Zorgplan KBS De Drie Musketiers, 2021-2022

In dit document wordt
weergegeven hoe de
ondersteuningsstructuur van KBS
Drie Musketiers eruit ziet en hoe
men handelt.

Versie augustus 2021

ONDERSTEUNINGSPLAN
KBS DE DRIE MUSKETIERS
SCHOOLJAAR 2021-2022

1

Carmen de Kuijer
Intern Begeleider

Zorgplan KBS De Drie Musketiers, 2021-2022

Inhoud
Inleiding

4

1.1 Het Ondersteuningsplan

4

1.2 Algemene info

4

Het ondersteuningsstructuur op KBS De Drie Musketiers

5

2.1 Visie op Zorg

5

2.2 Handelingsgericht werken (HGW)

6

2.3 Werken met groepsoverzichten en groepsplannen in het kader van HGW

7

2.4 Het interne ondersteuningsteam (IOT)

7

2.5 Het externe ondersteuningsteam (EOT)

7

2.6 Het groeidocument

8

Zorg op KBS De Drie Musketiers

9

3.1 Zorgniveau’s

9

Zorgniveau 1: Reguliere en preventieve zorg in de groep (basisaanbod).

9

Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep (door de leerkracht).

10

Zorgniveau 3: Speciale zorg in of buiten de groep, in samenwerking met de IB-er.

11

Zorgniveau 4: Speciale zorg met inzet van externe hulp.

12

Zorgniveau 5: Plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van
de leerling.
13
3.2 Groepsbesprekingen (zorgniveau 1)

15

Peuterspeelgroep

17

4.1 Samenwerking

17

4.2 Overdracht PSG / basisschool

17

Aanmelding nieuwe leerlingen

18

5.1 Aanmeldprocedure

18

Overdracht, leertijdverlenging en leertijdversnelling

20

6.1 Overdracht

20

6.2 Leertijdverlenging

20

6.3 Leertijdversnelling

21

6.4 Pluswerk

22

2

Zorgplan KBS De Drie Musketiers, 2021-2022

6.5 Verrijkingsklas buiten school

23

Sociaal emotionele ontwikkeling

24

7.1 Methode

24

7.2 Signaleringsinstrument

24

Dyslexie

25

Dyscalculie

27

9.1 ERWD

27

9.2 Dyscalculiebeleid KBS De Drie Musketiers

27

Beleidsstukken en protocollen op de KBS De Drie Musketiers

28

Bijlagen

29

1. School specifiek Stroomdiagram passend onderwijs RSV Breda

3

29

Zorgplan KBS De Drie Musketiers, 2021-2022

1.

Inleiding

1.1 Het Ondersteuningsplan
Een zorgplan heeft over het algemeen de volgende drie functies:
1. Het is een beleidsplan: de informatie die erin staat is gericht op het monitoren van
ontwikkelingen en het evalueren van activiteiten.
2. Het is een verantwoordingsdocument naar de buitenwereld: men legt er
verantwoordelijkheid mee af aan de inspectie en de overheid.
3. Het is een kwaliteitswaarborg voor de zorg in de school: het is gericht op het vergroten en
continueren van de kwaliteit van de zorgstructuur.
Scholen werken continu aan optimale zorg en begeleiding voor de leerlingen. Het zorgplan laat zien
hoe de zorgstructuur van de school als geheel georganiseerd is. Omdat een zorgplan geen statisch
document is, wordt er ook in aangegeven welke beleidsvoornemens er voor het volgende jaar/jaren
zijn. In die zin kan een zorgplan ook gezien worden als ontwikkeldocument voor de toekomst dat elk
jaar bijgesteld en aangevuld wordt. Uitgangspunten bij de inhoud van een zorgplan zijn dat er
voortgebouwd is op eerder gemaakte beleidsbeslissingen en dat het zorgplan een mix laat zien van
de huidige praktijk, voorgenomen ontwikkelingen en rekening houdt met de in het afgelopen jaar
vastgestelde en ervaren knelpunten.

1.2 Algemene info
Dit zorgplan heeft relatie met het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan van het
Samenwerkingsverband RSV Breda (zie www.rsvbreda.nl) en de visie/missie van het bestuur.
Het bevoegd gezag: Stichting Nuwelijn
Basisschool KBS De Drie Musketiers is onderdeel van scholenorganisatie Nuwelijn.
Nuwelijn is een stichting voor primair onderwijs op katholieke grondslag.
Voor uitgebreide informatie: zie de website www.nuwelijn.nl
Het bestuurskantoor is gevestigd te Schoolstraat 5, 5124RM Molenschot. Tel.: 0161-232154
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2.

Ondersteuningsstructuur op KBS De Drie Musketiers

2.1 Visie op zorg
Iedere leerling op onze school verdient onze zorg. Vanuit het Handelingsgericht werken (HGW)
worden de leerlingen begeleid om zo de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding die we aan
alle leerlingen bieden te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende
leerlingbegeleiding concreet, zodat ons team effectief om kan gaan met verschillen tussen leerlingen.
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we onderstaande zeven uitgangspunten
hanteren:
1. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal: wat heeft het kind nodig om
onderwijsdoelen te behalen?
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het
kind en de interactie met zijn omgeving. Het uitgangspunt is het kind in deze groep, bij deze
leerkracht, op onze school en van deze ouders.
3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een
cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel het kind, de leerkracht, de school, de
groep en de ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van
ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
5. We werken constructief samen: samenwerking tussen het kind, de leerkracht, de ouders en
interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te genereren.
6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het
leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en
evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
7. De werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk
hoe de school wil werken en waarom.
Bovenstaande uitgangspunten zijn het kader waarin wij cyclisch werken en passen bij de visie die
hoort bij het Passend Onderwijs. De ouders van de leerling zien wij als een waardevolle partner die
we graag betrekken bij het onderwijs. In plaats van te bedenken wat de leerling niet (meer) kan,
wordt er gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Deze oplossingsgerichte strategie komt terug in
ons denken en handelen.
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2.2 Handelingsgericht werken (HGW)

Er wordt gewerkt met de cyclus van HandelingsGerichtWerken (HGW). De IB-er begeleidt de
leerkracht waar nodig bij het uitvoeren van de stappen van HGW, volgt de voortgang en leidt de
groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. De IB-er speelt ook een rol bij het schakelen naar
externe begeleiding of externe zorg.
De cyclus van HGW bestaat uit:
Waarnemen: leerresultaten verzamelen in groepsplan, bekijken en evalueren wat effecten van
aanbod en aanpak zijn en signaleren van kinderen die extra aandacht nodig hebben. We gebruiken
hierbij methode toetsen, Cito-toetsen en observaties.
Begrijpen: vaststellen onderwijsbehoeften van leerlingen. Verzamelen van stimulerende en
belemmerende factoren van de leerlingen op het groepsoverzicht. Op basis daarvan benoemen wat
de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. Wat heeft deze leerling nodig om te kunnen
ontwikkelen algemeen maar ook vakspecifiek.
Plannen: het plannen van een haalbaar onderwijsaanbod en concrete doelen in een groepsplan.
Leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Per subgroep (of individuele
leerling) wordt beschreven welke aanvullende doelen er nagestreefd worden, welke materialen
daarvoor gebruikt worden en hoe de leerkracht denkt dit te gaan bereiken (het pedagogisch en
didactisch handelen).
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Realiseren: uitvoeren van het groepsplan. Na een vooraf bepaalde periode wordt het groepsplan
geëvalueerd. Dit is in ieder geval na een half jaar, na de CITO toetsing. Waar nodig gebeurt dit vaker.
Zijn de doelen bereikt? Sloten we aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen? Wat moeten we
voor het komende groepsplan aanpassen? Deze fase loopt over in het waarnemen in een nieuwe
cyclus.

2.3 Werken met groepsoverzichten en groepsplannen in het kader van HGW
Groepsoverzichten
Per leerjaar bestaat er één groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht staan de stimulerende en
belemmerende factoren alsmede de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit groepsoverzicht
wordt gebruikt als input voor het groepsplan. Daarnaast wordt het groepsoverzicht gebruikt als
praatpapier tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen. Het overzicht wordt tijdens deze
besprekingen aangepast waar nodig. Zo past de leerkracht het groepsoverzicht ten minste aan in
november, februari en juni. Het groepsoverzicht wordt eveneens gebruikt als praatpapier tijdens de
groepsoverdracht naar de nieuwe leerkracht.
Groepsplannen
Bovenstaande cyclus wordt 3 tot 4 keer per jaar doorlopen. Per schooljaar worden er in twee keer
groepsplannen gemaakt voor de kernvakken (Rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling)
gelijklopend met de toetsperiodes in januari/februari en mei/juni. Tussendoor worden de
groepsplannen bijgewerkt indien noodzakelijke aanpassingen in het aanbod zijn gedaan.
Kerndocumenten
Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van
kinderen in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren. We
streven daarbij naar een preventieve aanpak. We kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de komende
periode en wat hebben onze kinderen nodig om die doelen te bereiken?
Trendanalyse
De IB-er signaleert trends op groeps- en schoolniveau op basis van trendanalyses. Er worden twee
keer per jaar trendanalyses gemaakt. Dit komt ook terug bij de groepsbesprekingen. Tweemaal per
jaar worden belangrijke trends besproken in het team (na de toetsperiodes van januari en juni).
We zijn voornemens om deze trendanalyse als volgt op te bouwen: In februari een data-analyse en in
juni een trendanalyse. Dit wordt momenteel (april 2020) verder uitgezocht in overleg met de scholen
van de stichting.

2.4 Het interne ondersteuningsteam (IOT)
Leerlingen worden vier keer per jaar besproken tijdens de leerling-/groepsbespreking.
Daarnaast kunnen er door het jaar heen gesprekken plaatsvinden met ouders, leerkracht en intern
begeleider, die los staan van de ouderavonden. Zo’n bijeenkomst noemen we het interne
ondersteuningsteam (IOT). Deze komen bijeen op verzoek van een van de deelnemers. De IOT’s
kunnen plaatsvinden op alle momenten in de cyclus HGW. Hiervan wordt altijd een verslag gemaakt
door de leerkracht of intern begeleider (in overleg) en dit wordt opgeslagen in Parnassys.

2.5 Het externe ondersteuningsteam (EOT)
Het externe ondersteuningsteam (EOT) bestaat uit intern begeleider en externen zoals (School
Maatschappelijk Werk) SMW, jeugdverpleegkundige en CC vanuit SBO. Deze EOT’s vinden drie keer
per jaar gepland plaats en kunnen aanvullend door het jaar heen plaatsvinden bijv. n.a.v. een extern
onderzoek of maken deel uit van een begeleidingstraject van een ondersteuningsarrangement.
Tevens kan er expertise worden aangevraagd van een orthopedagoog of andere expert.
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Verslaglegging van EOT’s wordt door de interne begeleider verzorgd en opgeslagen in de leerlingmap
in Parnassys bij de betreffende leerling.

2.6 Het groeidocument
Passend onderwijs draait om het bieden van maatwerk aan leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Passend Onderwijs betekent samenwerking zoeken tussen scholen in de regio, maar ook
met andere instanties, zoals Gemeente of Jeugdzorg.
Het groeidocument is binnen het Passend Onderwijs een middel om te inventariseren wat een kind
nodig heeft en in kaart te brengen welke interventies er ingezet zijn om er voor te zorgen dat de
schoolloopbaan succesvol verloopt. Dit document wordt in gekoppelde notities in ParnasSys ingevuld
op het moment dat er een vermoeden bestaat dat een leerling de reguliere leerlijn niet meer kan
volgen en extra ondersteuning nodig heeft op meerdere vakgebieden. Voor een aanvraag bij de
Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) voor een zware ondersteuning is een groeidocument
verplicht. Binnen het groeidocument is het OPP opgenomen.
Op basis van dit groeidocument kan de toeleiding naar extra ondersteuning en de overstap van
leerlingen naar SBO, SO of (V)SO op een efficiënte en effectieve wijze verlopen. Bij deze werkwijze is
het van belang gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de ouders. Als eerst
verantwoordelijke opvoeders weten zij wat wel en niet werkt bij het stimuleren en structureren van
de ontwikkeling van hun kind.
Toelaatbaarheidsverklaring
Vanaf 1 augustus 2014 is de beslissing of een leerling toelaatbaar is voor het SBO, SO of (V)SO komen
te liggen bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband streeft ernaar om bij
overstappen de extra ondersteuning door te laten lopen. Het gaat om de volgende transities:
● Van de voor- en vroegschoolse voorziening
● Van het PO naar het VO
● Van BO naar SBO en van SBO naar SO en vice versa
Toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en SO zijn in principe tijdelijk en eindigen in ieder geval
op het moment waarop de leerling de school voor SBO of SO verlaat. Zo ook bij de overstap van het
SO naar het VO. Het samenwerkingsverband VO moet vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring
verstrekken voor de toelating tot het (V)SO.
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3.

Zorg op KBS De Drie Musketiers

3.1 Zorgniveau’s
Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau wordt in kaart gebracht:
o
Inhoud en criteria
o
Wie is waar verantwoordelijk voor
o
Communicatie: wie praat met wie waarover
o
Dossiervorming: wie legt waar vast en op welke manier

Zorgniveau 1: Reguliere en preventieve zorg in de groep (basisaanbod).
Alle leerlingen die de leerdoelen kunnen behalen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Het zijn
alle leerlingen die met differentiatie binnen de methode (adaptief onderwijs) de minimum doelen
kunnen behalen. De methodes bieden stof voor het gemiddelde niveau, met daarnaast ook extra
oefen- en verrijkingsstof. De leerling wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk
voor leerstofaanbod en begeleiding, waarbij het groepsoverzicht en groepsplan het uitgangspunt
vormt. De IB-er fungeert als klankbord voor de leraar en heeft een stimulerende en bewakende
taakstelling t.a.v. de groep en de individuele leerlingen.
Wie verantwoordelijk:
Leerkracht
● De leerkracht is verantwoordelijk voor het vormgeven van zorgniveau 1 is de groep.
● De leerkracht is deskundig met betrekking tot de opbouw van de methoden, is bekend met
leerlijnen en kan hiernaar handelen.
● De leerkracht schept een positief werkklimaat waarin hoge verwachtingen van leerlingen
worden uitgesproken. Daarbij voert de leerkracht een goed klassenmanagement waarbinnen
de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid hebben tot leren.
● Bij een opvallende score (positief of negatief) zal de leerkracht verder onderzoek doen door
middel van toetsanalyse en een diagnostisch gesprek. Bij een A+ score zal de leerling door
getoetst worden of wordt deze leerling met de IB-er besproken voor uitdagender werk.
● De leerkracht is verantwoordelijk voor het invullen van de toetsgegevens in Parnassys en het
bijhouden van het groepsoverzicht.
● Indien de leerkracht hulp nodig heeft van de IB-er, is de leerkracht ervoor verantwoordelijk
deze hulp in te roepen.
IB-er
●
●

De IB-er is verantwoordelijk voor correct doorlopen HGW cyclus (groepsbesprekingen,
individuele leerlingbesprekingen).
De IB-er is verantwoordelijk voor het samenstellen van de toetskalender.

Communicatie:
● De leerkracht volgt de ontwikkeling van leerlingen door middel van observaties,
diagnostische gesprekken met leerlingen, methodegebonden toetsen en CITO toetsen. De
leerkracht legt de ontwikkeling vast in Parnassys.
● Met IB-er in groepsbespreking volgens cyclus HGW (3 a 4 keer per jaar). Tijdens de
groepsbespreking worden alle leerlingen besproken en is er een samenvatting van de
toetsresultaten of de SEO-resultaten.
● De leerkracht communiceert met de IB-er als een leerling van zorgniveau moet veranderen.
● Communicatie met ouders tijdens reguliere oudergesprekken (2 tot 4 keer per jaar) en
eventueel bij een tussentijds oudergesprek (op aanvraag van leerkracht of ouders). Tijdens
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de gesprekken met ouders, worden ouders meegenomen in het proces op basis van
gelijkwaardigheid, waarbij duidelijk wordt wat het kind nodig heeft en wie hieraan wat kan
bijdragen op school en thuis.
Dossiervorming:
● Groepsoverzicht (met onderwijsbehoeften) en groepsplan/blokplanning. Evaluatie van de
groepsplan / blokplanning als start voor nieuwe blokplanning /groepsplan.
● Rapport wat naar ouders gaat, 3 keer per jaar.
● Toetsen, informatie oudergesprekken, onderzoeksgegevens, gegevens betreffende
logopedie/ fysiotherapie, speltherapie etc en eventueel aanvullende gegevens in Parnassys.
Een leerling gaat naar zorgniveau 2 als de zorg in niveau 1 niet toereikend is; de leerling kan de
minimumdoelen van de methode niet aan of de plustaken zijn niet uitdagend genoeg (leerlingen met
een V of I score).

Zorgniveau 2: Extra zorg in de groep (door de leerkracht).
Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een leerling op één of meerdere
ontwikkelingsgebieden stagneert, stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op de specifieke
onderwijsbehoeften van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften - om de reguliere doelen te
behalen - van de leerling worden beschreven in het groepsoverzicht. In de blokplanning/groepsplan
beschrijft de leerkracht concreet op welke wijze (doelen, aanpak, richtinggevers voor weekplanning)
het onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. De differentiatie van de methode zoals beschreven in
zorgniveau 1, heeft onvoldoende effect gehad. Er wordt extra zorg geboden (bijvoorbeeld meer
individuele instructie en verwerking, extra feedback, pedagogische maatregelen, didactische
maatregelen, etc.).
Wie verantwoordelijk:
Leerkracht
● Het vormgeven van zorgniveau 2 in zijn/ haar groep: de inhoud en uitvoering van de extra
zorg aan de leerlingen.
● De communicatie met ouders en de verslaglegging daarvan.
● Het vragen van hulp aan de IB-er, indien van toepassing.
● Het bespreken van de aanpak met de IB-er bij te weinig vooruitgang.
IB-er
●
●

Het bieden van ondersteuning aan de leerkracht.
Coördineren van het correct doorlopen HGW-cyclus.

Communicatie:
● De leerkracht informeert de ouders over de inhoud van de aanpak en over de voortgang van
de resultaten.
● De leerkracht informeert de ouders na afronding over de evaluatie van de aanpak en de
vervolgstappen.
● De leerkracht communiceert met de IB-er na evaluatie van de aanpak wanneer vanuit de
evaluatie onvoldoende resultaten naar voren komen.
Dossiervorming:
● De leerkracht legt de aanpak vast in het groepsplan of in notitie in Parnassys.
● De leerkracht legt vast dat dit met ouders is besproken in Parnassys.
● De leerkracht noteert de vorderingen en de evaluatie van de aanpak in Parnassys.
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●

Toetsen, informatie oudergesprekken, informatie gesprekken IB-er en eventueel aanvullende
gegevens in Parnassys.

Als uit de evaluatie van de aanpak blijkt dat de leerling het gestelde doel heeft bereikt, gaat de
leerling terug naar zorgniveau 1. Wanneer de leerling het doel niet bereikt, gaat de leerling naar
zorgniveau 3. Dit gebeurt na overleg van de leerkracht met de intern begeleider. De leerkracht neemt
initiatief voor dit gesprek.

Zorgniveau 3: Speciale zorg in of buiten de groep, in samenwerking met de IB-er.
Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, of de
doelen onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat de kind nodig heeft, wordt het kind
besproken tijdens de leerlingbespreking met de IB-er, of tijdens een IOT eventueel met ouders. De
leerkracht vraagt extra hulp op schoolniveau, vanuit een concrete hulpvraag. De bespreking
onderscheidt drie fasen: overzicht, inzicht en uitzicht. De leerkracht krijgt handelingsgerichte
adviezen die verwerkt worden in het groepsplan en/of een handelingsplan.
In zorgniveau 3 zitten ook de leerlingen die een eigen leerlijn hebben op een bepaald vakgebied.
Voor deze leerlingen is door de leerkracht en IB-er een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Leerlingen
die doubleren of versnellen zitten altijd in zorgniveau 3, er wordt dan een individueel handelingsplan
opgesteld.
Wie verantwoordelijk:
Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en IB-er.
Leerkracht
● Formuleren van een concrete hulpvraag.
● Maken en uitvoeren van handelingsplan, eventueel in overleg met de IB-er.
● Communicatie met ouders en de verslaglegging daarvan in Parnassys.
● Het bespreken van het handelingsplan bij te weinig vooruitgang met de IB-er.
IB-er
●
●
●

Het zorgdragen voor de mogelijkheden van ondersteuning (scholing, begeleiding, etc.) en
hierover in gesprek gaan met de directie.
Meedenken in opstellen van handelingsplan als de leerkracht daarom vraagt.
Start met het aanmaken van het groeidocument samen met de leerkracht.

Communicatie:
De leerkracht en (op vraag van de leerkracht) de IB-er:
● Informeren de ouders over de inhoud van het handelingsplan (verwerkt in groepsplan).
● Informeren van ouders over de voortgang en evaluatie van het handelingsplan.
De leerkracht:
● Communiceert met ouders over de voortgang van het handelingsplan.
Dossiervorming:
● Handelingsplan HGW-cyclus in Parnassys.
● Vorderingen noteren en evaluatie HGW-cyclus noteren in Parnassys.
● Verslagen van de oudergesprekken in Parnassys.
Als uit evaluatie van het handelingsplan blijkt dat de leerling het gestelde doel heeft bereikt, gaat de
leerling terug naar zorgniveau 2 of 1. Heeft de leerling het gestelde doel niet bereikt, dan gaat de
leerling naar zorgniveau 4. Dit gebeurt na overleg van leerkracht met IB-er (op initiatief van de
leerkracht).
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Zorgniveau 4: Speciale zorg met inzet van externe hulp.
Wanneer de geboden hulp onvoldoende heeft opgeleverd en de leerlingbespreking niet leidt tot
overzicht, inzicht en uitzicht en er sprake blijft van handelingsverlegenheid, wordt de leerling
besproken bij het Extern Ondersteunings Team (EOT) met als doel inzicht te krijgen in de
onderwijsbehoeften van de leerling. Ouders worden (indien gewenst) betrokken bij het EOT. In dit
niveau is er geen sprake meer van aansluiting bij reguliere doelen. Dit is geconstateerd op grond van:
● Het eerder niet succesvol gewerkt hebben met drijfvermogen (HP)
● Het leerrendement is lager dan 75%
● De verwachte uitstroom is LWOO/PrO/SO
● Specifieke zorg op sociaal-emotioneel of motorisch gebied
Deze constateringen kunnen in principe gedaan worden vanaf E5/B6. Voor deze leerlingen wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en kan er mogelijk een aanvraag gedaan worden voor
ondersteuning bij het samenwerkingsverband. De leerkracht is samen met de IB-er verantwoordelijk
voor het in- en/of aanvullen van het groeidocument.
Wie verantwoordelijk:
Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht, IB-er en ouders.
De leerkracht is verantwoordelijk voor
● Contact met ouders.
● Invullen van de juiste formulieren voor de juiste hulpverlening met een concrete hulpvraag,
samen met de IB-er (groeidocument).
● Uitvoering van de begeleiding in de groep.
De IB-er is verantwoordelijk voor
● Ondersteuning van de leerkracht bij de begeleiding van de leerling in de groep.
● Het zorgdragen voor kennis van de mogelijkheden van externe hulp en de contacten met
externe hulpverleners, het plannen en coördinatie van de externe hulp (procesbewaking).
Ook de communicatie hierover naar leerkracht en ouders. (EOT)
● Het invullen van het groeidocument samen met ouders en leerkrachten alsmede het
uitzetten van het proces en het bewaken van het verloop hiervan.
● Contacten met de directie over de financiële mogelijkheden voor externe hulp.
De ouders zijn verantwoordelijk voor:
● Beslissing van het te volgen traject (eventueel op advies van school) en de mogelijke
uitkomsten.
Communicatie:
● IB-er en leerkracht informeren de ouders over de start van het begeleidings- of
hulpverleningstraject: bij welke instantie wordt hulp gevraagd, wat te verwachten voor
school en ouders.
● IB-er en leerkracht informeren (en eventueel helpen) ouders bij het invullen van formulieren
voor het begeleidingstraject.
● IB-er en leerkracht informeren ouders over het verloop van het traject (eventueel samen met
de ambulant begeleider) en de voortgang van de begeleiding.
● IB-er en leerkracht communiceren met ouders over het plan van aanpak en over de
voortgang hierbinnen.
● IB-er en leerkracht informeren ouders na afronden van het externe traject en de eventuele
wijziging in zorgniveau van de leerling.
● Vastleggen dat dit met ouders is besproken.
● Ouders geven toestemming voor bespreken van of het onderzoek doen door externen en
geven toestemming dat school hierbij aanwezig mag zijn. Ouders geven informatie die voor
het onderzoek relevant is.
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Dossiervorming:
● Verzorgen gegevens voor externen.
● Groeidocument in Parnassys.
● Informatie gesprekken in Parnassys.
Als uit evaluatie van het begeleidings- of hulpverleningstraject blijkt dat de leerling het gestelde doel
heeft bereikt, gaat de leerling terug naar zorgniveau 3. Heeft de leerling na het begeleidings- of
hulpverleningstraject de gestelde doelen niet bereikt, dan gaat de leerling naar zorgniveau 5. Als een
leerling bijv. een arrangement heeft, kan het in zorgniveau 4 blijven. Daarbij wordt regelmatig
geëvalueerd of het voor de leerling haalbaar is om op de huidige school te blijven en of het voor de
school mogelijk is om aan deze leerling de juiste hulp te bieden.
Ontwikkelingsperspectief:
Het protocol dat wordt gevolgd voor de totstandkoming van een OPP is als volgt:
● Het volgen van een eigen leerlijn is in hoofdzaak voorbehouden aan leerlingen uit groep 8,
maar met het vaststellen van de mate van de afwijking van het gemiddelde kan ook eerder
besloten worden tot het volgen van een eigen leerlijn.
● De onderbouwing van de eigen leerlijn moet altijd geschieden vanuit:
a) LOVS
b) Waarneming leerkrachten en/of externe ondersteuners
c) Evt intelligentieonderzoek
● De eerste signalen komen vanuit het LOVS waar wordt geconstateerd dat er sprake is van
langdurige en ernstige afwijking van de resultaten van het groepsgemiddelde, een
leerrendement significant lager dan 80% voor eind groep 7.
● Overleg met leerkrachten, ouders, leerling voor positieve afstemming t.a.v. het opstellen en
realiseren van een eigen leerlijn.
● IB-er stelt het OPP op en een daarbij behorend individueel hulpplan waarin vooral de
concrete maatregelen verwoord staan.
● Wanneer het proces hier haar voltooiing vindt, dan volgt terugplaatsing in zorgniveau 3
● Wanneer er sprake is van de noodzaak om externe ondersteuning aan te vragen, volgt
overleg en beoordeling daarover door de ter zake deskundigen van het
samenwerkingsverband RSV Breda.

Zorgniveau 5: Plaatsing op een andere voorziening die past bij de
ondersteuningsbehoeften van de leerling.
Indien de school ondanks externe hulp niet het juiste onderwijsarrangement aan een leerling kan
bieden, zijn er verschillende mogelijkheden:
● Kijken naar mogelijkheden van een andere reguliere basisschool, die wel tegemoet kan
komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.
● Aanmelding via RSV Breda voor beschikking SBO.
● Aanvragen indicatie SO via RSV Breda (met als doel verwijzing SO).
● Aanvragen zorgarrangement via RSV Breda, om extra mogelijkheden binnen de school te
realiseren
Uitgangspunt: waar kan het beste onderwijsarrangement geboden worden voor deze leerling?
Bij een negatief besluit wordt het kind niet toelaatbaar verklaard op het S(B)O en blijft de leerling
binnen het regulier onderwijs. Ouders kunnen bezwaar aantekenen op het besluit. Na dit besluit
wordt er door ouders, intern begeleider, directeur en leerkracht besproken wat mogelijke
vervolgstappen zijn.
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Wie verantwoordelijk:
Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht, IB-er en ouders.
● De IB-er is verantwoordelijk voor de coördinatie van het traject, contacten met
desbetreffende instanties, invullen en verzamelen van de juiste rapportage, ondersteuning
van de leerkracht, communicatie naar de leerkracht. De directeur is samen met de IB’er
verantwoordelijk voor de definitieve overplaatsing wanneer hiervan sprake is.
● De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van deze leerling in groep en het
uitvoeren van het plan van aanpak. Daarnaast is de leerkracht verantwoordelijk voor het
contact met ouders (samen met de IB-er) en het invullen van de juiste rapportage (samen
met de IB-er).
Communicatie:
● IB-er en leerkracht communiceren met ouders over het plan van aanpak en over de
voortgang hierbinnen.
● IB-er en leerkracht communiceren met ouders over het verwijzingstraject en zij informeren
(en indien nodig helpen) ouders over/ bij het invullen van formulieren voor het
verwijzingstraject.
● Ouders leveren de benodigde gegevens aan, die nodig zijn voor de aanvraag van een
zorgarrangement.
Dossiervorming:
● De IB-er coördineert de invulling van de benodigde rapportage (groeidocument).
● De IB-er legt in Parnassys vast wat de uitkomsten zijn van het verwijzingstraject.
● De informatie van gesprekken noteren in Parnassys.
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3.2 Groepsbesprekingen (zorgniveau 1)
Om de leerlingen en hun resultaten zo goed mogelijk te volgen en hierop te kunnen interveniëren,
worden er op regelmatige basis gesprekken gevoerd op school. De planning ziet er als volgt uit:
Wanneer +
doel
September
Resultaat
afspraken

November
Groeps
proces

Februari
Resultaten

Juni / juli
Resultaten

Wat

Wie betrokken

Aan het begin van het schooljaar voert de IB-er gesprekken met
de leerkrachten per groep. Hierin worden de gemaakte
resultaatafspraken van juni nogmaals besproken. De leerkracht
geeft aan wat de speerpunten zijn, hoe zij komende periode aan
de slag gaat en waar zij mogelijk ondersteuning bij nodig heeft.
Voorafgaand aan deze groepsbespreking plant de IB’er
klassenbezoeken in om een beeld te krijgen van de organisatie in
de klas.
Na invullen van de Zien!-observatielijsten volgt er een gesprek
waarbij alle leerlingen worden nagelopen. Met name de sociaalemotionele prestaties komen aan de orde, zowel individueel als
op groepsniveau. Indien nodig komen ook de didactische
prestaties aan de orde maar dit is van ondergeschikt belang. De
leerkracht maakt daarna indien nodig een plan van aanpak. Na het
invullen van de observatielijsten en voorafgaand aan de
groepsbespreking, plant de IB’er klassenbezoeken in.
De IB-er maakt tevens op schoolniveau een analyse op sociaal
emotioneel gebied. Hierbij worden opvallendheden op
groepsniveau in kaart gebracht, met daarbij indien nodig
interventies op schoolniveau.
Wanneer de toetsronde CITO-M voorbij is, maakt de IB-er een
data-analyse. Daarna volgt er een gesprek met de leerkracht
waarbij de tussendoelen worden geëvalueerd en actiepunten
voor het komende half jaar vastgesteld worden. De leerkracht
evalueert de groepsplannen en stelt nieuwe groepsplannen op.
De data-analyse wordt n.a.v. de groepsbesprekingen verder
aangevuld en met directie en het team besproken.
Een paar weken na de groepsbesprekingen plant de IB’er
klassenbezoeken in om te kijken hoe de gemaakte afspraken en
actiepunten zijn opgepakt.
Wanneer de toetsronde CITO-E voorbij is, maakt de IB-er een
trendanalyse. Daarna volgt er een gesprek met de leerkracht
waarbij de einddoelen worden geëvalueerd en actiepunten +
doelen voor het volgende schooljaar vastgesteld worden. De
nieuwe leerkracht voor het volgende jaar sluit eveneens aan bij
dit gesprek. De trendanalyse wordt n.a.v. de groepsbesprekingen
verder aangevuld en met directie en het team besproken. De
leerkracht evalueert de groepsplannen en past het
groepsoverzicht aan. De indeling van de instructieniveaus wordt
voor door de huidige leerkracht, voor de nieuwe leerkracht alvast
op papier gezet (in het nieuwe groepsplan). Hierna volgt de
groepsoverdracht. Hierbij worden alle leerlingen doorgesproken
a.d.h.v. het groepsoverzicht met de nieuwe leerkracht. Het is aan
de nieuwe leerkracht om aan de start van het nieuwe schooljaar
de nieuwe groepsplannen te hebben opgesteld aan de hand van

IB-er en
leerkracht
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de evaluaties en het overdrachtsgesprek van voor de
zomervakantie.
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4.

Peuterspeelgroep

4.1 Samenwerking
De peuterspeelgroep (PSG) zit in hetzelfde gebouw als de school. Hierdoor is er nauw contact tussen
beiden en zijn de lijntjes kort. De IB-er of leerkracht groep 1 van de school gaat langs bij de PSG om
de aankomende leerlingen te observeren en te bespreken met de PSG-medewerksters. Op deze wijze
worden de nieuwe leerlingen al vanaf het begin af aan goed gevolgd en worden eventuele specifieke
onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Wanneer er sprake is van grote zorg dan wordt ook de IB-er
van de PSG betrokken. Daarnaast is er twee keer per jaar overleg tussen de leidsters PSG en de
leerkrachten van groep 1-2; in oktober en april. Van beide kanten is er een vertegenwoordiging
aanwezig. De vertegenwoordigers maken zelf afspraken voor het overleg en de notulen worden ook
doorgestuurd naar de directie van de school en de directie van de PSG. Indien mogelijk worden
overkoepelende thema’s deels gezamenlijk opgepakt.
Daarnaast zijn er minimaal 3 keer per jaar overleggen tussen alle IB-ers van Nuwelijn en de IB-er van
Muzerij. Hierbij worden algemene thema’s besproken en naar behoefte intervisie.

4.2 Overdracht PSG / basisschool
1. Aanmelding bij directie van de basisschool door ouders
2. Ouders hebben een intakegesprek met locatieverantwoordelijke/IB-er m.b.t. bepalen van de
zorg:
a. Wanneer er geen sprake is van extra zorg kan het dossier naar de leerkrachten van
groep 1-2
b. Wanneer er wel zorg is, heeft de IB-er 6 weken de tijd om uit te zoeken of de zorg op
onze school geboden kan worden, al dan niet met middelen extra ondersteuning.
3. Wanneer na zorgvuldig onderzoek blijkt dat de leerling (evt. met extra ondersteuning) op
onze school zich goed kan ontwikkelen dan gaat het dossier naar de leerkracht van groep 1-2.
Deze nodigt ouders dan uit voor een kennismakingsgesprek.
4. Wanneer na zorgvuldig onderzoek blijkt dat de leerling zich niet goed kan ontwikkelen op
onze school dan zal de school zorgen voor een passend alternatief.
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5.

Aanmelding nieuwe leerlingen

5.1 Aanmeldprocedure
Nieuwe leerlingen in groep 1: Aanmelden en inschrijven op een basisschool.
In januari van elk jaar informeren de basisscholen binnen de gemeente Gilze en Rijen ouders die op
zoek zijn naar een school. Soms is dat gewoon de school om de hoek, soms een specifieke school die
past bij hun kind. In deze periode wordt er een open dag(deel) georganiseerd. Nieuwe ouders zijn
dan vrij om de school “in bedrijf” te bezoeken. Als ouders meer informatie willen, of op een ander
moment geïnformeerd willen worden, kan een afspraak worden gemaakt met de
locatieverantwoordelijke.
Indien ouders een school naar keuze gevonden hebben, kunnen zij hun kind aanmelden bij die
school. Dit kan vanaf het schooljaar voorafgaand aan de vierde verjaardag. Bij de aanmelding wordt
informatie uitgewisseld. In een gesprek met de locatieverantwoordelijke worden de ouders
geïnformeerd over de school en de verdere procedure en wil de school graag de eerste informatie
over het kind dat wordt aangemeld. De ouders krijgen een aanmeldingsformulier, een schoolgids en
de richtlijnen voor het proefdraaien mee. Tevens wordt aan de ouders toestemming gevraagd of de
IB-er de peuterspeelgroep of de kinderopvang een keer mag contacten om te horen hoe het met het
kind daar gaat.
Inschrijven: Ongeveer 3 á 4 maanden voordat het kind 4 jaar wordt, nodigt de school de ouders uit
voor een tweede gesprek. In de meeste gevallen geeft de school na dit gesprek een positief advies en
kunnen ouders hun kind inschrijven.
Na het tweede gesprek en het contact met de voorschoolse voorziening kan het zijn, dat de school
het belangrijk vindt om gebruik te maken van de 6 weken termijn die is gekoppeld aan de zorgplicht.
De school heeft na het tweede gesprek, voorafgaand aan een besluit tot inschrijving 6 weken de tijd
om informatie te verzamelen om een antwoord te kunnen geven op de vraag of school kan voldoen
aan de ondersteuningsbehoeften van het kind. Deze informatie kan bestaan uit nadere gegevens van
de ouders of anderen of uit bijvoorbeeld een observatie op de peuterspeelzaal. Binnen die 6 weken
bekijkt de school of zij een passend onderwijsaanbod kan leveren. Als de school van mening is dat zij
niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, zal de locatieverantwoordelijke met
de ouders bespreken welke mogelijkheden er zijn op school met extra ondersteuningsmiddelen
vanuit het samenwerkingsverband of welke andere school een passend aanbod kan leveren, De
school houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders, maar beslist zelf.
Als de ouders overgaan tot inschrijving bij de school verklaren zij met de inschrijving dat het kind op
geen andere school is aangemeld of staat ingeschreven en dat zij akkoord gaan met alle
beleidsafspraken die zijn opgenomen in de schoolgids.
Hierop volgt een gesprek met de toekomstige groepsleerkracht over het onderwijs in de groep en de
ontwikkeling van het kind. De ouders overleggen met de leerkracht wanneer het kind het beste kan
komen wennen op school. Hiervoor hebben de ouders richtlijnen gekregen van de school bij de
aanmelding.
Nieuwe leerlingen in groep 2 en hoger:
Als een leerling aangemeld wordt, die al op een andere school zit, zijn er twee mogelijkheden:
a) De basisschool waar de leerling zit is van mening dat de andere school beter kan voldoen aan
de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dan treedt in principe de procedure op die
verbonden is aan de zorgplicht. De nieuwe school neemt dan na het vergaren van alle
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relevante informatie een besluit omtrent plaatsing. Na inschrijving neemt de nieuwe school
de zorgplicht over van de oude school;
b) De ouders kiezen zelf voor een andere basisschool vanwege verhuizing of andere externe
factoren of vanwege het feit dat er problemen zijn op de school van herkomst.
De procedure is dan als volgt:
1. Ouders melden een leerling aan, in een gesprek met de locatieverantwoordelijke. Er
zal gevraagd worden naar de reden van overstap naar de nieuwe school. In principe
worden leerlingen op basis van de informatie van de school van herkomst geplaatst
als de overstap te maken heeft met bijvoorbeeld verhuizing. In het tweede geval,
wordt er eerst gevraagd of de ouders de eventuele overstap gemeld hebben bij de
school van herkomst. Als dat niet zo is, worden de ouders dringend verzocht dit eerst
te doen. In beide gevallen wordt er informatie gegeven over de nieuwe school en
worden adresgegevens van ouders en huidige school opgevraagd.
2. De school van herkomst wordt benaderd door de IB-er om gegevens over het kind te
krijgen. De IB-er voert overleg met de directie en zij beslissen of er meer informatie
nodig is. Als dat zo is, wordt er een stappenplan gemaakt en uitgevoerd.
3. De ouders worden nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Als het advies tot
plaatsing positief is, wordt de leerling ingeschreven en worden er afspraken gemaakt
voor een goede overdracht en start op school. Als het advies (nog) niet positief is,
wordt met de ouders besproken wat er verder moet gebeuren. Dat kan zijn: het
verzamelen van meer gegevens of het zoeken naar een andere school.
Gescheiden ouders, die beiden het gezag hebben en hun kind willen aanmelden op school, moeten
hiervoor het inschrijfformulier ook beiden ondertekenen.
Als het inschrijfformulier ingevuld is ingeleverd op school, gaat de 6 weken termijn van de zorgplicht
in. School heeft dan 6 weken de tijd om een besluit te nemen omtrent de plaatsing.
School is in gesprek met nieuwe ouders altijd open en duidelijk over het onderwijs wat op school
geboden kan worden. Er wordt duidelijk aangegeven aan welke behoeften wel of niet voldaan kan
worden. Aan de ouders wordt dan de keuze gegeven of ze inderdaad voor deze school kiezen of toch
verder kijken naar een beter passende school.
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6.

Overdracht, leertijdverlenging en leertijdversnelling

6.1 Overdracht
●
●
●

De leerkracht heeft gedurende het hele schooljaar alle afgesproken notities ingevoerd in
ParnasSys.
De leerkracht heeft het groepsoverzicht voor de overdracht volledig aangevuld en gebruikt
dit overzicht als overdrachtsformulier.
In de laatste weken van het schooljaar lezen alle leerkrachten zich in door middel van de
groepsoverzichten, notities in ParnasSys en eventuele (onderzoeks-)verslagen. Op basis van
deze gegevens maken zij de groepsplannen voor de eerste periode.

6.2 Leertijdverlenging
Soms is het verstandig een kind een jaar over te laten doen (doubleren). Een extra jaar onderwijs kan
zinvol zijn, maar alleen als het aanbod in het extra jaar doelgericht inspeelt op de aandachts- en
zorgpunten in de ontwikkeling van de leerling. Niet het doubleren is zinvol, maar de functionele
leertijd. Een extra jaar onderwijs kan zinvol zijn als we doelgericht inspelen op de
onderwijsbehoeften van de leerling. Soms kan het voorkomen dat een leerling een leerjaar overdoet
omdat de ontwikkelingskansen vergroot kunnen worden door leertijdverlenging. Hieraan kunnen
zowel kind- als omgevingsfactoren ten grondslag liggen.
Bij doublure moet er sprake zijn van ver achterblijvende leerresultaten en of een opvallend
achterblijvende sociaal emotionele ontwikkeling. Er is dan sprake van een vertraagde of stagnerende
ontwikkeling in brede zin. Voor deze kinderen kan het prettig zijn om het jaar nog een keer over te
doen. We vinden het belangrijk dat het kind, wat ontwikkeling betreft, met twee voeten op de
volgende “trede” te zetten, i.p.v. dat het steeds “op het randje” moet balanceren [met alle kans dat
het naar beneden moet stappen].
De leerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor de signalering en kan hierbij ondersteuning
krijgen van de intern begeleider.
Signalering vindt plaats door:
- Groepsbespreking/leerlingbespreking tussen de leerkracht en de intern begeleider in
november/januari/april/juni
- Observatie van KIJK!Digitaal (groep 1-2)
- Observatie van de leerkracht in de lessen
- Evaluatie van de groepsplannen
- Methodegebonden toetsen en de CITO-toetsen
- Het maken van een plussen en minnenlijst
Ouders worden tijdens het oudergesprek in maart op de hoogte gesteld van de mogelijke
leertijdverlenging. In overleg met ouders wordt afgesproken wanneer deze keuze definitief zal zijn.
Gekoppeld aan de beslissing geven we ook aan hoe we de leerling bij de verlening gaan begeleiden.
Dit wordt weergegeven in een individueel plan of in het groepsplan, zodat de winst voor de
leertijdverlenging zichtbaar is.
Stappenschema
Stap 1 Twijfels bij ontwikkeling cognitief en/of sociaal emotioneel.
● Verzamelen van toetsgegevens, analyses en andere gegevens.
Stap 2 Gesprek met IB-er aan de hand van de verzamelende gegevens.
● Opzetten plan van aanpak / aanpassen groepsplan als dit nog niet gebeurd is.
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Stap 3
●
Stap 4
●
Stap 5
●
Stap 6
●

Stap 7
●

Gesprek met ouders, eventueel samen met de IB-er.
Zorg die er is mededelen uiterlijk tijdens 2e oudergesprekken in maart.
Lijst met kinderen met twijfels naar locatieverantwoordelijke/IB. Voor 1 mei.
Locatieverantwoordelijke/IB-er bekijkt de lijst met leerlingen en komt met een advies
richting de leerkrachten
Vervolgafspraken.
Welke activiteiten worden er nog ondernomen? Vervolgafspraken maken met vermelding
hoe/wanneer/door wie de beslissing genomen zal gaan worden.
Beslissing over leertijdverlenging.
Uiterlijk 4 tot 6 weken voor het einde van het schooljaar wordt de beslissing overgaan of
zittenblijven kenbaar gemaakt bij de ouders door de leerkracht. Met de ouders wordt
afgesproken hoe en wanneer de leerling/klas op de hoogte gebracht gaat worden.
Wanneer ouders en school niet overeenkomen
Wanneer ouders en school niet overeenkomen wordt er een oudergesprek verslag opgesteld
wat door ouders wordt ondertekend (In parnassys). Het advies van school blijft een advies,
ouders zijn bepalend. In dit verslag staat het advies van school vermeld met daarbij
behorende argumenten. Eventueel aanvullende afspraken worden hierin opgenomen.

6.3 Leertijdversnelling
Wat betreft de mogelijke vormen van onderwijs waaraan deze categorie leerlingen behoefte heeft,
worden uiteenlopende termen gebruikt die vrijwel allemaal onder één van de beide volgende
noemers zijn onder te brengen: verrijken en versnellen. Onder het verrijken verstaan we de
uitbreiding van het basisprogramma met extra programmaonderdelen. Hiermee worden in principe
aanvullende doelen nagestreefd. Het basisprogramma wordt daartoe gewoonlijk ingedikt. Als
belangrijk ‘doel’ wordt vaak gezien dat de leerling wordt uitgedaagd. In feite betekent dat doorgaans
dat de (hoog) begaafde leerling weer in dezelfde positie wordt gebracht als medeleerlingen: namelijk
dat er weer wat te leren valt, dat hij weer gemotiveerd raakt, door leerstof aangeboden te krijgen die
aansluit bij zijn capaciteiten. Een verrijkingsprogramma dient echter verder te gaan dan alleen
uitdaging bieden ofwel motiveren van de leerling. Uitgedaagd worden is namelijk het recht van
iedere leerling. De vraag is uitdaging waartoe. Verrijking moet daarom verder gaan en betekenen dat
doelen worden nagestreefd die voor de leerling zinvol zijn. Onder versnellen verstaan we het
versneld doorlopen van het basisprogramma al dan niet tot gevolg hebbend dat één of meerdere
leerjaren worden ‘overgeslagen’. Bij versnelling gaat het in wezen om het versneld halen van de
doelen van het basisprogramma. Ervaring leert dat versnelling vrijwel altijd met verrijking gepaard
dient te gaan.
Onderwijsbehoeften staan centraal
Centraal staat het zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de excellente leerling. Zoals bekend
gaat het dan om twee elementen: welk doel is voor de leerling belangrijk en wat is diens
ondersteuningsbehoefte bij het realiseren van dit doel. Invulling van deze elementen leidt tot een
keuze waarbij het accent ligt op versnellen met verrijken of op compacten met verrijken.
Welke leerlingen met welke kenmerken en onderwijsbehoeften laten we versnellen?
Daarbij vinden wij belangrijk dat:
● De leerling wil versnellen
● De leerling behaalt stabiele hoge scores
● De leerling begrijpt wat het versnellen inhoudt
● Ouders er positief tegenover staan
● De leerling aanvaard moet worden in de nieuwe groep
● De leerling sociaal-emotioneel rijp is voor een versnelling
● De leerkrachten die erbij betrokken worden moeten het zien zitten
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Bij de besluitvorming rondom versnellen dient samen met ouders een uitgebreide plussen- en
minnenlijst opgesteld te worden:
Welke plussen zijn er aan het
blijven in de huidige groep?

Welke minnen zijn er aan het
blijven in de huidige groep?

Welke minnen zijn er aan het
doorschuiven naar een hogere groep?

Welke plussen zijn er aan het
doorschuiven naar een hogere groep?

Als er meer punten ingevuld kunnen worden aan de linkerkant van dit schema, dan is het goed om
het kind niet te laten versnellen. Als er meer punten ingevuld kunnen worden aan de rechterkant van
dit schema, dan is het wellicht goed om het kind wel te laten versnellen.
Visie op versnellen
Op KBS De Drie Musketiers willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van alle
leerlingen. Dit geldt dus ook voor de leerlingen die consequent sterke leerresultaten laten zien. In
principe behouden we de leerling in eerste instantie in het eigen leerjaar en bieden we het kind
verrijkingswerk aan op verschillende vakgebieden. Telkens zullen we wel moeten bekijken wat
binnen de mogelijkheden van de school past. Mocht het bieden van verrijkingswerk niet voldoende
toereikend zijn, is het een optie om de leerling te laten versnellen. Dit wordt altijd in overleg met de
ouders, de leerling, de leerkracht en de IB’er bepaald. Het opstellen van een plussen- en minnenlijst
geeft inzicht in zowel de mogelijk positieve als negatieve effecten voor de leerling, de ouders en de
school.

6.4 Pluswerk
Wat biedt KBS De Drie Musketiers voor didactisch sterke leerlingen?
Uitdaging in de klas
Op onze school wordt er (bij de meeste vakken) gewerkt op basis van differentiatie. Dit gebeurt door
de aanpakken 1-2-3 zoals deze in de methodes is verwerkt. De aanpak-1 opdrachten zijn
minimumopdrachten. Deze leiden tot een 1F (fundamenteel) niveau aan het einde van de
basisschool. De aanpak-2 opdrachten behelzen de basisstof. Wanneer duidelijk blijkt dat de leerling
meer aankan dan de basisstof dan kan de leerling gaan werken op het aanpak-3 niveau. Dit zijn
opdrachten verwerkt in de methode die meer vragen van de leerling. De opdrachten zijn van
complexere aard en dagen de leerling uit om eigen oplossingen te bedenken. De stof is moeilijker,
abstracter, formeler en vereist meer denken en redeneren. Het aanpak-3 niveau werkt toe naar het
referentieniveau 1S+. Voor het vakgebied rekenen bestaat daarnaast ook nog het pluswerkboek
Pluspunters waarin plusleerlingen naast het 3-ster niveau nog extra verdiepende opdrachten in
kunnen vinden. Voor de hele sterke rekenaars die tevens goed scoren op begrijpend lezen, werken
we met het verrijkingswerk van Kien.
Voor alle vakgebieden bestaat uitdagend materiaal en zijn er talloze oefeningen en opdrachten te
vinden, zowel op papier als digitaal. De leerkracht is in staat om het niveau van het werk goed af te
kunnen stemmen op de leerling, dit kan eventueel in overleg met de IB-er.
Voor leerlingen die op alle vakgebieden stabiele en sterke scores hebben, wordt gewerkt met Acadin.
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6.5 Verrijkingsklas buiten school
Verrijkingsklassen Voortgezet Onderwijs
Elk jaar organiseren een aantal VO-scholen, zoals bijvoorbeeld het Sint-Oelbert Gymnasium en het
Beatrix College, een zogenaamde ‘Verrijkingsklas’. In die klas zitten leerlingen van groep 8, die
eigenlijk op de basisschool uitgeleerd zijn en toe zijn aan een nieuwe uitdaging. In de Verrijkingsklas
krijgen ze les in de vakken zoals Latijn, wiskunde, Grieks en biologie. Ze krijgen huiswerk voor deze
vakken en maken soms ook toetsen. De algemene doelstelling van de verrijkingsklas is de leerlingen
middels uitdaging te blijven motiveren voor onderwijs. De aanmelding verloopt via de basisschool.
Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een Verrijkingsklas V.O.?
● De leerling moet minimaal een VWO niveau/advies hebben
● De leerling scoort bij alle LOVS-toetsen een I-score, met soms als uitzondering een II-score.
● De leerling heeft een gemotiveerde leerhouding
● De leerling is leergierig en nieuwsgierig
● De leerling is zelfstandig
● De leerling kan goed doorzetten
● De leerling heeft zelf behoefte aan extra uitdaging op hoger niveau dan de eigen school kan
bieden
● De leerling kan de lessen op school op die dagdelen gemakkelijk missen
Plusklas KBS De Bolster
Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben kunnen meedraaien in de plusklas van KBS De Bolster in
Gilze, welke onder dezelfde scholengroep valt. Eenmaal per week op maandagochtend, gedurende
ander half uur, kan de leerling aansluiten bij die groep. De gespecialiseerde leerkracht van die groep
is tevens een belangrijke sparringpartner en deskundige voor de school als het gaat om meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
●

De Plusklas is een verrijkingsklas en is bestemd voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8 die meer
uitdaging nodig hebben (plusleerlingen, meer- en hoogbegaafde leerlingen). Leerlingen van
groep 3 kunnen deelnemen aan de Plusklas wanneer het lees- en schrijfniveau dat toelaat.
● In de Plusklas komen de volgende doelen aan bod:
LEREN LEREN
LEREN DENKEN
LEREN (VOOR HET) LEVEN
●
●
●

Werkhouding
Werken volgens plan
Manier van leren

●
●
●

Analytisch denken
Creatief denken
Praktisch/Kritisch denken

●
●

Inzicht in jezelf
Omgaan met anderen

In de Plusklas wordt projectmatig gewerkt. Dit wordt o.a. gedaan a.d.h.v. de projecten uit de Pittige
Plus Torens (PPT). De projecten van de PPT zijn geschikt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.Het
aanbod in de Plusklas bestaat verder uit: filosoferen, Spaans, Duits, Frans, Chinees, schaken en
dammen.
Voor kinderen met specifiekere onderwijsbehoeftes, zoals:
● kinderen die onderzocht zijn en waaruit naar voren komt dat het kind over een hoge
intelligentieprofiel beschikt (dus ruim boven gemiddelde IQ) aangevuld met een zorgvraag of
een hoge IQ-score die niet overeenkomt met de resultaten in de groep
● kinderen met het onderbouwde vermoeden van een hoge intelligentie met problemen in de
executieve functies, waardoor hun functioneren in de klas belemmerd wordt of vast loopt.
bestaat de mogelijkheid om, na overleg en screening, deel te nemen aan de Bovenschoolse Plusklas
van Nuwelijn (016+) in Rijen. De leerlingen komen dan op donderdag bij elkaar en omvat een hele
schooldag.
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7.

Sociaal emotionele ontwikkeling

7.1 Methode
We werken met de Kanjermethode. De Kanjermethode gaat over het bevorderen van onderling
vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren
van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De methode bestaat uit een serie lessen met
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren
(curatief). Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
Net zoals in de maatschappij, de wijk, de sportclub, vinden we op school vinden we veel verschillen
tussen mensen. Verschillen in karakter, in leeftijd, in leerprestaties, in uiterlijk en in gedragingen. Hoe
we om kunnen gaan met deze verschillen leert de Kanjermethode ons. Het geeft handvatten voor
sociaal emotionele groei én het versterkt ons pedagogisch klimaat op school.

7.2 Signaleringsinstrument
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen gebruiken wij de
observatie- en vragenlijsten van Zien!. Deze lijsten worden twee keer per jaar door de
groepsleerkracht(en) ingevuld. Daarnaast vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook zelf twee keer
per jaar deze lijst in.
De leerkracht en de IB-er analyseren de data om na te gaan of, en zo ja hoe, het leerproces beter
afgestemd kan worden op de behoeften van de leerlingen. Hiertoe volgt een aantal vaste stappen,
die hierna worden toegelicht.
a. Voorspellen: Wat verwacht je in de data te zien?
b. Bekijken van de resultaten: Welke antwoorden zie je in de data?
● Bereiken voldoende leerlingen van de groep de landelijke norm?
● Scoort de groep op alle gedragscategorieën voldoende?
● Wat valt je op?
d. Vragen stellen: Komt dit overeen met wat je verwachtte?
● Ben je hier tevreden over? Zo nee, wat wil je veranderen?
IB-er en leerkracht kijken samen naar de onderdelen van het onderwijsleerproces.
● Pedagogisch en didactisch handelen
● Leerstofaanbod
● Leertijd
● Klassenmanagement
● School- en groepsklimaat
Welke zouden van invloed kunnen zijn op de data? Welke zou u kunnen veranderen om betere
opbrengsten te realiseren?
Doelen: wat wil je bereiken?
Met de resultaten van de data-analyse gaan de IB-er en leerkracht doelen stellen. Doelen geven
richting aan het onderwijs. Goede doelen zijn:
● Hanteerbaar: is mijn doel zo groot of klein dat ik het binnen de gestelde termijn kan halen
● Meetbaar: is mijn doel zo geformuleerd dat ik het met een toets of opdracht kan scoren
● Uitdagend: daagt het doel mijn leerlingen uit
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●

Onderwijsbaar: is mijn doel zo geformuleerd dat ik het de leerlingen daadwerkelijk aan kan
leren
De doelen worden genoteerd in het verslag van de groepsbespreking. Vanaf schooljaar 20-21 wordt
tevens een schoolanalyse gemaakt op sociaal emotionele ontwikkeling.

8.

Dyslexie

In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool moeite met leren
lezen. Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele schoolloopbaan en voor
het functioneren in een geletterde maatschappij als de onze. Het voorkomen van leesproblemen en
het zo vroeg mogelijk verhelpen hiervan is een belangrijke taak waar basisscholen voor staan.
Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan leerlingen met (potentiële) leesproblemen heeft
het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Procesmanagement Primair Onderwijs het
Protocol Leesproblemen en Dyslexie ontwikkeld. Wij hebben een vertaling gemaakt van dit landelijke
protocol naar de situatie op KBS De Drie Musketiers. Dit protocol is op te vragen bij de school.
Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie geeft de medewerkers van onze school en de ouders
handvatten om stagnaties in de ontwikkeling van de beginnende- en gevorderde geletterdheid
vroegtijdig te signaleren en zoveel mogelijk te verhelpen. Bij de intake met de ouders van
toekomstige kinderen wordt al naar kenmerken van dyslexie gevraagd in de voorschoolse periode of
binnen de familie. Uit onderzoek is bekend, hoe eerder leesproblemen kunnen worden opgespoord,
hoe groter de kans is dat een interventieprogramma succes heeft.
Aan de hand van een gedetailleerd uitgewerkt stappenplan kan de leerkracht, samen met de interne
begeleider op school, de kinderen met leesproblemen op systematische wijze volgen en begeleiden.
Bij de meeste kinderen met leesproblemen zal dit leiden tot een verbetering van de leesprestaties.
Echter bij ongeveer drie procent van de leerlingen zal het leesproces altijd moeizaam blijven
verlopen, omdat bij hen sprake is van dyslexie. Ook dan is een vroegtijdige onderkenning belangrijk.
Voor kinderen met dyslexie is gespecialiseerde hulp nodig die gericht is op het behalen van een zo
hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid. Vaak zal dit gebeuren met gebruikmaking van
compensatiestrategieën en hulpmiddelen zoals de computer en ingesproken of gescande teksten.

Continuüm van zorg
Het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie (Struiksma, 2005) vormt
de rode draad in ons protocol. Het continuüm gaat uit van zorgniveaus waarop het onderwijs aan en
de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen gedefinieerd kunnen worden.
Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband
Zorgniveau 2: Extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht (zwakste 25%)
Zorgniveau 3: Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de
school (zwakste 10%)
Zorgniveau 4: Diagnostiek en behandeling in zorginstituut (zwakste 4%)

Preventieve inzet Bouw! Tutorlezen
Ter preventie van leesproblemen starten we schooljaar 2019-2020 met het programma Bouw! van
Lexima.
De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, oefenen tweemaal per week met tutoren (in de
vorm van ouders) onder begeleiding van de onderwijsassistent en eenmaal per week thuis met hun
ouder(s)/verzorger(s).
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Zorgniveau
Onderwijs-continuüm
Basisarrangement
Goed lees- en spellingonderwijs
in klassenverband, voldoende
voor 75% van de leerlingen

Intensief arrangement
Intensiveren door ‘stapelen’:
meer instructie en meer
leertijd. Extra zorg in de
groepssituatie door de groepsleerkracht komt bovenop het
basisarrangement (ongeveer
zwakste 25%)
Zeer intensief arrangement
Specifieke interventies
versterken het intensieve
arrangement. Ondersteund
en/of uitgevoerd door de
zorgspecialist in de school
(ongeveer zwakste 10%)

Continuüm van
zorg
Niveau 1:
Goed lees- en
spellingonderwijs
in klassenverband

Niveau 2:
Extra zorg in de
groepssituatie door
de
groepsleerkracht
(ongeveer zwakste
25%)
Niveau 3:
Specifieke
interventies
ondersteund en/of
uitgevoerd door de
zorgspecialist in de
school (ongeveer
zwakste 10%)

Zorgniveau
Onderwijs-continuüm
Zeer intensief arrangement +
zorg
Achterstand en hardnekkigheid
van lees- en/of
spellingproblemen zijn
aangetoond. Verwijzing naar de
zorg voor diagnostiek en
behandeling in zorginstituut
(ongeveer zwakste 4%)

Continuüm van zorg
Niveau 4:
Diagnostiek en
behandeling in
zorginstituut
(ongeveer zwakste
4%)
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Stap

Wie?

Hulp op dit
niveau

1. Kwaliteit
instructiegedrag en
klassen-management
2. Juist gebruik van
effectieve methodes voor
lezen en spellen
3. Gebruik leerlingvolgsysteem
4. Vaststellen van
potentiële uitvallers en
aanpak binnen de klas

Leerkrac
ht

Goed lees- en
spellingonderwi
js meet
aandacht voor
verschillen in
leerbehoeften

Leerkrac
ht

Intensivering
van lees- en/of
spellingonderwi
js door
uitbreiding van
instructie- en
oefentijd

5. Vaststellen leerlingen
met ernstige lees- en/of
spelling-problemen en
instructie individueel of in
kleine groepjes
6 Vaststellen van
achterstand en
hardnekkigheid:
vermoeden dyslexie

Leerkrac
ht en/of
leesspeci
alist

Verdere
intensivering
van het leesen/of
spellingonderwi
js door inzet
van specifieke
interventies

Stap

Wie?

Hulp op dit
niveau

7. Vaststellen van
dyslexie (psychodiagnostisch onderzoek)
8. Gespecialiseerde
dyslexiebehandeling

Externe
behandel
aar

Externe
behandeling
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9.

Dyscalculie

9.1 ERWD
Het landelijk protocol ERWD is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige)
RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie. Het protocol richt zich op het rekenwiskunde-onderwijs
aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en
het speciaal onderwijs. De doelgroep van het protocol bestaat uit degenen die zich direct of indirect
met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houden, zowel binnen de scholen als daaromheen.
Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden
van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse
situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met
name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.
Het protocol biedt een leidraad voor de volgende activiteiten:
● het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
● het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen;
● het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;
● het gericht begeleiden van leerlingen met reken-wiskundeproblemen en dyscalculie;
● het ontwikkelen van rekenbeleid;
● het ontwikkelen van zorgbeleid.

9.2 Dyscalculiebeleid KBS De Drie Musketiers
Op KBS De Drie Musketiers is nog geen schoolspecifiek beleid voor dyscalculie.
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10. Beleidsstukken en protocollen op de KBS De Drie
Musketiers
Beleidsstukken en protocollen op de KBS De Drie Musketiers
(stand van zaken op 1 augustus 2021)
Gereed

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Protocol Leesproblemen en Dyslexie
Protocol Rekenproblemen en Dyscalculie
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol Hoogbegaafdheid
Anti-Pestprotocol
Ondersteuningsplan
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Speerpunt
2021 t/m
2023

X
X
X
X
X
X

Zorgplan KBS De Drie Musketiers, 2021-2022

Bijlagen
1. School specifiek Stroomdiagram passend onderwijs RSV Breda
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Schoolspecifiek Stroomdiagram passend onderwijs
Niveau 1 t/m 3B = basisondersteuning | Niveau 4A t/m 4C = lichte ondersteuning | Niveau 5A t/m 5C = zware
ondersteuning

Schoolspecifiek stroomdiagram passend onderwijs
KBS De Drie Musketiers
Basisondersteuning:
Overlegmoment

Zorgniveau

Feitelijke situatie

Dossiervorming

Verantwoordelijk

Organisatie

Oudercontac

Overdracht van
voorschool naar BAO

Formulier
voorschools

Overgang naar BAO

Rapportage
voorschoolse
overdracht – bestand
in P! en in de fysieke
lln map

IB-er
Lkr. Groep 1-2 en PM
voorschool

Overdrachtsges
prek PM-lkr

Intakegesprek m

Overdracht van de
ene naar de andere
groep

Groepsbespreking
En/of
Leerlingbespreking

Overgang binnen de BAO
Warme
overdracht
intern
Niveau 1:
dagelijkse
basisaanbod in
de groep

Leerlingbespreking

Niveau 2: extra
ondersteuning
binnen de
groep

Intern
ondersteuningsteam
(IOT =interne
deskundigen)  dit
kan ook een overleg
met lkr IB, ouders en
eventueel andere
betrokkenen

Niveau 3A:
speciale
ondersteuning
(buiten de
groep) na
interne
consultatie.

Extern
ondersteuningsteam
EOT = IOT met
aanvulling van
benodigde externe
deskundigen

Niveau 3B:
speciale
ondersteuning
(buiten de
groep) na
externe
consultatie.

Toets gegevens, ouder- en lln.
gesprekken en observaties –
bespreken in klassenrondje

Aangevuld
groepsoverzicht
Groepsoverzicht
Groepsplan
(MG) NMG toetsen
observaties/ notities –
in P!
Verslag lln./
oudergesprek – in P!

Lkr van ‘oude’ groep
Overdrachtsges
prek lkr-lkr
De groepsleerkracht /
mentor

Wanneer de lln een specifieke
ondersteuningsbehoefte heeft
richt de lkr het aanbod anders
in. Intensiveren van
basisaanbod in het groepsplan
zodat de lln alsnog de
groepsdoelen kan bereiken.
Dit gebeurt in overleg met een
collega leerkracht of de intern
begeleider. Verlengde
instructie, extra verwerking ,
pedagogische maatregelen.
Onderwijsbehoeftes
overstijgen de draagkracht van
lkr. In gesprek met IB en lkr
wordt gekeken of de
onderwijsbehoefte de
basisondersteuning
overschrijdt. Vervolgens wordt
dit in IOT besproken.

Aanpassingen in
groepsplan of plan van
aanpak (laatste in P!)
Verslaglegging van
observaties en
besprekingen

De groepsleerkracht is
primair verantwoordelijk.
De IB-er begeleidt en
stuurt aan waar nodig

Verslag m.b.t.
controle
basisondersteuning in
P!
Invullen SF-BF-OWB in
groeidocument
(blauwe gedeelte
overzicht).

IB-er verantwoordelijk
voor de documentatie

Onderwijsbehoefte verder in
beeld brengen en uitwerken
via OPP en/ of
basisarrangement ophogen via
een voorstel onderwijs/
zorgarrangement.

Verder invullen
groeidocument
(blauwe gedeelte –
inzicht).

IB-er verantwoordelijk
voor de documentatie
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Signaleren
Observeren
HGW,
analyseren van
toetsen. Waar
nodig ouders
informeren
over de
ontwikkeling
Leerlingbesprek
ing, observatie
in de groep
door IB-er
gericht op lkr
vaardigheden
en interactie
lkr-lln

Rapportage
Ouderavond/ ge

Invullen SF-BFOWB in
groeidocument
Uitvoeren HGW
cyclus
(signaleren –
observeren –
diagnosticeren
– remediëren –
evalueren) in
IOT.
Aanvullen
groeidocument
en invullen
OPP.
Uitvoeren HGW
cyclus
(signaleren –
observeren –
diagnosticeren
– remediëren –

Ouders participe
in.

Ouders worden d
proces

Ouders participe
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evalueren) in
EOT.

* P! = Parnassys
Besluit tot lichte ondersteuning:
Overlegmoment

Zorgniveau

Feitelijke situatie

Dossiervorming

Verantwoordelijk

EOT  CTLV

Niveau 4: besluit tot
lichte/ zware
ondersteuning.

Binnen EOT wordt besloten een
beroep te doen op middelen
lichte ondersteuning SWV.

Aanvullen groeidocument
(groene gedeelte A t/m D).

IB-er verantwoordelijk voor de docum
en goede voortgang van de
onderwijsondersteuning

Niveau 4A: arrangement
lichte ondersteuning
eigen BAO

Lln. blijft met inzet van extra
middelen SWV op eigen BAO.

Aanvullen groeidocument
(groene gedeelte E).

IB-er vraagt namens EOT arrangemen

Niveau 4B: arrangement
lichte ondersteuning
andere BAO

De huidige BAO kan de extra
ondersteuning ook met extra
middelen niet bieden 

Aanvullen groeidocument
(groene gedeelte E).
OKR

IB-er namens EOT

Niveau 4C: aanvraag
TLV SBO

De school verwijst naar andere
BAO
OF:

EOT ontvangende school

De ouders kiezen voor een
andere reguliere BAO en melden
zelf aan.

EOT ontvangende school

De huidige BAO kan de extra
ondersteuning ook met extra
middelen niet bieden  er wordt
een TLV SBO aangevraagd.

De school verwijst naar een SBO
school (heeft voorkeur RSV
Breda)
OF:
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Aanvullen groeidocument
(groene gedeelte E).

IB-er namens EOT

IB-er namens EOT
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De ouders kiezen voor een SBO
school en melden aan.

EOT ontvangende school

Besluit tot zware ondersteuning:
Overlegmoment

Zorgniveau

Feitelijke situatie

Dossiervorming

Verantwoordelijk

Orga

EOT  CTLV

Niveau 5A: arrangement
zware ondersteuning eigen
BAO

Lln blijft met inzet van
extra middelen SWV op
eigen BAO.

Aanvullen groeidocument
(groene gedeelte E).

IB-er namens EOT vraagt
arrangement aan.

Niveau 5B: arrangement
zware ondersteuning
andere BAO of een
speciale voorziening van
het SWV

De huidige BAO kan de
extra ondersteuning ook
met extra middelen niet
bieden 
De school verwijst naar
andere BAO

Aanvullen groeidocument
(groene gedeelte E).
OKR

IB-er namens EOT

Schoo
(groei
CTLV g
arrang
(AV) a
Inform
schoo
groeid
OKR
De on
vraagt
ouder
onder
De on
vraagt
ouder
onder
Inform
schoo
overd
OPP e

EOT ontvangende school

Of de ouders kiezen voor
een andere reguliere BAO
en melden zelf aan.
Niveau 5C: aanvraag TLV
SO

De huidige BAO kan de
extra ondersteuning ook
met extra middelen niet
bieden  er wordt een
TLV SO aangevraagd.
De school verwijst naar
een SO school (heeft
voorkeur RSV Breda)
OF:
De ouders kiezen voor een
SBO school en melden aan.

32

EOT ontvangende school

Aanvullen groeidocument
(groene gedeelte E).

IB-er namens EOT

IB-er namens EOT

EOT ontvangende school

Schoo
(groei
CTLV g
baarh
af.
Schoo
(groei
CTLV g
baarh
af.

