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Inleiding
Dit boekje is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) waarvan een kind of kinderen onze school ‘Bij de Bron’
bezoeken.
Het is de bedoeling dat u op deze manier meer inzicht krijgt in de zorgstructuur, die wij hanteren.
Wij hopen dat alle onderwerpen rondom de zorg voor uw kind u na het doornemen van dit boekje voldoende
duidelijk zijn geworden. Uiteraard kunt u met uw vragen ook altijd terecht bij de intern begeleider of de leraar
van uw kind. Wij zijn dan graag bereid om u daarover duidelijkheid te geven.
Zorgteam Bij de Bron
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Hoofdstuk 1 : Enkele termen
Voordat wij onze zorgstructuur gaan toelichten geven wij u een verklaring van een aantal woorden, die u
tegen zult komen. Op de volgende pagina’s kunt u over al deze onderwerpen meer lezen.
Zorgstructuur
Een school streeft naar het creëren van de juiste omstandigheden waarin een leerling optimaal kan
functioneren, zowel wat betreft prestaties als welbevinden.
Hiervoor heeft de school een zorgstructuur ingericht. Onder “zorgstructuur” wordt verstaan het totale pakket
aan leerlingbegeleiding. Alle leerlingen worden in kaart gebracht middels het groepsoverzicht en het
groepsplan. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 3.
Handelingsgericht Werken (HGW)
Bij ons op school wordt er gewerkt volgens de principes van Handelingsgericht Werken (HGW). Wat houdt
dat nu precies in?
HGW is een planmatige en cyclische manier van werken waarbij we proberen zoveel mogelijk af te stemmen
op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen, leerkrachten, begeleiders en ouders. We passen
daarbij de volgende zeven uitgangspunten toe:
1. We denken, kijken en praten over wat een kind nodig heeft om de volgende stap te maken, de
onderwijsbehoeften, en handelen daar zoveel mogelijk naar.
2. Het afstemmen op het kind moeten de leerkrachten doen.
3. We werken doelgericht. We kijken hierbij naar wat het kind wél kan.
4. We werken samen met kinderen, ouders, collega's en begeleiders.
5. We kijken naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, hun groep en onszelf en stemmen ons
handelen daarop af.
6. Iedereen heeft kwaliteiten. We zijn op zoek naar mogelijkheden van kinderen, ouders en onszelf.
7. We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar.
De HGW-cyclus
Het planmatig werken krijgt bij ons op school steeds meer vorm doordat we de HGW-cyclus een aantal keren
per schooljaar doorlopen. De cyclus kent vier fasen met in totaal zes stappen.
Fase 1. Waarnemen en signaleren
Stap 1: Verzamelen van leerling gegevens in een groepsoverzicht
Stap 2: Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben
Fase 2. Begrijpen en analyseren
Stap 3: Benoemen van onderwijsbehoeften van de leerlingen
Fase 3. Plannen
Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Stap 5: Opstellen van het groepsplan
Fase 4: Realiseren
Stap 6: Uitvoeren van het groepsplan
Stap 7: Evalueren van het groepsplan
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
Dit zijn kinderen
waarvan met behulp van het leerlingvolgsysteem een structurele zorgbehoefte in de ontwikkeling is
geconstateerd
die extra begeleiding nodig hebben bij het werken aan de belemmeringen in de ontwikkeling;
die een enkelvoudige of meervoudige zorgbehoefte hebben op cognitief en/of sociaal-emotioneel en/of
motorisch gebied.
Hulpplan (HP)
Het onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk vastgelegd in een groepsplan. Kinderen die met een vergelijkbare
aanpak worden geclusterd. In een enkel geval zal een individueel plan hulpplan nodig zijn. Dan maakt de
leraar (eventueel samen met de IB-er) een hulpplan. Daarin staat voor het betreffende onderdeel:
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- Wat de huidige situatie van het kind is;
- Welke hulp wij gaan geven;
- Wie de extra hulp geeft;
- Wanneer die hulp plaatsvindt;
- Wat wij met de hulp willen bereiken;
- Wanneer de evaluatie wordt gehouden.
Tijdens de reguliere contactmomenten wordt u op de hoogte gehouden van de extra hulp. In sommige
gevallen is het nodig om een handtekening te plaatsen
Intern Begeleider (IB-er)
Op onze school zijn twee leraren verantwoordelijk voor de zorgstructuur. Wat hun taken precies zijn, is te
lezen in bijlage 1: ‘ Wat doet de IB-er?’
Remedial Teaching (RT)
In eerste instantie vindt de zorg voor de leerling in de eigen groep plaats. Daar signaleert de leraar de
speciale onderwijsbehoeftes van leerlingen. Daar wordt ook de eerste hulp geboden. Deze hulp kan
verschillend van aard zijn. Hierbij kan worden gedacht aan: gesprekken met de leerling, gesprekken met de
ouders, extra uitleg in de groep, extra oefenstof in de groep, extra hulp na schooltijd, oefenstof mee naar
huis. Wanneer extra hulp buiten de groep wordt gegeven komt de remedial teacher in beeld, die de leerling
binnen of buiten de klas begeleidt. Juf Winny Almekinders is 2 dagdelen verbonden aan onze school als RT’er.
U wordt op de hoogte gebracht als uw kind RT krijgt buiten de groep. Na afloop vindt er een evaluatie plaats
en is er opnieuw contact.
Omdat we soms te maken hebben met het feit dat ouder(s), verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen
rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren , is er een regeling
vastgesteld voor alle scholen behorend tot het bevoegd gezag, getiteld “Protocol leerlingondersteuning door
externen onder schooltijd”. U vindt deze regeling op de website van de school ( via het menu “download”) .
Hierin staan alle verantwoordelijkheden van ouders, school, intern begeleider en remedial teacher.
Pre Teaching (PT)
‘Pre teaching’ staat voor: ‘vooraf uitleggen’. Dit houdt in dat er, voorafgaand aan de klassikale uitleg, al een
korte, individuele uitleg aan een kind wordt gegeven.
Co-teaching
De extra hulp kan ook door de RT-er in de klas gegeven worden. Het kind wordt dan tijdens de les extra
begeleid.
Schoolbegeleidingsdienst (SBD)
Wanneer leraren of de IB-ers vragen hebben, kunnen zij daar altijd mee terecht bij de onderwijsadviseur van
de SBD. Voor onze school is dat dhr. Freek Büscher van de schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland te
Nunspeet. De onderwijsadviseur heeft een adviserende rol bij het inzetten van een effectieve aanpak. Dit
gebeurt d.m.v. consultatiegesprekken (leraar en IB’er).
Incidenteel doet de SBD onderzoek bij leerlingen. Dit is altijd in overleg met u als ouders.
Externe hulp
In sommige gevallen is het beter om externe hulp te zoeken. Dan denken we bijvoorbeeld aan een vorm van
psychologische hulp, een kinderarts of begeleiding vanuit het speciaal basisonderwijs (ambulante
begeleiding). U wordt als ouders hier uiteraard nauw bij betrokken.
Ambulante begeleiding
Het is mogelijk dat een begeleider van het speciaal onderwijs ons ondersteunt in de leerlingbegeleiding: de
ambulante begeleiding. Dit wordt specifiek op de leerling ingezet.
Door de inzet van deze kennis en ervaring kan soms voorkomen worden dat een leerling naar het speciaal
(basis)onderwijs moet worden verwezen.
Speciaal basisonderwijs
In enkele gevallen blijkt dat de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs het beste is voor een kind.
Daarover worden uiteraard gesprekken gevoerd met u als ouders .
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Hoofdstuk 2: Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat
scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is
aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe te Harderwijk.
Zorgplicht
1.
2.

Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt
op welke manier de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden.
Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om in overleg met de ouders een passende
plaats te zoeken, bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs.

Ondersteuningsprofiel
1.

2.
3.

4.

Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen.
De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de website van de school
vinden of op school inzien.
In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke
mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft.
Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van
handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig
heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig
heeft.
Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk
aandachtspunt.

Ondersteuningsaanbod
1.
2.

3.

4.

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden.
Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de
leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern
begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern
begeleider. CNS Putten kent ook een bovenschools IB-netwerk waar specifieke en aanvullende expertise
aanwezig is.
Het kan wenselijk zijn dat er overleg met externe deskundigen wordt ingevuld. Externe deskundigen
voor ons zijn onder andere Buurtzorg Jong, Centrum Jeugd en Gezin, ambulant begeleiders vanuit
scholen voor Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs, Schoolbegeleidingsdienst.
Een belangrijk uitgangspunt is dat een ondersteuningsaanbod in samenspraak met de ouders wordt
bepaald en ingevuld.

Toelaatbaarheidsverklaring
1.

2.

Als duidelijk is geworden, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale
(basis)school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een
toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan.
Dit doet de school bij het genoemde samenwerkingsverband en als er sprake is van het besluit om de
toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal
(basis)onderwijs.

Andere vragen met betrekking tot het ondersteuningsaanbod.
1.
Het
is
mogelijk
om
in
samenspraak
met
ouders
aanvragen
van
een
extra
ondersteuningsarrangement in te dienen voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijk
handicap hebben, langdurig ziek zijn of voor kinderen met ernstige gedrags-, werkhoudings- of
sociaal-emotionele problemen.
2.
Ook het inwinnen van advies en vragen van informatie, wanneer er andere of meer vragen zijn met
betrekking tot het ondersteuningsaanbod behoort tot de mogelijkheden.
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Ouderbetrokkenheid
1.
2.
3.

4.
5.

De scholen van onze vereniging vinden het gewenst en noodzakelijk bij de ondersteuning aan leerlingen
goed samen te werken met de ouders.
Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind
individueel besproken wordt.
In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede
ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en
vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang uw kind is
het wel nodig.
Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats
is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden.
School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind,
onze leerling te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan
kunt u zich ook zelf tot het samenwerkingsverband wenden.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
1.
2.
3.

Het samenwerkingsverband mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een
toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen de basisschool toekennen.
Voor slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en dove kinderen en voor kinderen met taalspraakproblemen is het samenwerkingsverband niet bevoegd.
Toch wil onze school zich ook inspannen om deze kinderen met extra ondersteuning op de basisschool te
houden. Indien aan de orde, is het goed om hierover in gesprek te gaan met directie en IB-er van onze
school.

Contactgegevens Samenwerkingsverband Zeeluwe, samenwerkingsverband voor primair onderwijs Elburg Epe
Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Zeewolde
Het adres is: Gelreweg 22, 3843 AH Harderwijk Telefoon: 0341-740007
www.zeeluwe.nl info@zeeluwe.nl
Op de website www.zeeluwe.nl kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband
We verwijzen voor meer informatie over Passend onderwijs naar de website:
www.passendonderwijs.nl
Zorgarrangement
Wanneer een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft die buiten de basisondersteuning van de school
vallen, is er de mogelijkheid om een zorgarrangement aan te vragen. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Een
aanvraag wordt ingediend door de school bij het bestuur, waarna een commissie het bestuur adviseert over
de evt. toekenning. Een arrangement bestaat uit een deel ‘inzet onderwijsassistent’ om de leerling onder
schooltijd individueel te begeleiden, daarnaast wordt er een budget beschikbaar gesteld om waar nodig de
extra leermiddelen te financieren. Een zorgarrangement wordt altijd toegekend per schooljaar. Er vindt altijd
een tussenevaluatie plaats na een half jaar. Na afloop van dat schooljaar vindt een eindevaluatie plaats en
bestaat de mogelijkheid om verlenging aan te vragen.
Een zorgarrangement is er op gericht om de leerling zo optimaal mogelijk onderwijs te bieden binnen de
setting van het regulier onderwijs en daarmee een uitstroom naar een ander onderwijstype te voorkomen.
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Hoofdstuk 3 : Organisatie
Verschillen tussen kinderen
Ieder kind is uniek en wij willen op onze school met verschillen rekening houden. Er zijn kinderen die extra
begeleiding nodig hebben, omdat hun ontwikkeling op één of meer gebieden niet verloopt zoals verwacht. Dit
kunnen leerproblemen en/of gedragsproblemen zijn. Daarnaast zijn er ook kinderen die zich sneller
ontwikkelen en ook voor hen willen wij een passend aanbod realiseren.
Wij willen de kinderen zoveel mogelijk de aandacht en hulp geven die zij nodig hebben.
Horizontale roostering
De school heeft in alle roosters van de groepen (met uitzondering van de kleuters) taal en rekenen op gelijke
tijden vastgesteld. Dit noemen wij horizontale roostering. Dit werkt naar 2 kanten:
1.Als een kind met de extra hulp toch niet mee kan komen met de klas kan er in overleg met u, de IB-er en
de leraar besloten worden dat het kind op één of meerdere leergebieden de lessen gaat volgen in een andere
groep. Dit betekent dat het kind niet helemaal teruggezet wordt, maar alleen voor een bepaald vak.
2.Niet alleen voor kinderen die niet zo goed mee kunnen komen is dit mogelijk. Ook voor de kinderen die op
een niveau hoger kunnen werken, kan dit gerealiseerd worden. Deze kinderen kunnen ook in overleg met
ouders, IB-er en leraren de les in een andere groep volgen.
Horizontale roostering heeft consequenties voor het eindniveau in groep 8 (zie Voortgezet Onderwijs blz. 8).
Dit zal ook in kaart gebracht worden.
Doubleren (blijven zitten)
Horizontaal roosteren heeft voor het laten doubleren van een kind grote gevolgen. Veel doublures zullen
hierdoor niet meer nodig zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat een kind vaak op één leergebied
belemmeringen ervaart. Is dit het geval dan gaat het kind wel over naar de volgende groep, maar zal hij/zij
het betreffende leergebied in een andere groep volgen.
Het kan ook zo zijn dat het kind op meerdere gebieden belemmerd wordt in het leerproces. In dat geval is
een doublure wel zinvol, omdat het kind op meerdere gebieden een achterstand heeft. Het kind heeft dan dat
extra jaar nodig. Voor doubleren is een protocol opgesteld. Als er twijfel bestaat over het overgaan naar de
volgende groep, zijn daar al in een vroeg stadium (begin maart-mei) gesprekken over met de ouders.
Vervroegd doorstromen
Vervroegde doorstroming: hieronder verstaan wij een fysieke overgang naar een volgend leerjaar die eerder
dan gebruikelijk (op grond van kalenderleeftijd) plaatsvindt. Er zijn twee manieren om vervroegde
doorstroming te bereiken:
a. het in zijn geheel overslaan van een leerstofjaarklas, bijvoorbeeld van groep 3 naar groep 5.
b. twee leerstofjaren in 1 schooljaar aanbieden, waarbij de leerling ergens halverwege het schooljaar fysiek in
een andere groep instroomt.
Wanneer de vraag bovenkomt of hiervan sprake is bij uw kind wordt een zorgvuldig traject opgestart waarbij
alle criteria in kaart gebracht worden. De school beschikt over een protocol voor vervroegde doorstroming.
Hulpblokken
We werken met een systeem waarbij het schooljaar is ingedeeld in 2 hulpblokken per jaar. Aan het eind van
ieder hulpblok wordt het geboden onderwijs geëvalueerd op groeps- en op leerling niveau. De groeps- en
individuele hulpplannen worden ook geëvalueerd en er vindt overleg plaats over de komende periode. Wij
reserveren daarvoor een aantal weken waarin een pauze wordt ingelast voor de RT (m.u.v. begeleiding
vanuit een arrangement en dyslexiehulp).
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Hoofdstuk 4 : Zorg voor alle kinderen
Het groepsoverzicht
Alle leerlingen staan vermeld in het groepsoverzicht. Fase 1 en 2 van de HGW-cyclus (waarnemen/signaleren
en begrijpen/analyseren) worden per kind beschreven. We noteren wat voor een kind positief en stimulerend
werkt en waar belemmeringen liggen. We omschrijven hoe uw kind het beste leert en wat uw kind nodig
heeft om zich te ontwikkelen. Ook worden de doelen omschreven voor de verschillende vakgebieden en voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het groepsplan
Alle leerlingen staan vermeld in het groepsplan. Fase 3 en 4 (plannen en realiseren) van de HGW-cyclus
worden per kind beschreven.
Een groepsplan omvat een beschrijving van het onderwijsaanbod voor een bepaalde periode. Het is de
bedoeling dat in het groepsplan concrete en praktische aanwijzingen staan beschreven voor de manier
waarop de leraar omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Het
groepsplan richt zich dus ook op het aanbod aan alle leerlingen in de groep. Een groepsplan is ook
doelgericht, met hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen, om te komen tot betere resultaten.
In het kader van de rekenontwikkeling is er sprake van een didactisch groepsplan, waarin dus ook de
didactische behoeften van leerlingen centraal staan.
Een groepsplan omvat altijd de volgende onderdelen: doelen, inhoud, aanpak of methodiek, organisatie en
evaluatie. In de komende periode gaan we werken met het groepsplan rekenen, waarbij er subgroepjes zijn
gevormd op basis van instructiebehoeften. Leerlingen die meer of juist minder instructie nodig hebben,
worden ‘geclusterd’. Ook kunnen de verschillende groepen verschillende vormen van instructie krijgen, zoals
responsieve of directie instructie. Het werken met het groepsplan heeft als bijkomend voordeel dat er minder
individuele plannen geschreven dienen te worden, waardoor de leraar meer tijd heeft om daadwerkelijk
passend onderwijs te realiseren voor de leerlingen in zijn of haar groep.
We werken met groepsplannen voor de hoofdvakken. Daarnaast zijn er groepsplannen voor gedrag. Op basis
van observatie en verzamelde gegevens werken we preventief en pro-actief aan een sociaal veilige groep.
Het groepsplan gedrag kan op 3 niveaus worden ingezet, nl voor de hele groep (preventieniveau 1), voor een
subgroepje leerlingen dat gericht werkt aan bepaalde doelen (preventieniveau 2) en indien nodig voor een
enkele leerling een plan op preventie-niveau 3. Als een kind ingedeeld wordt in preventieniveau 2 of 3,
worden ouders daarvan altijd op de hoogte gebracht.

Toetsing
Ieder kind maakt vanaf groep 1 tot en met groep 8 een enorme groei door. Het ontwikkelt zich in deze relatief
korte tijd tot een heel eigen persoonlijkheid. Er zijn veel omstandigheden die daarbij een rol spelen, maar het
belangrijkste is toch wel of een kind zich prettig voelt. Een goed pedagogisch klimaat biedt de beste kansen
voor een ononderbroken ontwikkeling.
Met behulp van toetsen willen wij te weten komen hoe een kind zich ontwikkelt op het gebied van de
verschillende leervakken en sociaal emotionele ontwikkeling.

Verschillende toetsen (zie ook bijlage 2)
In het kort kennen wij twee soorten toetsen:
1. Methode gebonden toetsen
Deze horen bij de methoden die we op onze school gebruiken. Dit toetst of het kind de leerstof van de
methode over een korte periode beheerst.
2. Niet-methode gebonden toetsen
Dit zijn de Cito- toetsen die we voor de verschillende vakken gebruiken. Deze toetsen zijn onafhankelijk van
de methode en hierbij kunnen we vergelijken met andere kinderen op landelijk niveau. Al deze toetsen vindt
u uitgelegd in de bijlage ‘toetsen’.
Pluspunt 3.0 , de referentieniveaus en de steraanpak
Alle groepen werken met de methode Pluspunt 3
De referentieniveaus die gelden voor het basisonderwijs zijn in deze methode geïntegreerd.
Wat houdt dat in?
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De referentieniveaus
Het ministerie heeft bepaald dat bij rekenen in het basisonderwijs 75% van de leerlingen 1S (Streefniveau)
moet behalen. Leerlingen op 1S niveau stromen uit naar vwo, havo en vmbo gemengde en theoretische
leerweg.
Als door alle betrokkenen vastgesteld wordt dat bepaalde leerlingen niveau 1S niet aankunnen, dan volstaat
niveau 1F (fundamenteel niveau). Deze leerlingen krijgen minder leerstof en werken met eenvoudigere
doelen. Leerlingen op 1F niveau stromen uit naar de kader- en beroepsgerichte leerwegen in het VMBO.
De referentieniveaus in Pluspunt 3
Pluspunt differentieert al in de onderbouw en werkt met een z.g. ‘steraanpak’. Pas vanaf gr. 7 en 8 vindt er
differentiatie plaats op basis van de referentieniveaus 1F en 1S.
In de lesstof voor alle groepen zijn de niveaus zichtbaar verwerkt.

1-ster: werkt toe naar 1F eind basisschool (fundamenteel niveau)

2-ster: werkt toe naar 1S eind basisschool (streefniveau)

3-ster: werkt toe naar 1S+ eind basisschool (boven streefniveau)
Groep 3,4 en 5
De 2-ster basisstof moet door alle leerlingen in deze groepen worden beheerst. Sommige kinderen hebben
extra rekentijd en extra instructie nodig om het tempo van de groep te kunnen volgen. Het sterrenniveau in
groep 3,4 en 5 heeft nog géén directe relatie met de officiële referentieniveaus.
Het 1-sterniveau is in deze groepen vooral gericht op een ideale balans tussen uitdaging en succeservaring.
Een kind dat in gr. 4 opgaven op 1-sterniveau maakt, stroomt dus niet automatisch uit op 1F niveau aan het
einde van de bassischool.
Bij de 1-ster aanpak hoort extra veel instructie. Het doel is om de kinderen (terug) te brengen op het
streefniveau 2-ster.
Voor kinderen die het streefniveau goed beheersen is er leerstof op 3-sterniveau. Dit wordt ook wel 1S+
genoemd. De opgaven op dit niveau dagen de goede rekenaars uit om eigen oplossingen te bedenken.
Groep 6
Groep 6 is het overgangsjaar tussen de methodedifferentiatie om de groep bijeen te houden en de
differentiatie op basis van de referentieniveaus zoals hierboven beschreven. In deze groep gaan de niveaus
meer uiteenlopen en worden de verschillen tussen de leerlingen groter. Nu wordt duidelijk welk
referentieniveau de kinderen aankunnen. In groep 6 verwerken de leerlingen de lesstof op hun eigen niveau.
De meeste leerlingen werken op het streefniveau (1S) met de 2-sterwerkboeken. Sterke rekenaars werken op
het plusniveau met de werkboeken. Bij enkele leerlingen kan het nodig zijn om te kiezen voor de 3sterwerkboeken. Het plaatsen van een kind op dit niveau is altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Een kind dat in groep 6 op 1-ster niveau werkt, werkt nog steeds op 1S-niveau. Op dit niveau worden meer
voorbeelduitwerkingen, modellen enzovoorts gebruikt.
Vanaf groep 7 wordt in de leerlijn een verdeling gemaakt op 1F, 1S of 1S+. Het is niet eenvoudig om een
kind dat vanaf groep 7 op een (voor hem) te laag fundamenteel niveau werkt, terug te plaatsen op een hoger
streefniveau met basisdoelen. Daarom is een goed keuzeproces van belang. We hanteren hierbij een
beslisprocedure waarbij u als ouders betrokken bent.

Groep 7 (en 8)
De differentiatie op basis van de referentieniveaus gebeurt dus pas echt in gr. 7 en 8. De instructie vindt dan
op 2 niveaus plaats: 1F(1-ster) en 1S (2-ster). Alle kinderen doen mee aan de instructie op 1F niveau. Hierbij
gaat het om basiskennis en –basisinzichten die alle kinderen moeten beheersen. Na deze instructie gaan de
kinderen, die op 1F niveau werken, de leerstof verwerken. De andere kinderen gaan door met de instructie op
1S niveau.

Verwerking op 1F: in het 1-ster werkboek. Alle rekenonderwerpen komen aan bod op een niveau dat
voor deze kinderen haalbaar is. De opgaven zijn minder complex en zoveel mogelijk
toepassingsgericht. Zo wordt het rekenen met breuken ondersteund door voorbeelden van concrete
situaties waarin deze sommen moeten worden gemaakt. De sommen op 1F niveau zijn over het
algemeen dus minder complex. Er wordt ook consequent aandacht besteed aan extra inoefening van
basale rekenvaardigheden zodat deze leerlingen meer tijd hebben om deze rekenkennis (alsnog) op
peil te brengen of te houden. Ze leren goed rekenen en hun zelfvertrouwen groeit.

Verwerking op 1S en 1S+: gemiddelde en sterke rekenaars gaan na de instructie op 1S-niveau de
lesstof verwerken op hun eigen niveau in het 2-sterwerkboek (1S) of het 3-sterwerkboek (1S+).
Doordat Pluspunt ook opgaven aanbiedt op een hoger niveau dan het streefniveau krijgen ook sterke
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rekenaars een optimale balans tussen uitdaging en succeservaring. Zo kunnen zij het hoogst
mogelijke niveau halen.
Binnen ieder niveau biedt de methode zo een goed evenwicht tussen uitdaging en succeservaring. Maar de
kinderen worden ook gestimuleerd om door te werken naar het volgende niveau. De steraanpak stimuleert
dus elk kind om het beste uit zichzelf te halen.

Toets resultaten
Het afnemen van toetsen neemt veel tijd in beslag. Alle gegevens worden bijgehouden en er wordt gekeken
naar het verloop van de ontwikkeling. Daar wordt vervolgens verder mee gewerkt.
Wat de niet-methode gebonden toetsen betreft: de scores hiervan worden allemaal ingevoerd en bijgehouden
in de computer, zodat er een duidelijk overzicht is van de prestaties van de kinderen. De uitslagen van de
landelijk genormeerde CITO-toetsen worden aangegeven in de Romeinse cijfers I –II-III-IV-V.
Hierbij staat:
- I ver boven het gemiddelde (20%)
- II boven het gemiddelde (20%)
- III de gemiddelde groep leerlingen(20%)
- IV onder het gemiddelde (20%)
- V ver onder het gemiddelde (20%)
Leerlingvolgsysteem (LVS)
Een kind wordt zijn hele schoolloopbaan gevolgd. Om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen
verwerken en volgen, hebben wij een leerlingvolgsysteem op school. Per leerling is er een dossier (digitaal),
waarin alle toets uitslagen (van de niet-methode gebonden toetsen) zijn verwerkt. Op deze manier is het voor
iedere leraar dus mogelijk om in te zien, hoe zijn of haar leerlingen zich in de voorgaande jaren hebben
ontwikkeld.
Dossiervorming
De gegevens in het leerling dossier zijn uiteraard vertrouwelijk. U heeft als ouders inzagerecht in de
dossiermap van uw kind. U wordt ook toestemming gevraagd wanneer de school derden – op basis van de
dossiergegevens- informeert.
Dyslexie
De behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt vergoed door de gemeente. Het is de taak
van de school om een dossier te vormen, waarna in overleg met de SBD wordt bekeken of een kind in
aanmerking komt voor de vergoeding. De behandelingen vinden buiten schooltijd plaats bij aangesloten
instanties. Extra oefening wordt zowel thuis als op school gedaan.
Het voortgezet onderwijs
In groep 7 maken de leerlingen de Entreetoets van Cito. Na de afname ontvangt u een leerling profiel op
papier. Naast het leerling profiel ontvangt u het rapport Vooruitblik. Dit rapport geeft een rechtstreekse
voorspelling van het best passende brugklastype voor uw kind, op basis van de totaalscore op de Entreetoets.
De uitslag en prognose voor het Voortgezet Onderwijs wordt met u besproken tijdens de laatste ronde
oudergesprekken.
De leerlingen van groep 8 maken een genormeerde Eindtoets. De Eindtoets vindt vanaf 2015 jaarlijks in april
plaats. Vanaf 2015-2016 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.
In een schooladvies geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. Daarbij
kijkt de school onder andere naar:
de aanleg en de talenten van een leerling;
de leerprestaties;
de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.
Wanneer kinderen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs
(PrO) wordt er een onderwijskundig rapport opgemaakt. Aan de ouders wordt gevraagd om dit te
ondertekenen. Het LWOO wordt op het voorgezet onderwijs per school ingevuld. Dit betekent op de ene
school ondersteuning in alle leerwegen en op de andere school een aparte leerweg.
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Wanneer een kind de leerstof van een vakgebied op een lager niveau krijgt aangeboden (horizontale
roostering) zal hij/zij voor dat vak niet het eindniveau van groep 8 halen. Het aangepaste programma is zo
opgesteld dat er aansluiting is met het vervolgonderwijs.
Als een kind in groep 8 voor een vakgebied de leerstof al heeft doorlopen volgt hiervoor
verbreding/verdieping.
Bijlage 1
Wat doet de IB-er?
-

De IB-er is verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school.
De leerlingen van groep 1 tot en met 8 volgen, door middel van het bijhouden van de leerling
volgdocumenten.
Het samenstellen van de toets kalender en zorgen dat de toets gegevens op tijd ingeleverd zijn.
Het leiden van leerling besprekingen tijdens personeelsvergaderingen.
Analyseren van toets gegevens op schoolniveau en doorspreken van de gegevens met directie en
inspectie.
Verzorgen van rapportages richting directie, bestuur en inspectie
De leraren ondersteunen bij het realiseren van een passend aanbod voor alle leerlingen
Eventueel verdiept onderzoek uitvoeren bij een kind.
Adviseren bij het opstellen van een groepsplan of individueel plan
Contacten onderhouden met o.a. de SBD, Buurtzorg Jong, andere externe deskundigen en de
opgedane informatie delen met het team.
Contacten onderhouden met het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook met de IB-ers
van andere scholen uit Putten en uit ons samenwerkingsverband.
Op aanvraag aanwezig zijn bij gesprekken tussen leraar en ouders.
De leraar ondersteunen bij het klassenmanagement.
Zorg dragen voor de orthotheek (alle materialen die op school aanwezig zijn met betrekking tot de
zorgorganisatie).
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen om de leerlingenzorg op onze school zo optimaal
mogelijk te laten functioneren.
Ondersteuning bieden aan ouders wanneer er gezocht moet worden bij andere instanties en zonodig
aanwezig zijn bij gesprekken.
Contact en overleg met de RT-er.
Invullen van onderwijskundige rapporten.
Supervisie over de leerlingendossiers.
Samen met de leraar bespreekt de IB-er alle leerlingen 3 x per jaar tijdens de groepsbespreking
De IB-er neemt initiatieven op het gebied van de leerlingenzorg, houdt nieuwe ontwikkelingen bij en
draagt zorg voor de implementatie hiervan, in samenwerking met directie en team.
Coördineren van extra ondersteuning, bv een zorgarrangement
Klassenbezoeken afleggen
Participeren in diverse overlegstructuren op lokaal en regionaal niveau
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Bijlage 2
Niet-methode gebonden toetsen – een overzicht
Kleuters
DORR
DORR is een observatie- en volgsysteem dat is gekoppeld aan leerdoelen en leerlijnen. Dat biedt ons de
mogelijkheid om de ontwikkeling van een kind precies in kaart te brengen en zo het lesaanbod nog meer op
maat te maken. Er is dus geen basisaanbod voor alle kinderen, maar subgroepjes kinderen ontvangen een
verschillend aanbod. Zo kunnen we inspelen op de speel- en leerbehoefte van elk kind.
Screening dyslexie
In groep 2 wordt in februari bij elk kind deze screeningslijst ingevuld. Risicofactoren t.a.v. lezen en spelling
worden in kaart gebracht. Kinderen die opvallen, krijgen aansluitend extra hulp om de start in groep 3 zo
optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze hulp waarbij kinderen op een speelse manier een aantal letters
leren lezen en schrijven noemen we voorschotbenadering.
U wordt geïnformeerd als dit uw kind betreft
Sociale vaardigheden
ZIEN!
ZIEN! Is een leerlingvolgsysteem dat de leraar helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en
handelingssuggesties. ZIEN! ondersteunt het gehele proces van signaleren tot handelen. Er wordt gebruik
gemaakt van 7 dimensies die informatie geven over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of
individuele leerlingen.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een leerlingenvragenlijst in.

Vragenlijst sociale veiligheid
Deze vragenlijsten worden afgenomen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 om in kaart te brengen of kinderen
zich sociaal gezien veilig voelen op school. Het gaat om vragen als: ben je wel eens bang op school, word je
wel eens uitgescholden enz. Op deze manier ontstaat een beeld van individuele leerlingen en een beeld op
groepsniveau.
Lezen en taal
DMT
Drie Minuten Toets. Toets van woorden opgebouwd in moeilijkheid. De leerlingen krijgen woordkaarten te
lezen. Iedere kaart is iets moeilijker. Voor iedere kaart is 1 minuut leestijd. Er wordt gekeken naar het aantal
gelezen woorden minus de fouten.
AVI
Toets in tekstlezen. Er is een maximale tijd en een maximaal aantal fouten dat gelezen mag worden. Het
systeem van de AVI-indeling is vernieuwd. Er zijn 12 niveaus vanaf AVI-start t/m AVI-Plus.
Cito Begrijpend lezen
Vanaf groep 4 tot januari groep 8 wordt aan de hand van teksten het leesbegrip getoetst.
Signaleringen groep 3
Deze signaleringen vinden 4 keer per jaar plaats. Hierbij worden de deelvaardigheden voor het lezen en
spellen, namelijk auditieve synthese (afzonderlijke klanken samenvoegen tot een woord), auditieve analyse
(een woord kunnen splitsen in de afzonderlijke klanken), letterkennis, letterdictee en woorden lezen in kaart
gebracht.
Cito Spelling
Vanaf februari groep 3 tot januari groep 8 wordt twee keer per jaar een dictee afgenomen.
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Rekenen
Cito Rekenen
Met deze toets is het mogelijk om het rekenniveau van de leerling vast te stellen. Het geeft een duidelijk
beeld van de vaardigheden van de individuele leerling en de groep als geheel.
Deze toets wordt twee keer per jaar afgenomen vanaf februari groep 3 tot en met januari groep 8.
TTA
Dit is een niet-methodetoets die 2 x per jaar wordt afgenomen in groep 3 t/m 8 om de automatisering van de
rekenvaardigheden te meten.
Cito entreetoets
Deze toets geeft de leraar van groep 7 een duidelijk beeld hoe de kinderen er voor staan op de verschillende
vakgebieden. Het geeft de school tevens een aanwijzing welke ‘vak onderdelen’ nog enige extra aandacht
behoeven. Deze toets wordt niet door de leraar nagekeken, maar door ‘CITO’ zelf. U krijgt hiervan uiteraard
ook de uitslag.
Eindtoets
De Eindtoets Basisonderwijs wordt in groep 8 afgenomen.

Cito Studievaardigheden
Om efficiënt en effectief te studeren zijn studievaardigheden van groot belang. Daarom is het vermogen om
teksten samen te vatten, informatie te vinden, kaart te lezen en uit de voeten te kunnen met schema’s,
tabellen en grafieken mede bepalend voor het verdere schoolsucces van uw kind(eren). Met de toetsen
Studievaardigheden volgen we het niveau van de leerlingen op deze gebieden.
Overig
NSCCT
Deze afkorting staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test wordt afgenomen in de
groepen 4 t/m 7 en geeft een beeld van niet-schoolse vaardigheden en daarmee krijgen wij een beeld van de
leercapaciteiten van een leerling. Ook biedt deze test de mogelijkheid om eventuele onderpresteerders te
signaleren. De test wordt afgenomen en gescoord door de Schoolbegeleidingsdienst. Na afloop ontvangt de
school de uitslagen . Deze worden mondeling nabesproken door de onderwijsadviseur. De uitslag wordt met
ouders besproken tijdens de spreekavond in februari.
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Bijlage 3 toets kalender 2018-2019

OKTOBER

NOVEMBER

JANUARI

Zien!
Zien! Lln-vragenlijst
Vragenlijsten sociale veiligheid lln + lkr
Observatielijst taakgerichtheid
Formulier BAS – groepsrollen
Sociogram (sometics)
Strategietoets BL

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
5
3
1
1
3
5

Cito Studievaardigheden
AVI,DMT, Klepel, Brus
Nieuwsbegrip
NSCCT

groep 8
lln in halfjarig dyslexietraject
gr. 5 t/m 8 toets informatieve teksten
groep 4 t/m 7

TempoToets Automatiseren
Cito Rekenen
Cito Begrijpend Lezen
Uitval BL Woordenschat Nieuwsbegrip
Woordenschat
DMT versie A (zie onderstaand schema)
AVI (versie A)
Grafementoets DMT en aud.synth.
bij IV-Vlln DMT groep 4

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

AVI, DMT, Klepel, Brus
Observatielijst taakgerichtheid
Cito Spelling

lln in halfjarig dyslexietraject
groep 1 t/m 8 (incidenteel)
groep 3 t/m 8

Screening risicofactoren
lezen/spellen
ZIEN! 2e afname
Nieuwsbegrip

groep 2

Nieuwsbegrip

gr. 5 t/m 8 Strategietoets BL

Tussenevaluatie AVI,DMT, Klepel, Brus
Eindtoets
Entreetoets

lln in halfjarig dyslexietraject
groep 8
groep 7

3
3
4
8
4
3
3
3

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
8
8 (incidenteel)
8
8
8

t/m 8 (vóór toetsronde)
t/m 8
t/m 8 **
t/m 7
t/m 8
t/m 8
en 4

FEBRUARI

gr. 3 t/m 8: incidenteel
gr. 5 t/m 8 toets informatieve teksten

MAART

APRIL
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MEI

JUNI

TempoToetsAutomatiseren
Nieuwsbegrip

gr. 3 t/m 7 (vóór toetsronde)
gr. 4 t/m 8 toets informatieve teksten

Cito Spelling
Cito Rekenen
DMT versie B zie onderstaand schema
Groep 3 en 4: IV-V-lln:
Grafementoets DMT+ Toets aud. sythese
AVI (versie B)
AVI,DMT, Klepel, Brus
Begrijpend Lezen
Woordenschat

groep 3 t/m 6
groep 3 t/m 6
groep 3 t/m 7
groep 3 t/m 7
lln in halfjarig dyslexietraject
groep 4,5 en 6
gr. 4,5 en 6

AFNAMESCHEMA DMT:
MEDIO GROEP 3
EIND GROEP 3
MEDIO GROEP 4
EIND GROEP 4
MEDIO GROEP 5
EIND GROEP 5
MEDIO GROEP 6
EIND GROEP 6
MEDIO GROEP 7
EIND GROEP 7
MEDIO GROEP 8

versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

kaart
kaart
kaart
kaart
kaart
kaart
kaart
kaart
kaart
kaart
kaart

1 en 2
1/2/3
1/2/3
1/2/3
(1), 2/3
(1), 2/3
(1), 2/3
(1), 2/3
(1), 2/3
(1), 2/3
(1), 2/3

** Gr 4 Cito begrijpend lezen M4 is een proeftoets
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Bijlage 4
Adressen en telefoonnummers
Zorgteam (intern)
Papiermakerstraat 18
3881 BL Putten
tel. 0341-353686
Het zorgteam vergadert regelmatig over de uitvoering en inhoud van de leerlingenzorg op Bij de Bron. Het
team bestaat uit de twee intern begeleiders en de directeur.
Mw. A. van Doornik-van Donselaar
Intern begeleider
Aanwezig op dinsdag of donderdag in combinatie met de Van Damschool
Mw. A. Evers- Mosterd
Intern begeleider
Aanwezig op de donderdag
Dhr. H. A. van Veldhuizen
Directeur
Aanwezig op maandagmorgen, woensdag en donderdag
Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland
Galvaniweg 13
8071 SC Nunspeet
Tel. 0341-278484
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