerkracht levert een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. De leerkracht
is de spil in passend onderwijs. De leerkracht maakt zijn/haar eigen ondersteuningsbehoefte kenbaar
zodat optimale afstemming gerealiseerd kan worden.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
We werken oplossingsgericht. Positieve aspecten bieden perspectief, dat wat goed gaat breiden wij
verder uit. Wij focussen op mogelijkheden.
5. We werken constructief samen.
Op basis van educatief partnerschap werken wij actief samen met ouders en externe partners. Vanuit
ieders rol en deskundigheid wordt een wezenlijke bijdrage geleverd. Indien van toepassing worden
externe partners betrokken bij deze constructieve samenwerking.
De leerkracht is de onderwijsprofessional en de ouders zijn de ervaringsdeskundigen. Verwachtingen
over verantwoordelijkheden worden helder aangegeven. Het gemeenschappelijk belang, de
ontwikkeling van het kind, staat centraal in de communicatie. Er is sprake van korte lijnen en er wordt
daadkracht getoond.
6. Ons handelen is doelgericht.
Ambitieuze doelen en effectieve feedback vinden wij belangrijk. Hoge verwachtingen bevorderen
opbrengstgericht werken. De doelen die we formuleren zijn zo SMARTI mogelijk (Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend). Kleine haalbare doelen worden gesteld, zodat
de slagingskans groot is en er effectieve waardevolle feedback gegeven kan worden.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Op school zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen. Het is voor betrokkenen duidelijk hoe
we willen werken en waarom.
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1.2 Ondersteuningsstructuur Op Kop
Stichting Op Kop heeft zeven ondersteuningsniveaus (pedagogisch & didactisch). Continu werken we vanuit
wisselwerking en afstemming aan het beste voor ieder kind. Benodigde expertise wordt vanuit samenhang ingezet. De
basis is constructieve inhoudelijk verbonden samenwerking. De leerkracht is actief betrokken in alle fasen van de cyclus.
In schematisch overzicht is onze ondersteuningsroute als volgt opgebouwd:

C
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Zeven zorgniveaus:
1. Basis: De zorgstructuur in de groep
Het basisaanbod bevat kwalitatief goed onderwijs en effectieve ondersteuning voor alle leerlingen in de groep.
Het onderwijs wordt vorm gegeven vanuit leerlijnen, is aansprekend en afgestemd op onderwijsbehoeften van
de leerlingen. Er wordt cyclisch en planmatig opbrengstgericht gewerkt vanuit een veilig pedagogisch klimaat.
Zie: Schoolspecifieke ondersteuningsstructuur
2. Collegiale consultatie
Leerkracht legt situatie voor aan collega (zelfde school/andere school/SBO) gericht op een adequate aanpak.
Collegiale expertise wordt ingeschakeld, zodat samen wordt nagedacht over een passende aanpak.
3. Consultatie ib, verwijzen, kwaliteitsteam
De leerkracht kan de intern begeleider consulteren. Vanuit deze consultatie wordt een “plan van aanpak”
opgesteld. Vanuit de consultatie kan verwezen worden naar externe ondersteuning of inzet van het
(bovenschoolse) kwaliteitsteam (= lb specialisten). Specialisten kunnen ondersteunen bij het formuleren en
uitvoeren van het plan van aanpak. De intern begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de aanbieders,
vervolgens kan dit door de leerkracht worden vervolgd.
4. HGPD, consultatie orthopedagoog, schoolverpleegkundige, externe
De orthopedagoog van Stichting Op Kop wordt betrokken. HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek) kan
worden ingezet. De schoolverpleegkundige kan hierbij aansluiten. De schoolverpleegkundige zorgt voor de
verbinding/doorverwijzing naar externen. Tijdens het overleg worden altijd afspraken gemaakt over de
communicatie.
Zie: handboek HGPD

ort

5. Commissie van arrangeren, Preventieve ambulante begeleiding, professionalisering
ho
Preventief kan de ambulant begeleider van Stichting Op Kop worden ingeschakeld. Dit betreft kortdurende
trajecten gericht op ondersteuning van de leerkracht. Aanvragen zijn altijd in afstemming met de intern
begeleider en orthopedagoog.
De school heeft middelen ter beschikking om professionalisering in te zetten afgestemd op de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht (en). Deze professionalisering kan gericht zijn op het team of op
individuele leerkrachten. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching on the job.
Wanneer extra ondersteuning vereist is, kan de school vanuit de HGPD met de orthopedagoog van Op Kop een
arrangement aanvragen bij de Commissie van Arrangeren van Op Kop. Uitgangspunt van de aanvraag is, dat de
school wel in de onderwijsbehoeften kan voorzien met een beperkte mate van extra hulp. Aanmelding vindt
plaats in Grippa. De school moet concreet omschrijven wat er specifiek voor deze leerling wordt aangevraagd
in personele zin in relatie tot de beoogde doelstellingen. De ib-er/leerkracht bespreken in dialoog met de
Commissie van Arrangeren de context van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school. De
uiteindelijke beslissing over de inhoudelijke toekenning van het arrangement wordt genomen door de
Commissie van Arrangeren. Voor alle leerlingen die een arrangement krijgen toegekend, geldt dat er een
ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld.
Zie: Aanvraagprocedure CA en OPP
6. Commissie van Toewijzing, Ambulante begeleiding
Vanuit de CA kan ambulante begeleiding worden ingezet. In de toekenning van de CA staat inhoudelijk
aangegeven wat nodig is.
Wanneer een arrangement niet toereikend is, kan bekeken worden of een SBO of SO-plaatsing beter passend
is. Aanvragen hiervoor kunnen worden neergelegd bij de CA. De commissie van toewijzing neemt het dossier
van de CA over en stelt vast of er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven.
Zie: stappenplan TLV en formulieren
7. Plaatsing op SBO of SO
Zodra de leerling plaatsbaar is in het SBO of Speciaal Onderwijs zorgt de toeleverende school voor een warme
overdracht van het onderwijskundig rapport.

Pagina 6 van 24
Ondersteuningsstructuur Stichting Op Kop

1.3 Signaleren en volgen van leerlingen
Voor de administratie van de leerlinggegevens (dossier) maken wij gebruik van ParnasSys. De resultaten van de
methode gebonden toetsen, observaties, onderwijsbehoeften en gespreksverslagen worden vastgelegd in
ParnasSys. Bij overdracht wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport van ParnasSys. Vanuit de
peuteropvang/kinderopvang vindt altijd een warme overdracht plaats.
Wij werken met het Cito leerlingvolgsysteem voor de cognitieve ontwikkelingsgebieden en maken gebruik van
de DULT-koppeling naar ParnasSys.
1.4 Toetskalender

sept. okt.

nov.

dec. jan.

feb.

maart

april

mei

juni

Rekenen voor kleuters

M2

E2

Taal voor kleuters

M2

E2

OVM- observatiesysteem
voor kleuters

M1M2

E1-E2

Screeningsinstrument
Anneke Smits

M1M2

E2

LOVS Rekenen-Wiskunde

M3M7

E3-E7

LOVS DMT en AVI

M3M8

E3-E7

LOVS Begrijpend lezen

M4M8

E3-E4

LOVS Spelling

M3M8

E3-E7

SVS Werkwoorden

M8

LOVS Woordenschat

M3M8

E3-E7

Groep 1 t/m 8 november
Groep 1 t/m 7 mei

Kanvas

Sidi-protocol

E7

Groep
1 t/m
8

Eindtoets Basisonderwijs
IEP

M8
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1.5 School specifieke ondersteuningsstructuur
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bij de start van elk schooljaar vindt er een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van de vorige
groep en de leerkracht van de ontvangende groep. Hierbij worden alle factoren die van belang kunnen
zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling besproken.
Er vinden vier keer per jaar leerling-besprekingen plaats tussen leerkracht en IB-er. Hier worden de
resultaten besproken, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De
groepsplannen worden besproken en geëvalueerd, er worden eventueel individuele
handelingsplannen opgesteld en besproken.
Naar aanleiding van de halfjaarlijkse Cito-toetsen in januari en juni vinden de groepsbesprekingen
plaats. Hierbij zijn alle groepsleerkrachten, de directeur van de school en de IB-er aanwezig. De
groepsleerkrachten presenteren hun groep: welke resultaten zijn behaald en is dat in
overeenstemming met de verwachtingen vanuit het groepsplan, zijn er opvallende resultaten te zien
bij individuele leerlingen. Daarnaast vindt er consultatief overleg plaats: leerkrachten delen successen
en vragen ondersteuning waar nodig aan elkaar.
Ouders worden vier keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek om met de leerkracht te
spreken over vorderingen en bijzonderheden rondom hun kind.
Daarnaast kunnen ouders tussendoor ook aangeven dat zij een gesprek met de leerkracht of de IB-er
zouden willen hebben en kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.
Onder een zorgleerling verstaan we een leerling die zich op cognitief of sociaal-emotioneel gebied niet
volgens verwachting ontwikkelt, waar ouders of leerkracht zorgen over hebben. Dit houdt dus niet
alleen in dat het hierbij gaat om leerlingen die onvoldoende toets-scores behalen, maar ook leerlingen
die misschien altijd hoog scoren en plotseling achteruitgang of stilstand in de ontwikkeling laten zien.
In geval van bijzondere zorg worden ouders door de IB-er uitgenodigd voor een HGPD-traject (zie
HGPD-handboek). De orthopedagoog van de stichting Op Kop is hierbij aanwezig. Hieruit volgen
handelingsafspraken, die in een vervolggesprek geëvalueerd worden. Het initiatief gaat hierbij uit van
de groepsleerkracht, maar ouders kunnen ook hun zorg bij leerkracht of IB-er neerleggen wat kan
leiden tot een HGPD-traject.
In geval van zorgen rondom een leerling die meer op het gebied van opvoeding, sociaal-emotionele
ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling liggen wordt een Zorgteam belegd. Hierbij zijn ouder(s),
jeugdverpleegkundige, leerkracht en IB-er aanwezig. Afhankelijk van de inhoud van de problematiek
kunnen Zorgteam en HGPD samenvallen. Gezamenlijk met alle deelnemers wordt bepaald wat het
vervolg zal zijn, of wanneer een traject beëindigd kan worden.
Remedial teaching, extra zorg op cognitief gebied, wordt in principe in de eigen groep door de eigen
leerkracht geboden. Indien de aangeboden zorg niet voldoende is kan er via de Commissie van
Arrangeren van de Stichting Op kop een aanvraag voor een arrangement worden gedaan. Hiermee
kan aanvullende zorg gefinancierd worden (zie 7 zorgniveaus).
Verslaglegging vindt plaats in ParnasSys, een beveiligde digitale omgeving.
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2. Aanmeldingsprocedure

Procedure aanmelding en inschrijving op de scholen van Op Kop
Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind
dat op hun school zit, of dat bij hun school wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt binnen het
samenwerkingsverband. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op
kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten
ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de
scholen (schoolbesturen).
Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken naar wat de school zelf kan doen. Het
uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden
onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan
heeft de school een zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe,
onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.
Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel belangrijk.
Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms
gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit en dat het voor het kind beter is als het naar een andere
school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Het
zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn.
Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan de school tijdig
informatie geven over hun kind. Het bevoegd gezag van een school (het schoolbestuur) kan hier vanaf 1
augustus 2014 een formeel verzoek voor indienen bij ouder(s)/verzorger(s). Van hen wordt dan verwacht dat
zij alle relevante informatie over hun kind aan de school verstrekken. Wil de school eventueel nader onderzoek
laten doen door bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar
toestemming voor geven. Ook moeten ouder(s)/verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij hun kind
eventueel hebben aangemeld. Ouders kunnen hun kind bij meerdere scholen tegelijk aanmelden. Dit kan ertoe
leiden dat meerdere scholen belast worden met de aanmeldprocedure. Ouders moeten wel melden bij welke
andere scholen zij toelating hebben verzocht, zodat scholen onderling kunnen afstemmen. De school waar de
leerling als eerste is aangemeld voor toelating, is zorgplichtig.
Tijdelijke plaatsing als “gastleerling” is niet aan de orde als de leerling reeds is ingeschreven op een school. Een
leerling tijdelijk plaatsen kan dus alleen als het kind helemaal niet op een school ingeschreven staat. Dit
betekent dat in het geval een leerling nog op de oude school ingeschreven staat, deze leerling tijdens de
onderzoeksfase niet als ‘’gastleerling” mee mag draaien. De school waar de leerling staat ingeschreven is
verantwoordelijk voor de leerling. Toestemming van de leerplichtambtenaar (van de school waar de leerling
staat ingeschreven) is noodzakelijk wanneer er sprake is van een tijdelijke plaatsing, de leerplichtambtenaar
kan dan een verzoek van de school om detachering inwilligen.
Het is zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en school samen optrekken in het vinden van een passende
school voor het kind. Ouders kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een
kind. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het
kind gevonden kan worden die aansluit bij de wensen van de ouder(s)/verzorger(s).
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Procedure
De komst van nieuwe leerlingen op de scholen van Op Kop verloopt volgens een aantal stappen.
Instroom van 4-jarige
1.
Intakegesprek
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt altijd een intakegesprek gehouden waarbij de directeur de situatie
van de aangemelde leerling onderzoekt. In dit gesprek krijgt de directeur zicht op de situatie, zodat hij ouders
de route kan uitleggen voor een aanmeldingsprocedure. Dit gesprek is puur oriënterend en ter kennismaking.
2.
Voorlopig aanmeldingsformulier (facultatief)
Dit formulier wordt door de ouders indien nodig ingevuld, zodra de ouders kenbaar hebben gemaakt dat zij
voornemens zijn om hun zoon of dochter bij de betreffende school in te schrijven. Bijvoorbeeld wanneer
ouders in een heel vroeg stadium al laten weten dat zij hun kind willen aanmelden. Op het formulier worden
contactgegevens aangegeven, zodat de school de ouders in het vervolgtraject kan bereiken en informeren. De
gegevens van het voorlopig aanmeldingsformulier kunnen gebruikt worden op het inschrijfformulier.
3.
Aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier moet worden ingevuld als het kind drie jaar en negen maanden is. Op deze wijze
verkrijgt de school actuele informatie, zodat de school kan bekijken of benodigde ondersteuning geboden kan
worden. Naast de informatie uit het aanmeldingsformulier, kan de school ook bij andere instanties informatie
opvragen. Wijs ouders hierbij op de informatieplicht en de wettelijke termijnen. Naast het
aanmeldingsformulier wordt ook de lijst bij aanmelding van het SiDi protocol meegegeven, zodat een
inschatting gemaakt kan worden of er in het gegeven onderwijs rekening gehouden moet worden met
kenmerken van hoogbegaafdheid. Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de
aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school de benodigde ondersteuning kan bieden.
Op basis van argumenten kan de school deze periode verlengen naar 10 weken. De school heeft in deze fase
trajectplicht, geen acceptatieplicht. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, heeft de
school de plicht om aan te geven waar de benodigde ondersteuning wel kan worden geboden. Dit kan een plek
zijn op een andere Op Kop school of een andere school binnen het samenwerkingsverband.
4.
Inschrijvingsformulier
Bij een positieve beslissing volgt de officiële inschrijving door middel van het “Op Kop Inschrijvingsformulier”.
Op basis van dit formulier worden vervolgafspraken met ouders gemaakt over het meedraaien op de
basisschool voor de 4e verjaardag van het kind.
Zij instroom van leerlingen in groep 1 tot en met 8
1.
Intakegesprek
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt altijd een intakegesprek gehouden waarbij de directeur de situatie
van de aangemelde leerling onderzoekt. In dit gesprek krijgt de directeur zicht op de situatie, zodat hij ouders
de route kan uitleggen voor de aanmeldingsprocedure. Dit gesprek is puur oriënterend en ter kennismaking.
2.
Voorlopig aanmeldingsformulier (facultatief)
Dit formulier wordt door de ouders ingevuld, zodra ouders in een vroegtijdig stadium kenbaar hebben gemaakt
dat zij voornemens zijn om hun zoon/dochter bij jouw school in te schrijven. Op het formulier worden
contactgegevens aangegeven, zodat de school de ouders in het vervolgtraject kan bereiken en informeren. De
gegevens van het voorlopig aanmeldingsformulier kunnen gebruikt worden op het inschrijfformulier.
3.
Aanmeldformulier zij-instroom
Het aanmeldingsformulier moet minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum worden ingevuld door
ouders. Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra
ondersteuning nodig heeft en of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Op basis van gegronde
argumenten kan de school deze periode verlengen naar 10 weken.
De school heeft in deze fase trajectplicht, maar nog geen acceptatieplicht. Wanneer de school de benodigde
ondersteuning niet kan bieden, heeft de school de plicht om aan te geven waar de benodigde ondersteuning
wel kan worden geboden. Bij een verhuizing of onvrede op een andere school blijft de leerling ingeschreven op
de vorige school totdat een andere school bereid is om in te schrijven.
4.
Inschrijvingsformulier
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Bij een positieve beslissing volgt de officiële inschrijving door middel van het “Op Kop Inschrijvingsformulier”.
Op basis van dit formulier worden vervolgafspraken met ouders gemaakt over de start op de nieuwe
basisschool.
3. Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)
Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)
Binnen Stichting Op Kop is op alle basisscholen het handelingsgericht werken (HGW) met handelingsgerichte
procesdiagnostiek ingevoerd (HGPD). De intern begeleider kan in afstemming met leerkracht en ouders
besluiten om een leerling aan te melden voor een HGPD-gesprek samen met de orthopedagoog. Bij dit overleg
zijn de ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog aanwezig. In sommige situaties kan ook de
leerling of externe professional gevraagd worden om aan te sluiten bij het overleg. Er wordt een analyse
gemaakt van de kindkenmerken, de onderwijsleersituatie en de situatie buiten school. Binnen deze gebieden
wordt gekeken naar de protectieve en belemmerende factoren. Ook wordt er gekeken naar de momenten
waarop het probleem niet of minder aan de orde is. Met oplossingsgerichte gesprekstechnieken wordt gezocht
naar kansen en mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren. Er worden
handelingsafspraken gemaakt die in de komende periode uitgevoerd zullen worden, deze worden vast gelegd.
Binnen dit gezamenlijke zoekproces hebben alle partijen inbreng vanuit hun eigen rol en wordt er gezocht naar
de meest effectieve aanpak om de leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden.
Werkwijze:
1. De leerkracht signaleert een probleem. Deze zorgen omtrent een leerling worden besproken met de ouders
en de intern begeleider. Wanneer deze zorgen blijven bestaan kan in gezamenlijk overleg besloten worden
om de leerling aan te melden voor HGPD.
2. De ouders tekenen een toestemmingsverklaring dat de orthopedagoog betrokken wordt bij de zorg
omtrent de leerling.
3. Wanneer duidelijk is, welke leerlingen de eerstvolgende HGPD-sessie besproken worden stelt de intern
begeleider een agenda op en geeft datum en tijdstip door aan ouders (of vraagt de leerkracht dat te doen).
4. De leerkracht beschrijft in het HGPD-formulier wat er tot nu toe met ouders besproken is, welke
gezamenlijke hulpvragen er zijn en welke acties er al ondernomen zijn. Dit formulier stuurt de leerkracht
versleuteld naar de ouders en voorziet de ouders op andere wijze van het wachtwoord voor het beschikbaar
maken van het document.
5. Ouders vullen hun zienswijze aan in het HGPD-formulier en sturen deze versleuteld met hetzelfde
wachtwoord weer terug naar de leerkracht. Daarna zet de leerkracht het HGPD-formulier klaar in Parnassys
en geeft aan de intern begeleider het bericht dat het formulier erin staat.
6. De intern begeleider controleert alle formulieren op volledigheid en juistheid en voegt in ParnasSys ook het
“alternatieve leerlingrapport kleine tabellen en grafieken” van Cito toe.
7. De intern begeleider stuurt de versleutelde agenda uiterlijk een week voorafgaand aan de HGPD naar de
orthopedagoog en geeft aan dat alle HGPD-formulieren en alternatieve rapporten klaar staan in ParnasSys.
8. Voor de gesprekken wordt doorgaans een half uur tot drie kwartier per leerling ingepland. Daarnaast kan
er tijd ingepland worden voor overige vragen (denk aan: ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen,
zorgen op groeps- en/of schoolniveau). De orthopedagoog zal vier keer per jaar gedurende vier uur
aanwezig zijn op alle scholen. Deze data worden aan het eind van het vorige schooljaar gepland.
Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.
9. Tijdens het HGPD-gesprek zijn de ouders, leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog aanwezig. In
sommige situaties kan ook de leerling en/of een externe professional aanwezig zijn. Er wordt een analyse
gemaakt van de kindkenmerken, de onderwijsleersituatie en de situatie buiten school. Hierbij wordt
gekeken of er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de leerling in de klas optimaal te kunnen begeleiden
of dat er nadere diagnostiek gewenst is. Tijdens de HGPD worden afspraken gemaakt en wordt er
afgesproken óf de leerling opnieuw besproken wordt in de HGPD en tijdens welke sessie. De intern
begeleider noteert de naam van de leerling direct in een conceptagenda van een volgende HGPD-sessie.
10. Na afloop van het gesprek vult de leerkracht het HGPD-formulier verder in (aanvullende informatie en
afspraken) en uploadt deze in de ParnasSysomgeving van de leerling. De intern begeleider krijgt het bericht
van de leerkracht dat het nieuwe formulier erin staat. De intern begeleider controleert de formulieren op
volledigheid en stuurt deze versleuteld naar ouders. Bij een volgend HGPD-gesprek (hoeft niet direct een
opeenvolgende datum te zijn; afhankelijk van de eerdere afspraak) wordt de leerling wederom ingebracht.
Een leerling wordt in ieder geval 2x ingebracht (eerste aanmelding en evaluatie/afronding
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11. Tijdens de vervolggesprekken wordt geanalyseerd hoe de leerling zich heeft ontwikkeld en of de aanpak
effect heeft gehad in de afgelopen periode. Ook kunnen eventuele onderzoeksgegevens besproken worden
(observatie, diagnostische gegevens). Wanneer er geen hulpvraag meer is, kan gezamenlijk besloten
worden om het HGPD-traject af te sluiten.
4. Handleiding Werken met Ontwikkelingsperspectieven
Aanleiding
De kern van passend onderwijs is dat voor elke leerling de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan.
Leerlingen ontvangen onderwijs waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Werken vanuit een
ontwikkelingsperspectief (OPP) sluit aan bij deze ontwikkeling.
Wat is een ontwikkelingsperspectief
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor
een bepaalde periode. Leraren maken gebruik van het OPP van leerlingen bij de planning en afstemming van
hun onderwijs en gaan hierover in gesprek met de leerling.
Het doel
Het vaststellen van een OPP voor leerlingen is geen doel op zichzelf, maar dient ten goede te komen aan het
onderwijs en aan een optimale ontwikkeling van de leerling. Het OPP is een planningsinstrument voor de
leerkracht. Er wordt uitgegaan van hoge, maar wel realistische, verwachtingen en ambitieuze doelen. Binnen
de mogelijkheden van de leerling legt de school de lat hoog.
De bedoeling van het werken met ontwikkelingsperspectieven is dat ook voor kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften binnen de school opbrengstgericht wordt gewerkt en adequate leerdoelen worden
nagestreefd.
Het leerstofaanbod wordt vooraf gepland, op basis van de gekozen te bereiken doelen. Hiermee wordt
voorkomen dat leerlingen onbedoeld geen vooruitgang boeken in het zich eigen maken van de leerstof. Hierbij
geldt het advies om pas in groep 6 van de basisschool te beginnen met een eigen leerlijn als dat noodzakelijk is.
In de groepen 3, 4 en 5 dient de leerling bij voorkeur bij de leerstof gehouden te worden door middel van
aanpassingen in enerzijds instructie en begeleidingsintensiteit en anderzijds de wijze van verwerking van de
leerstof. De te nemen maatregelen moeten uiteraard zijn afgestemd op de leerontwikkeling van de leerling en
zijn specifieke onderwijsbehoeften. Bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is altijd een
orthopedagoog betrokken.
Uitstroomperspectief
Met een ontwikkelingsperspectief wordt voor een leerling een voorspelling gemaakt van het verwachte
uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs. Voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en
spelling wordt het verwachte leerrendement bepaald. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod
aan de leerling en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs.
In het ontwikkelingsperspectief wordt aangegeven waar, gelet op de mogelijkheden en beperkingen van een
bepaalde leerling, naar gestreefd wordt. Om dit te kunnen bepalen is zicht nodig op de volgende aspecten:
 Leeropbrengsten en gemiddeld leerrendement
 Stimulerende en belemmerende factoren m.b.t. de leerling- en omgevingskenmerken
 De onderwijsbehoeften van de leerling
Leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte
Hieronder worden de volgende leerlingen verstaan:
 Leerlingen die extra ondersteuning krijgen in de vorm van een arrangement
 Leerlingen voor wie op één of meerdere vakgebieden van het reguliere onderwijsprogramma
afgeweken wordt.
Wanneer een OPP?
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn gebaat om zo lang mogelijk bij het reguliere
onderwijsprogramma van de groep gehouden te worden. Aangenomen wordt dat zij de meeste vooruitgang
boeken wanneer zij het basisprogramma, wellicht ondersteund met geïntensiveerde oefening en instructie
(convergente differentiatie) aangeboden krijgen.
Het is zodoende van zeer groot belang om sterk in te zetten op preventie. Dit vraagt van leerkrachten een
goede signalering en adequaat ingrijpen in samenwerking met de intern begeleider.
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In de vier fasen van de HGW-cyclus spelen signaleren en verzamelen van leerling-gegevens een belangrijke rol.
Welke leerlingen hebben extra begeleidingsbehoeften?
We benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen en vertalen deze naar het gewenste onderwijsaanbod.
De leerkracht stelt een groepsplan op en voert deze uit. Tijdens en na de uitvoering evalueert de leerkracht het
plan. Door vooruit te kijken, ligt de nadruk op een preventieve aanpak en vroegtijdige signalering. Hierdoor zijn
snelle, adequate interventies kansrijker, bij voorkeur op het moment dat er nog geen sprake is van problemen.
We denken hierbij aan pre-teaching, verlengde instructie, extra instructie, remediërende maatregelen en
compenserende maatregelen. De school reageert pro-actief omdat een leerling bepaalde risicofactoren
vertoont die een mogelijke ontwikkeling in bijvoorbeeld het lees- of rekenproces in de weg staan
Door regelmatig, in ieder geval twee keer per jaar, een groepsbespreking te houden, krijgen de leerkracht en
IB-er goed zicht op de leerlingen. Wanneer tijdens de groepsbespreking de onderwijsbehoeften van een
leerling onvoldoende in kaart gebracht kunnen worden en er vragen onbeantwoord blijven, wordt deze leerling
aangemeld voor een leerlingbespreking. Het gaat dan onder andere om een leerling die onvoldoende profiteert
van het onderwijsaanbod, waarbij onduidelijk is waarom deze leerling zich anders ontwikkelt of gedraagt dan
verwacht. Waarbij er geen zicht is op wat de reële doelen voor deze leerling kunnen zijn, het
toekomstperspectief is onduidelijk. Tijdens de leerlingbespreking worden de onderwijsbehoeften in kaart
gebracht en afspraken gemaakt.
Soms blijkt dat de preventieve maatregelen, de extra zorg en verhoging van leertijd de stagnaties in de
leerontwikkeling van een leerling niet hebben kunnen voorkomen. Het specifieke handelen leidt niet tot het
behalen van de doelen. De leerling krijgt een steeds grotere achterstand. Tijdens de leerlingbespreking en na
overleg met ouders kan besloten worden om de leerling aan te melden voor de handelingsgerichte
procesdiagnostiek (HGPD). De orthopedagoog bespreekt met ouders en school de leerontwikkeling van de
leerling. Wanneer er vragen blijven bestaan over de leerontwikkeling of wanneer een leerling niet in staat is de
1F einddoelen ten minste te behalen, kan er gekozen worden voor nader onderzoek. Een onderzoek kan
gericht zijn op het achterhalen of uitsluiten van mogelijke oorzaken (bijvoorbeeld verminderde begaafdheid of
een leerstoornis) voor de stagnatie in de leerontwikkeling.
Een onderzoek is niet vereist voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Wanneer een leerling naar
verwachting uit gaat stromen naar praktijkonderwijs, is dit echter wel verplicht. Ook is de school verplicht om
het OPP te bespreken met de orthopedagoog.
Het leerrendement berekenen
Eerst wordt gekeken hoe de leerling zich tot op heden heeft ontwikkeld. Er wordt in kaart gebracht welke
progressie het kind behaald heeft. Het leerrendement van de leerling over de afgelopen periode wordt
berekend. Hiervoor worden de vaardigheidsscores van tenminste de laatste 3 toetsmomenten gebruikt. Door
dit voor meerdere momenten te bepalen en het gewogen gemiddelde te berekenen, wordt zicht verkregen op
het gemiddelde rendement dat het onderwijs tot op heden heeft opgeleverd.
Op basis van de leerontwikkeling van de leerling kan berekend worden waar het kind aan het eind van de
basisschool kan uitkomen als het zich op dezelfde wijze blijft ontwikkelen. Door enkel deze stap uit te rekenen
(theoretische verwachting) wordt de leerling gevolgd. We noemen dit de geplande vaardigheidsgroei.
Onderwijsbehoeften
Het afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen ligt aan de basis van optimale
leerontwikkeling. Wanneer de leerling op een passende wijze begeleid wordt, kan hij het beste in zich naar
boven halen en zich goed ontwikkelen.
Het doel van het formuleren van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften is het creëren van betere
ontwikkelingskansen en resultaten van de leerling en het versterken van de leerlingenzorg. Bij het afstemmen
op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften gaat het om het bieden van effectieve en samenhangende zorg.
De onderwijsbehoeften bevatten de aanpassingen in niveau, lesstof, opdrachten en activiteiten. De
ondersteuningsbehoeften zijn de randvoorwaarden die door de leerkracht geboden worden zodat de leerling
de leerstof adequaat op kan pikken. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften veranderen met de leeftijd.
Een leerling heeft in de kleutertijd andere behoeften dan in groep 8.
Stimulerende en belemmerende factoren
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Om goed af te kunnen stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling, is het
belangrijk om rekening te houden met stimulerende en belemmerende factoren (leerling- en
omgevingskenmerken).
Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben betrekking op bijvoorbeeld de volgende gebieden:
 Leren leren (op welke wijze leert dit kind? En hoe kan het kind nog gestimuleerd worden?)
 Werkhouding
 Praktische redzaamheid
 Sociale participatie
 Emotionele ontwikkeling
 Vakgebieden
Afstemming heeft betrekking op:
 Pedagogische afstemming (feedback op gedrag, relatie)
 Didactische afstemming (niveau van de lesstof, materialen)
 Didactische begeleiding (instructie, feedback op het werk, passende opdrachten/activiteiten)
Bepalen onderwijsaanbod
Het uiteindelijke doel wordt op twee manieren beschreven:
 Enerzijds door de beschrijving van het eindniveau dat de leerling gaat bereiken en anderzijds door te
bepalen naar welk type voortgezet onderwijs de leerling zal uitstromen.
 Daarnaast wordt vastgelegd welke vaardigheden de leerling moet gaan beheersen aan het eind van de
basisschool en tijdens de tussenliggende periodes, zodat de leerkracht per periode weet welke
leerstof aangeboden moet worden.
Het toetsen van een leerling met een OPP
Eén van de consequenties van het loskoppelen van een leerling van de leerstof van de groep is dat de toetsen
die bij de gehele groep worden afgenomen niet passend zijn bij het aanbod van de betreffende leerling. Voor
de gebieden waarop het ontwikkelingsperspectief van toepassing is, wordt op maat getoetst. De toets die het
beste past bij de vaardigheden die geoefend zijn, wordt afgenomen om zicht te krijgen op de ontwikkeling die
de leerling doormaakt en de effecten van de geboden begeleiding.
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Stappenplan OPP:

1.


Leerling met specifieke onderwijsbehoeften?

Heeft de leerling specifieke onderwijsbehoeften voor een of meerdere vakken van de
vakgebieden rekenen en wiskunde en/of taal en/of begrijpend lezen?

Wie/wat/waar?
 Gegevens uit LOVS en methodegebonden toetsen,
 Handelingsplannen
 HGPD
2.




Realistisch ontwikkelingsperspectief opstellen

Onderbouwing van besluit tot ontwikkelingsperspectief formuleren
Onderwijsbehoeften vaststellen
Verwacht uitstroomniveau en referentieniveau formuleren (per vakgebied in
vaardigheidsscore)

Wie/wat/waar?
 Alternatief leerlingrapport
 Referentieniveaus
 Ontwikkelingsperspectief bespreken en laten ondertekenen door ouders
3.



Beredeneerd, gepland aanbod vaststellen (per 10 weken)

Per vakgebied vaststellen wat de inhoudelijke doelen zijn om het gestelde tussendoel
(vaardigheidsscore) te behalen.
Aan de hand van de inhoudelijke doelen vaststellen welke activiteiten en materialen daarbij
horen.

Wie/wat/waar?
 Gegevens uit LOVS
 Per vakgebied: overzicht halfjaarlijkse doelen per vaardigheidsscore – passende perspectieven
 Andere gegevens (methodegebonden toetsen, observaties)
4.






Evaluatie

Evaluatiemomenten vaststellen (2x per jaar), uitvoeren en eventueel bijstellen van
beredeneerd, gepland aanbod.
Na een half jaar afname van passende CITO-toets (gemiddelde score; niet meer dan 1 leerjaar
afwijkend van het daadwerkelijke niveau van de leerling), volgens reguliere toetskalender.
Per vakgebied vaststellen of de inhoudelijke doelen en tussendoelen (VS) zijn behaald.
Eventueel bijstellen van de tussendoelen, het functioneringsniveau en het verwachte
uitstroomniveau (VS).
Oudergesprek

Wie/wat/waar?
 Jaarlijks bespreken met ouders en orthopedagoog

In 5 stappen naar een OPP (OP KOP, 2014)
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1.

Voortraject: eerst het basisaanbod intensiveren (cyclisch)

Vroegtijdig signaleren achterstanden bij taal/lezen/rekenen en/of sociaalemotionele problematiek en werkhoudingsproblemen.
Intensiveren van het basisaanbod in het groepsplan, zodat de leerlingen
alsnog de groepsdoelen kunnen bereiken: verlengde instructie, extra
verwerking, pedagogische maatregelen.

Evaluatie in groepsbespreking
(hierbij zijn de
groepsleerkracht en de intern
begeleider aanwezig)

Bij onvoldoende resultaat: extra intensiveren van het basisaanbod in het
groepsplan: verlengde instructie, extra verwerking, meer leertijd,
pedagogische maatregelen.

Gesprek met ouders,
evaluatie in
groepsbespreking

Bij onvoldoende resultaat: extra intensiveren van het basisaanbod in het
groepsplan: verlengde instructie, extra verwerking, meer leertijd, extra
begeleiding.

Gesprek met ouders,
evaluatie in groepsbespreking
en leerlingbespreking

2.

Aanmelding leerling voor de handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)

Vanuit de leerlingbespreking vindt aanmelding van de leerling plaats als hij/zij herhaaldelijk onvoldoende
geprofiteerd heeft (extra) intensivering van het basisaanbod in het groepsplan.
Tijdens de HGPD vindt een bespreking plaats over de ontwikkeling van de leerling op basis van de verzamelde
gegevens en wordt een ‘integratief beeld’ vastgesteld. Op basis hiervan vindt besluitvorming plaats:
 Het verder (met concrete adviezen) intensiveren van het basisaanbod in het groepsplan als blijkt dat
nog niet alle mogelijkheden benut zijn;
 Het samenwerkingsverband vragen om ‘extra ondersteuning’. Wanneer dit toegewezen wordt, is
school verplicht om een OPP op te stellen;
 Het opstellen van een OPP voor één of meerdere leergebieden.
3.

Opstellen van een ontwikkelingsperspectief

School stelt op basis van de verzamelde gegevens het OPP voor de leerling op en geeft hierin onder meer de
volgende zaken aan:
 De factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling bevorderen en belemmeren;
 De geplande uitstroombestemming van de leerling;
 De geplande vaardigheidsgroei technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen;
 De inhoudelijke tussendoelen: leergebied specifiek en leergebied overstijgend;
 Het aanbod om deze doelen te bereiken.
Bespreking en ondertekening van het OPP vindt plaats met de ouders (en met de leerling).
4.

Uitvoeren van het ontwikkelingsperspectief

De uitvoering van het OPP vindt in de vastgestelde periode plaats conform de doelen die gesteld zijn en de
afspraken over het aanbod. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het OPP.
5.

Cyclisch monitoren, evalueren en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief

De ontwikkeling van de leerling wordt tweemaal per schooljaar tijdens de leerlingbespreking geanalyseerd en
geëvalueerd. Daarnaast wordt het OPP jaarlijks met de orthopedagoog besproken:
 Is het geplande aanbod door de leerkracht gerealiseerd? Wat zijn de resultaten? Heeft het gewerkt?
 Is de geplande vaardigheidsgroei behaald? Zijn de gestelde tussendoelen bereikt?
 Ontwikkelt de leerling zich conform de verwachtingen?
 Welke doelen streeft de school de komende periode in het OPP na?
 Wat biedt de school? Welke aanpassingen zijn in het aanbod nodig?
Indien nodig vindt bijstelling van het OPP plaats. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de orthopedagoog.
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5. Stappenplan aanvraag TLV
Stappenplan voor plaatsing s(b)o
Stap 1:
Voorafgaande aan de aanvraag bij de Commissie Arrangeren
 Er hebben HGPD gesprekken plaatsgevonden, die in het format van Op Kop zijn genotuleerd.
 Er is een ontwikkelingsperspectief (of een begeleidingsplan) als dit kan qua leeftijd.
Stap 2:
De aanvraag bij de Commissie Arrangeren
 De aanvraag voor de commissie arrangeren is op het format Commissie Arrangeren beschreven. Kort
en bondig. Relevante documenten worden toegevoegd: OPP, toets overzicht, eventuele
onderzoeksrapporten, observaties en verslagen van besprekingen.
 De directeur van de basisschool heeft de aanvraag gezien.
 De aanvraag voor de commissie arrangeren wordt 14 dagen voor de vergaderdatum van de CA in
Grippa aangeleverd.
 Bij de aanvraag van een TLV wordt het ouderformulier en het handtekeningenblad (met de
handtekeningen van beide ouders) meegestuurd.
 Het BSN-nummer van de leerling is vermeld in de documenten.
 Als namens de school een toelichting op de aanvraag bij de commissie wordt gegeven, dan staat in het
CA-format van de aanvraag aangegeven wie dat doet of doen.
Stap 3:
De Commissie Arrangeren heeft een besluit genomen
 De voorzitter informeert na de bespreking school mondeling over het besluit.
 School zorgt ervoor dat de ouders geïnformeerd worden.
 De aanvraag van een TLV wordt verzorgd door de CA voor de volgende sluitingsdatum.
Stap 4:
De Commissie Toewijzing heeft een besluit genomen
 Het besluit van de CT komt bij de CA binnen in de vorm van een TLV.
 De ouders (en de school in cc) worden hierover via de mail zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de
voorzitter van de commissie arrangeren. De TLV wordt meegestuurd.
Stap 5:
De afhandeling
 Ouders melden de leerling aan bij de S(B)O school van hun keuze.
 Als de school van aanmelding bekend is, vraagt de school van herkomst toestemming aan de ouders
om het dossier van de leerling over te dragen aan de S(B)0 school waar de leerling is aangemeld.
 Na toestemming draagt de school het dossier (met onderstaande inhoud) over aan de SBO-school
waar de leerling is aangemeld.
 Als de inschrijving van de leerling wordt bevestigd door de S(B)O school, wordt de leerling
uitgeschreven op de school van herkomst.
Het SBO/SO wil graag de volgende info ontvangen:
1. Informatie schoolloopbaan
2. Ontwikkelingsperspectief (als aanwezig)
3. Niet methode gebonden toetsen (uitdraai LOVS, inclusief vaardigheidsscores)
4. Methode gebonden toetsen
5. Verslagen van onderzoeken:
-Intelligentieonderzoek
-verslagen van externe instanties (ook wanneer ze oud zijn)
6. Handelingsplannen
7. Overige informatie die relevant wordt geacht
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6. Protocol doorstroom & doublures
De overgang van groep 1 naar 2
Als een leerling in groep 1 voor 31 december geboren is, dan zal het kind na de zomervakantie door gaan naar
groep 2, mits het voldoet aan 2 van de hieronder beschreven criteria:
a. Er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen (toets E1) en;
b. Er voldoende scores zijn op het door de school gehanteerde leerlingvolgsysteem;
c. Er zijn geen bijzonderheden m.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling;
d. Er sprake is van voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht
(te beoordelen aan de hand van schriftelijke aantekeningen van de leerkracht).
Slechts bij uitzondering zal er gekozen worden voor een jaar verlenging in groep 1. De voorkeur gaat er naar uit
om ook bij twijfel een leerling naar groep 2 te laten gaan, waarbij een leerling gevolgd en begeleid wordt.
Ouders/verzorgers worden in alle fasen van het proces betrokken als educatief partner.
De overgang van groep 2 naar 3
Kinderen die eind groep 2 door zouden kunnen gaan naar groep 3, krijgen in februari een voorlopig advies. In
juni wordt besloten of een kind al dan niet door gaat naar groep 3. De volgende criteria worden gehanteerd:
 Er voldoende scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen (toets E2) en;
 Er voldoende scores zijn op het door de school gehanteerde leerlingvolgsysteem;
 De leerling voldoet aan de leesvoorwaarden die verwacht mogen worden eind groep 2;
 De leerling voldoet aan de rekenvoorwaarden die verwacht mogen worden eind groep 2;
 Er zijn geen bijzonderheden m.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling;
 Er is sprake van voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht.
Indien een leerling niet aan alle criteria voldoet worden de volgende stappen gezet:
1. Kleuterverlenging wordt door de groepsleerkracht van groep 2 aan de orde gesteld in de
leerlingbespreking van januari/ februari;
2. Kleuterverlenging wordt daarna met de ouders besproken. Aandachtspunten in het gesprek met de
ouders zijn: de reden, de leeftijd van het kind, objectieve gegevens en observatiegegevens. Ouders
worden als educatief partner betrokken bij het proces;
3. Er worden aanvullende toetsen afgenomen/observaties gedaan t.a.v. onderwijsbehoeften;
4. Vanuit deze gegevens wordt de hulp voor de leerling in een ondersteuningsplan beschreven;
5. Effecten van de extra ondersteuning zijn beschikbaar. In mei wordt geëvalueerd;
6. Eind mei/ begin juni wordt de beslissing van de school over het wel/niet doubleren met de ouders
besproken. Bij een verlenging wordt de beslissing vastgelegd en ondertekend door de ouders.
Ouders/verzorgers worden in alle fasen van het proces betrokken als educatief partner.
Versnellen in de kleuterbouw
Voor versnelling gelden voor een groot deel dezelfde criteria als voor kleuterverlenging.
Vervroegde overgang is mogelijk als: Er zeer goede scores zijn op de onderdelen van de Cito-toetsen ‘Taal voor
Kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters' en/of als er zeer goede scores zijn op het door de school gehanteerde
leerlingvolgsysteem.
Als er naar het oordeel van de verantwoordelijke groepsleerkracht een opvallend vlotte ontwikkeling is. Om dit
te kunnen beoordelen zijn er schriftelijke aantekeningen beschikbaar m.b.t. de cognitieve ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, werkhouding, concentratie, interesse, enzovoort. Kleuterversnelling wordt
overwogen als het kind ruimschoots voldoet aan de beide criteria.
Doorstroom in de groepen 3 t/m 8
Dit protocol beschrijft de procedure rond besluitvorming en communicatie met betrekking tot het doubleren in
de groepen 3 t/m 8. Uitgangspunt is dat de leerlingen niet doubleren, maar mocht het nodig zijn extra
begeleiding/ hulp krijgen en in een uiterst geval een eigen leerlijn volgen. Er kunnen zich echter situaties
voordoen dat doubleren in het belang van de leerling overwogen moet worden.
Besluitvorming doubleren:
Het laten doubleren is een besluit, dat in overleg met de ouders/verzorgers, leerkracht, directie en eventueel
de leerling zelf wordt genomen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de school.
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Overgang van groep 3 naar 4:
De leesontwikkeling van leerlingen in groep 3 wordt nauwgezet gevolgd, volgens de aanwijzingen van het
Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Eind februari is het eerste nauwkeurige moment van bespreking per
leerling als het gaat om het overgaan naar groep 4.
In algemene zin worden door de leerkracht en IB’er besproken:
- Visie van de leerkracht op algemene beeld van ontwikkeling (lezen, rekenen, taak/werkhouding)
- Scores op de toetsen (LOVS)
- Methode gebonden toetsen
Specifiek:
- Lezen: meetmoment 2 PLD: auditieve vaardigheden, letterkennis, decodeervaardigheid op woord en tekst
Indien nodig krijgt een leerling extra hulp/ begeleiding om gestelde doelen te halen.
Aan het eind van het schooljaar worden de volgende criteria gehanteerd:
 Lezen: M 3 moet aan het eind van groep 3 worden beheerst, DMT-toets moet minimaal III zijn;
 Taal/ Spelling: methodegebonden toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn, herfst/winter/lente/zomer
signalering moet voldoende zijn,
 Rekenen/ wiskunde: methodegebonden toetsen moeten voldoende zijn, automatiseringsproces moet
voldoende ontwikkeld zijn, methode-onafhankelijke toets moet voldoende zijn (minimaal III),
 Sociaal-emotionele ontwikkeling: er zijn geen bijzonderheden te zien in de toets van het LVS,
 Leerling-dossier: de speciale zorg die aan de leerling is geboden heeft voldoende effect gehad.
Als er op 3 onderdelen onvoldoende wordt gescoord, kan het zijn dat de leerling voor doublure in aanmerking
komt. Ouders/verzorgers worden in alle fasen van het proces betrokken als educatief partner.
Overgang in de groepen 4 t/m 8
De gehanteerde criteria voor de groepen 4 t/m 8 zijn als volgt:
 Technisch Lezen: Het AVI-niveau moet voldoende zijn, DMT-toets moet minimaal III zijn,
 Taal/ Spelling: Methode gebonden gemiddeld voldoende, Methode-onafhankelijke minimaal III ,
 Begrijpend Lezen: De methode-onafhankelijke toets moet minimaal III zijn,
 Rekenen/ wiskunde: Methodegebonden gemiddeld voldoende, Methode-onafhankelijk minimaal III,
 Sociaal-emotionele ontwikkeling: Er zijn geen bijzonderheden te zien in het volgsysteem,
 Leerling-dossier: De speciale zorg die aan de leerling is geboden heeft voldoende effect gehad.
Als er op 3 onderdelen onvoldoende wordt gescoord, kan de leerling in aanmerking komen voor doublure.
Stappenplan als er mogelijk sprake is van doubleren:
1. Een eventuele doublure wordt door de groepsleerkracht aan de orde gesteld in de leerlingbespreking van
(uiterlijk) januari/ februari (hiervoor heeft de leerkracht alle gegevens verzameld, zoals toetsgegevens,
plannen en observaties)
2. Een eventuele doublure wordt daarna (op advies van de leerlingbespreking) met de ouders (en indien
mogelijk de leerling) besproken. Aandachtspunten in dit gesprek zijn: de reden, de leeftijd van het kind,
objectieve gegevens en observatiegegevens (hiervoor heeft de leerkracht alle benodigde, relevante
gegevens verzameld – zie ook punt 1 -). Ouders worden als educatief partner betrokken bij het proces
3. Er worden aanvullende toetsen afgenomen om een heldere diagnose te kunnen stellen; vanuit deze
gegevens wordt de hulp voor de leerling in het groepsplan of in een handelingsplan beschreven
4. De effecten van de extra hulp die al aan het kind is geboden moeten beschikbaar zijn en vastgelegd. In mei
wordt de extra hulp geëvalueerd en neemt de school de beslissing over het wel/ niet doorgaan naar het
volgende leerjaar eind mei/ begin juni wordt de beslissing van de school over het wel/ niet doubleren met
de ouders besproken. Bij een doublure wordt de beslissing vastgelegd op het formulier ‘doubleren/
versnellen van een groep’ en ondertekend door de ouders.
Voor de zomervakantie wordt voor de leerling een plan van aanpak geschreven, ongeacht of de leerling blijft in
het huidige leerjaar of doorgaat naar de volgende groep (doel: een ononderbroken ontwikkelingslijn)
Bij verschil van mening tussen school en ouders kan de school een extern onderzoek aanvragen. Het advies uit
dit onderzoek wordt als zwaarwegend verklaard voor beide partijen, maar is niet bindend. De school neemt de
beslissing of verlenging zal plaatsvinden. Ouders/verzorgers worden in alle fasen van het proces betrokken als
educatief partner.
Versnellen in groep 3 t/m 8
Voor ‘meerbegaafde’ of ‘hoogbegaafde’ leerlingen zal in eerste instantie gewerkt worden met verbredende,
verdiepende en verrijkende leerstof. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat versnellen in het belang van
de leerling overwogen moet worden.
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7. Protocol Meerpresteerders
Dit protocol geeft inzicht in de werkwijze van Op Kop ten aanzien van de signalering en het bieden van passend
onderwijs aan beter presterende leerlingen. Onder beter presterende leerlingen verstaat Op Kop leerlingen
met een ontwikkelingsvoorsprong, in dit protocol meerpresteerder genoemd. Het gaat om intelligente en
(hoog)begaafde kinderen.
Op Kop wil iedere leerling passend onderwijs bieden, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling op
basis van een doorlopende leerlijn. We willen recht doen aan alle kwaliteiten en talenten die leerlingen
bezitten, zodat er in een uitdagende leeromgeving het beste uit ieder kind wordt gehaald.
Door het proces van signalering en diagnostiek gestructureerd aan te pakken, wordt zicht verkregen op de
onderwijsbehoefte van de leerling. Vervolgens kan het onderwijsaanbod daaraan worden aangepast. De
leerling krijgt een rol in het eigen leerproces, de leerling wordt betrokken bij het stellen van de doelstellingen,
de wegen om het doel te bereiken en krijgt de verantwoordelijkheid over de resultaten.
Om de meerpresteerder te signaleren en zicht te krijgen op de onderwijsbehoefte, maken we gebruik van het
Si-Di 3 protocol voor groep 1 tot en met 8. Het protocol bestaat uit instrumenten om de
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters in kaart te brengen en vanaf groep 3 zicht te krijgen op de mate van
begaafdheid.
Het Si-Di 3 wordt als volgt afgenomen:
Stap 1 Signalering
Voor alle leerlingen die op school komen wordt binnen 6 weken een screeningslijst ingevuld door de
leerkracht. Vervolgens wordt jaarlijks (bij scholen met enkelvoudige groepen, >150 leerlingen) of iedere twee
jaar (scholen met combinatiegroepen) de groepssignaleringslijst afgenomen. Bij afname iedere twee jaar, vindt
de afname bij de start van groep 3,5, en 7 plaats.
Stap 2 Diagnose ouders
Mocht uit de groepsscreening blijken dat er mogelijk sprake is van een leerling met een
ontwikkelingsvoorsprong/meerpresteerder dan wordt de diagnose fase in werking gesteld. Voor deze leerling
wordt het ouderformulier ingevuld. Het ouderformulier kan in een gesprek worden toegelicht.
Stap 3 Diagnose leerkracht
De leerkracht vult de diagnoselijst in.
Stap 4 Toetsgegevens
In de diagnose fase wordt de beginsituatie verder in kaart gebracht door:
- Verzameling van toetsgegevens (LOVS/methode gebonden toetsen), ook op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling. Door middel van doortoetsen wordt het didactisch beheersingsniveau
vastgesteld. Het is belangrijk om van elke toets een foutenanalyse te maken;
- Eventueel een menstekening, bij de aanvang in groep 1.
Stap 5 Leerlingvragenlijst
De leerlingvragenlijst invullen.
Stap 6 Nader onderzoek indien nodig
Wanneer het vermoeden van onderpresteren bestaat, wordt een onderzoek naar onderpresteren uitgevoerd.
Stap 7 Plan van aanpak
Wanneer de diagnose positief is, volgt er een oudergesprek met als doel afstemming tussen school en
thuissituatie te realiseren en de vervolgstappen te bespreken.
Het gehele traject van signalering en diagnostiek wordt grotendeels uitgevoerd door de groepsleerkracht. Elke
stap wordt in overleg met de intern begeleider genomen. De intern begeleider draagt zorg voor de begeleiding,
coördinatie en bewaking van het gehele proces.
Het Model van Talentontwikkeling (zie onder) is voor Op Kop het instrument ter ondersteuning van het
aanbieden van passende leerstof aan leerlingen van groep 1 tot en met 8. Doel van de passende leerstof is om
de kwaliteiten en de talenten van de leerling optimaal te ontwikkelen. Het model geeft inzicht in hoe het
proces verloopt van aanleg naar succesvolle prestaties. De weg van “aanleg” naar “succesvolle prestaties” is
een weg die wordt bepaald door drie factoren: de kracht van jezelf (de motor van de wilskracht), de kracht van
de omgeving (bijvoorbeeld gezin, school en vrienden) en het proces van leren (van informeel naar formeel
leren met een strategie). Vaardigheden in discipline, doorzetten en metacognitieve vaardigheden (zoals
plannen en reflecteren) zijn van belang om formeel te kunnen leren.
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Uitdagende leerstof wordt geboden door middel van compacten en verrijken. De reguliere stof wordt compact
aangeboden (bij oudere methodes voor 2009 m.b.v. de routeboekjes van het SLO) en de leerling krijgt
verrijkende stof en uitdagende materialen aangeboden, zodat vaardigheden als discipline doorzetten en
metacognitieve vaardigheden worden ontwikkeld. Minimaal 1x per week wordt er een evaluatie en
instructiemoment ingepland voor deze leerlingen. De leerkracht neemt tijdens deze instructie/ en
evaluatiemomenten de rol als coach in. De leerkracht leert vanuit de ondersteuning van het Model van
Talentontwikkeling, door het stellen van de juiste vragen, het kind om zelf het beste uit zichzelf te halen.
Bij het aanbieden van passende leerstof wordt geprobeerd om de meerpresterende leerlingen (in de groep)
zoveel mogelijk te clusteren.

Versneld doorstromen
Voor ‘meerbegaafde’ of ‘hoogbegaafde’ leerlingen zal in eerste instantie gewerkt worden met verbredende,
verdiepende en verrijkende leerstof. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat versnellen in het belang van
de leerling overwogen moet worden.
De Versnellings Wenselijkheidslijst van het CBO wordt gebruikt ter ondersteuning om te beslissen of een
leerling vervroegd naar een volgende groep kan gaan.
8. School specifieke bijlagen
Sophiaklas
Voor alle scholen van Op Kop worden voor de Sophia-plusgroep de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Er wordt gewerkt met de SLO doelen, de DVL (doelen en vaardighedenlijst);
 Verrijkingsstof en verdiepingsstof wordt aangeboden;
 Er zijn geen strikte criteria om toegelaten te worden tot de plusgroep. De observaties van de
leerkracht in relatie tot de behaalde resultaten van de leerling en de uitkomsten van Sidi -3 zijn, in
overleg met de intern begeleider, leerkracht en ouders, doorslaggevend voor deelname aan de
plusklas;
 Verwachtingen worden benoemd naar ouders en leerlingen, deelname is niet vrijblijvend;
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Leerlingen hebben inbreng in hun eigen leerproces en de evaluatie daarvan, het eigenaarschap van de
leerling staat in het leerproces centraal;
Er kan een ontwikkelingsperspectief voor de leerling worden opgesteld, zodat een ononderbroken
ontwikkeling kan plaatsvinden;
Ouders worden als educatief partner betrokken bij de deelname van hun kind aan de plusgroep;
Leerkracht is eigenaar van het leerproces, er vindt samenwerking plaats met de plusklas begeleider.
De plusklasbegeleider is daarin ondersteunend aan de leerkracht;
In het aanbod van de plusklas wordt verrijking en verdieping aangeboden, waarmee de leerling in de
klas aan het werk kan gaan;
De plusklas wordt verzorgd door leerkrachten met expertise op het gebied van meerpresteerders.
Deze expertise wordt expliciet ingezet om het handelen van de leerkrachten te versterken.

Overgang PO-VO
Deze kalender is bedoeld voor de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio 2305 i.v.m. de
doorstroming naar scholen voor VO..
De kalender is tot stand gekomen na overleg met de werkgroep PO-VO en het afstemmingsoverleg in het
SWVPO.
Voor informatie: Henk Keesenberg, coördinator van beide SWV’en henk@wkonderwijsadvies.nl of 0651926723

GROEP 7
Ouders/verzorgers krijgen van de PO school uiterlijk eind groep 7 een pré advies.

GROEP 8
Voor herfstvakantie:

ouders attenderen op open dagen

november/februari:

open dagen van het VO

1 maart:

Het definitieve schooladvies invoeren in Bron (= wettelijk verplichte
datum)

Voor 15 juni

warme overdracht in ieder geval voor leerlingen met extra
ondersteuning

Uiterlijk 15 maart:

het OSO dossier staat klaar. Het PO verzamelt de
aanmeldingsformulieren en zorgt dat deze uiterlijk 15 maart bij de
VO-school binnen zijn.
NB Het OSO dossier dient klaar te staan wanneer het aanmeldformulier wordt
verzonden.

Begin juni

PO school ontvangt de leerlingrapporten van de eindtoets. Het evt.
bijstellen van het schooladvies gebeurt bij voorkeur in overleg met het
VO.

15 juni:

uiterste datum waarop het bijgestelde advies doorgegeven kan worden
aan het VO.
Het evt. bijgestelde advies dient ook aangepast te worden in Bron.

Uiterlijk 15 juni:

Het leerlingrapport van de eindtoets van alle leerlingen wordt
doorgestuurd naar de betreffende VO school.
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Uiterlijk 15 juni

melden van leerlingen die nog niet zijn geplaatst bij de coördinator van
de deelregio waar de PO school bij hoort. Voor het SO melden bij de
manager van het SWV.

Voorlaatste week

kennismaken op het VO

VO school
November/ februari:

informatiebijeenkomsten

Voor 15 juni:

-

na 15 juni:

-

warme overdracht in ieder geval voor leerlingen met extra
Ondersteuning
plaatsingsbeslissing
traject voor leerlingen die nog niet geplaatst zijn – plaatsing op een
VO school uiterlijk 1 juli

Voorlaatste week – kennismaken op het VO
Brugklas:
Voor de kerstvakantie terugmelding van VO naar PO school, in het bijzonder voor leerlingen met extra
onderwijsbehoefte.
Leerjaar 2
Terugkoppelen naar PO naar welke leerjaar en niveau de leerling doorstroomt na klas 2.

9.Overzicht van externe partners
Organisatie
Telefoonnummer

: Politie alarmnummer (bij noodsituaties)
: 112

Organisatie
Adres
Telefoonnummer
Emailadres

: Crisisdienst : Contact Jeugdbescherming Overijssel (in nood 24 uur
bereikbaar)
: Burgemeester Drijbersingel 39, 8021 JB Zwolle
: 088 - 856 78 00
: info@jbov.nl

Organisatie
Adres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Website

: Veilig Thuis IJsselland (voorheen AMK)
: Terborchstraat 13 15, 8011 GD Zwolle
: Postbus 568, 8000 AN Zwolle
: 088 – 856 78 00
: 038 - 851 48 01
: info@vtij.nl
: www.vtij.nl

Organisatie
Adres
Telefoonnummer
Website

: Gemeentehuis Zwartewaterland
: Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt
: 038-14038
: www.zwartewaterland.nl
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Organisatie
Adres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

: Bureau Jeugdzorg Overijssel
: Burgemeester Drijbersingel 39, 8021 JB Zwolle
: Postbus 568, 8000 AN Zwolle
: 088 – 851 48 00
: 038 - 851 48 01
: info@bjzo.nl

Organisatie
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

: Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
: Marjelle Braamskamp
: Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
: 038 - 428 14 28
: info@ggdijsselland.nl
: M.Braamskamp@ggdijsselland.nl

Organisatie
Adres
Telefoonnummer

: GGZ Dimence Zwolle
: Burgemeester Roelenweg 9, 8021 EV Zwolle
: 038 – 426 9 200

Organisatie
Adres
Postadres
Telefoonnummer
E-mailadres

: MEE IJsseloevers
: Dr. Van Deenweg 2-10, 8025 BG Zwolle
: Postbus 517, 8000 AM Zwolle
: 038 – 455 46 46
: info@meeijsseloevers.nl

Organisatie
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer

: Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken)
: Gemeentehuis Zwartewaterland
: Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt
: 0900 - 8844

Organisatie
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website

: Karakter
:
: Dr. E. Schattenkerkweg 1 8025 BW Zwolle
: 038-4561100
: info.zwolle@karakter.com
: www.karakter.com
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