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H1 Inleiding 
 

Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De ontwikkeling 

van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van Cito-toetsen (cognitief), methodegebonden toetsen 

en observaties. De zorg richt zich op het voorkomen, wegwerken of verkleinen van 

onderwijsachterstanden (leerprestaties) en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De toetsresultaten beschouwen we als indicatief. Het totaalbeeld van de leerling –zoals dat in het 

gesprek tussen IB-er en leraar aan de orde komt- bepaalt de onderwijsbehoefte van de leerling. De 

laatste jaren zijn we overgegaan op handelingsgericht werken. Daar waar mogelijk proberen we 

leerlingen te clusteren en wordt er gewerkt met groepsplannen. Binnen de groepsplannen houden 

we oog voor de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Wanneer blijkt dat hieraan niet 

tegemoet gekomen kan worden binnen het groepsplan, wordt in overleg met ouders, leerkracht en 

het zorgteam een individueel handelingsplan opgesteld. 

 

Tijdens groepsbesprekingen worden alle kinderen besproken met daarin een focus op de D- en E- 

leerlingen en kinderen met een sterke terugval, voorsprong of opmerkelijk gedrag. Indien nodig volgt 

hierop een leerling-bespreking voor kinderen waarbij de leerkracht in de aanpak een 

handelingsverlegenheid ervaart of waarbij de onderwijsleerbehoeften niet duidelijk zijn. Ook kan het 

zijn dat er externe hulp nodig is. Ook in dat geval wordt er altijd intensief contact met de ouders 

onderhouden. 
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H2 Visie van de school 
 

CBS De Burcht staat midden in de samenleving. Onze school is een bruisend middelpunt van 

activiteiten die het leren bevorderen. Een middelpunt waar we trots op zijn en waar we samen als 

bestuur, directie, team en ouders werken aan duurzaam onderwijs op maat waarbij het kind 

centraal staat. Dat vereist naast een didactische aanpak –waarin moderne 

leermethoden/technieken en een adequate zorgstructuur centraal staan- een open en respectvolle 

houding van en naar alle betrokkenen. Goed opgeleide en gemotiveerde teamleden zetten zich in 

voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind in een prettige, veilige en uitdagende 

leeromgeving.  

 

Dit laten wij zien door te werken volgens onderstaande uitgangspunten. 

 

• Kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn en voelen zich thuis op onze school; 

• Kinderen ontwikkelen zich in alle ontwikkelingsgebieden zoveel mogelijk ononderbroken; 

• Kinderen krijgen de kans op individuele ontplooiing, maatschappelijke en economische 

onafhankelijkheid; 

• Het onderwijsleerproces wordt begeleid door deskundige en gemotiveerde teamleden die 

hoge verwachtingen van de kinderen hebben; 

• Het onderwijs vindt qua huisvesting en voorzieningen onder goede omstandigheden 

plaats; 

• De totale sfeer is inspirerend, open en getuigt van respect voor elkaar; 

• Teamleden en vrijwilligers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden naar kinderen, 

ouders, elkaar en naar de school als organisatie; 

• Communicatie binnen de organisatie verloopt in goede harmonie en met respect voor 

elkaar; 

• Op alle niveaus wordt over de behaalde resultaten verantwoording afgelegd en is er een 

continu proces van kwaliteitsverbetering; 

• Onze school wordt aangestuurd door een bestuur van vrijwilligers en een professionele 

directie, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. 
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H3 Onderwijskundig beleid 
 

 

 C.B.S. de Burcht  is binnen het samenwerkingsverband medeverantwoordelijk voor de uitvoering van 

het WSNS - beleid. Dit komt tot uitdrukking in de begeleiding van zorgleerlingen en bij eventuele 

verwijzing van kinderen naar een voor hen geschikte school. 

Leerkrachten en directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de optimale zorg voor de 

leerlingen. Wederzijdse ondersteuning vindt plaats door middel van leerling-besprekingen, 

groepsbesprekingen en door evaluatie en terugkoppeling. Alle teamleden zijn bereid om zich in te 

zetten voor de opvang van alle leerlingen binnen de school. Voorwaarde is dat de leerling er bij 

gebaat zal zijn en er perspectief geboden kan worden voor zijn/haar ontwikkeling. 

 In elke groep zorgt de leerkracht voor een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde voor 

het onderwijsleerproces. De nadruk ligt op het verwerven van basisvaardigheden, waarbij goede 

instructie en zelfstandig (ver)werken kenmerken zijn. De leerkracht stemt zijn instructie, de 

activiteiten en de materialen zo breed mogelijk af op de verschillende behoeften van de individuele 

leerling.   

Voor zover mogelijk proberen we kinderen zelfstandig en verantwoordelijk te maken voor 

hun eigen leerproces. 

 



 

 6 

 

H4 Organisatie van de leerlingenzorg 
  

Algemeen 

Als school hebben wij de plicht om een passend arrangement van onderwijs en zorg te bieden. Het 

team van CBS de Burcht geeft dit vorm door handelingsgericht te werken, zoals dit is uitgewerkt door 

WSNS+ in de 1-zorgroute. De zorg van de leerkrachten aan de kinderen is cyclisch georganiseerd  

(bijlage 1). Dat wil zeggen dat waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren elkaar voortdurend 

opvolgen. Iedere cyclus start en eindigt met een groepsbespreking. Per jaar wordt de cyclus drie keer 

doorlopen, dit is opgenomen in de jaarplanning en de toetskalender. 

Centraal binnen het werken met de kinderen is de planmatige afstemming op de 

onderwijsleerbehoeften van ieder kind afzonderlijk. Hiermee worden passende 

onderwijsarrangementen bewerkstelligd en wordt tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs en de 

leerlingenzorg op onze school verbeterd. De aanpak van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

om te komen tot ontwikkeling op cognitief en gedragsniveau zal steeds meer binnen de klas 

plaatsvinden. De leerkracht van CBS de Burcht beschikt daarom over goede vaardigheden als het 

gaat om instructiegedrag, klassenmanagement en het goed gebruiken van effectieve methodes. 

 

De cyclus bestaat uit een aantal stappen en geldt voor alle cognitieve vakken. In de tweede bijlage is 

uitgewerkt hoe het groepsoverzicht ingevuld behoort te worden, voor verschillende vakken. 

 

Waarnemen 

Stap 1: verzamelen van gegevens 

Op onze school worden voor rekenen, (technisch en begrijpend) lezen, taal en woordenschat 

methodeongebonden toetsen afgenomen volgens CITO. Deze gegevens worden opgeslagen in het 

CITO LeerlingVolgSysteem (LVS)en ESIS. De leerkracht houdt een eigen administratie bij van methode 

gebonden toetsen, observaties en overige relevante leerling-gegevens.  Daarnaast is er het vorige 

groepsoverzicht als bron van informatie. Op deze manier volgen wij de ontwikkeling van de kinderen 

op de voet. 

Stap 2: signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben  

Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte (achterstand, voorsprong, speciale leerstijl etc.) 

worden gesignaleerd. Dit kan op preventief en proactieve wijze zijn. We houden ons vast aan een 

80% goed norm. 

 

Begrijpen  

Stap 3: benoemen van onderwijsbehoeften/ verrichten van onderzoek bij onduidelijkheid hierin 

Voor de kinderen die zijn gesignaleerd worden onderwijsbehoeften benoemd: welke 

ontwikkelingsmogelijkheden en kansen zijn er voor dit kind? Wat heeft dit kind nodig van de 

leerkracht, tijdens de instructie, van de groepsgenoten, binnen de omgeving, in de leertijd, als 

activiteiten en opdrachten, materialen feedback en ondersteuning (bijlage 3) Dit wordt met name 

zichtbaar in de analyses van het werk en de gesprekken met ouders en kinderen. Op basis van de 

leerlijn worden doelen geformuleerd voor een leerling voor de komende periode en wat het kind 

(extra) nodig heeft om deze doelen te bereiken. 

Wanneer na de groepsbespreking de onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven, kan 

besloten worden over te gaan naar handelingsgericht onderzoek door het zorgteam of externe 

deskundigen. 

Stap 1, 2 en 3 worden verwerkt in het groepsoverzicht (bijlage 4) 
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Plannen 

Stap 4: clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden zo  geclusterd dat kinderen van en met 

elkaar leren. Ook is het belangrijk dat de aangebrachte clustering haalbaar is als het gaat om 

klassenmanagement. Differentiatie wordt dan zo toegepast dat wordt voorzien in wat kinderen nodig 

hebben om de vastgestelde doelen te bereiken. 

 

Stap 5: opstellen van het groepsplan (bijlage 5) 

In het format van het groepsplan wordt door de leerkracht per vakgebied beschreven hoe er 

doelgericht in de klas omgegaan wordt met de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 

De doelstellingen zijn afgestemd op de leerlijn of de cruciale leermomenten in het aanbod en SMART 

beschreven. Ook de inhoud, de aanpak, de organisatie en de wijze van evalueren van de vastgestelde 

doelen zijn hierin vermeld. 

 

Realiseren 

Stap 6: uitvoering van het groepsplan 

Het groepsplan wordt uitgevoerd in de klas. Indien nodig vindt aan de hand van observaties 

bijstellingen van doelen plaats. De leerkracht wordt door de IB-er begeleid in de praktische en 

inhoudelijke uitvoering. Er zijn afspraken gemaakt over de duur en evaluatie van de uitvoering, 

vastgelegd in de toetskalender. In de periode van uitvoering worden klassenconsultaties gehouden 

door de IB-er ter ondersteuning en begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht, 

evenals advisering met betrekking tot de aanpak van problematiek die zich voordoet. 

 

De cyclus start en wordt afgesloten met een groepsbespreking. Uit een groepsplan kan een leerling-

bespreking voortvloeien. De vaste agenda van de  leerling- en groepsbespreking is terug te vinden in 

bijlage 6.  

Na een leerling-bespreking volgt altijd een gesprek met de ouders met betrekking tot de 

vorderingen. Mogelijk volgt op een leerling-bespreking een individueel handelingsplan mogelijk in 

samenwerking met externe deskundige. De uitvoering hiervan wordt per individu bekeken.  

Een individueel handelingsplan komt tot stand in overleg met de ouders en wordt ook door hen 

ondertekend en opgeslagen in het dossier van de leerling. Een individueel plan wordt altijd opgesteld 

in overleg met de IB-er. 

Wanneer wordt afgeweken van de leerlijn wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. Dit is in het geval dat de verwachting er is dat de leerling bij het verlaten van de school 

niet de einddoelen voor groep 8 haalt zoals die gesteld zijn. Samen met de ouders wordt besproken 

wat het plan en de doelen voor korte en lange termijn is en wat de consequenties daarvan zijn. Het 

plan en de overige afspraken worden door beide partijen ondertekend en opgeslagen in het dossier. 
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Individueel niveau 

Een leerling-bespreking vindt plaats omdat het kind geen baat heeft bij het groepsplan. Er moet 

verder (diagnostisch) onderzoek gedaan worden naar de specifieke leerbehoeften van het kind om 

hier goed op aan te kunnen sluiten. In bijlage 7 staat vakspecifiek beschreven welke diagnostische 

middelen binnen de school beschikbaar zijn in dit proces. De IB-er volgt nu de cyclus van 

handelingsgericht werken op individueel niveau en verzamelt en onderzoekt zo veel mogelijk de 

relevante informatie. 

 

Wanneer uit de verzamelde informatie blijkt dat de school handelingsverlegen is met betrekking tot 

de aanpak van de begeleiding van deze leerling, is het nodig dat externe hulp wordt ingeroepen. In 

een gesprek met de ouders van de leerling zal advies gegeven worden over welk traject gevolgd kan 

worden. De hulpvraag kan door de school, de ouders of de leerling gesteld worden Afhankelijk van 

de problematiek (medisch, gedrag of cognitief) zijn verschillende instanties te benaderen voor 

diagnostiek en/ of behandeling: 

 

• Jeugdzorg 

• Maatschappelijk werk 

• Schoolarts 

• Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD) 

• Centraal Nederland 

• Commissie van Indicatiestelling (voor evt. verwijzing naar speciaal onderwijs) 

• Permanente Commissie Leerlingenzorg (speciaal basisonderwijs) 

 

In alle gevallen van diagnostiek en begeleiding is het belangrijk dat er goede afstemming tussen alle 

betrokkenen plaatsvindt. De continuïteit in het hele proces is van belang voor het kind en de 

betrokkenen. 

Alle  leerling-gegevens worden vertrouwelijk behandeld; vijf jaar na het verlaten van de basisschool 

worden zij vernietigd. Bij het verlaten van de school wordt naar de vervolgschool een Onderwijs-

kundig Rapport meegegeven.  Voor het verstrekken van gegevens aan derden wordt altijd de 

toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd.  Aan de scholen voor het voortgezet onderwijs 

verstrekken wij van de leerlingen het schoolverlaterrapport.  

 

In bijlage 8 en 9 is schematisch weergegeven hoe het samenwerkingsverband dit continuüm van zorg 

heeft vormgegeven. 

 

Schoolspecifieke aanvulling 

 

De mogelijkheden van onze zorgbreedte 

Soms hebben kinderen te kampen met ernstige leerproblemen op één of meerdere vakgebieden of 

op sociaal/emotioneel gebied. Wanneer een kind een achterstand heeft waarvan duidelijk is dat deze 

niet binnen de reguliere tijd en/of met de reguliere middelen kan worden ingelopen dan kan: 

• gekozen worden voor een langer verblijf in een bepaalde groep. 

• het onderwijsprogramma worden aangepast (hoeveelheid en aard van het werk, het werk-

tempo of het niveau); 

• gekozen worden voor het werken met ander lesmateriaal 

In de twee laatste mogelijkheden zullen de leerlingen zoveel mogelijk met de groep meedoen. 

Getracht wordt aan de kerndoelen te voldoen. De leerbaarheid van het kind moet zodanig zijn, dat 

het ons reguliere leerstofaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken. In ieder geval streven we 

ernaar dat kinderen in groep 8 een minimale beheersing van de leerstof op het niveau van einde 

groep 6 hebben. De leerling kan dan deelnemen aan het (speciaal)voortgezet onderwijs. 
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Steeds houden we in de gaten of: 

• Het kind zich prettig voelt op school en lekker in z'n vel zit; 

• Het kind in de groep past; 

• Het gedrag van het kind niet storend is voor de groep; 

• Het kind redelijk zelfstandig kan werken; 

• De veiligheid van het kind zelf, de medeleerlingen en de leraar gewaarborgd zijn; 

• Het kind voldoende vorderingen maakt. 

 

Wij proberen de organisatie voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, maar: 

• Wij hebben soms te maken met combinatiegroepen; 

• De leerling kan zich "alleen" voelen, hij kan de enige zijn met problemen; 

• Er is geen therapeutische deskundigheid op school aanwezig; 

• Niet altijd zijn alle benodigde specifieke materialen aanwezig; 

• De school kent nauwelijks voorzieningen voor lichamelijke zorg; de kinderen moeten in 

beginsel op dit gebied zelfredzaam zijn; 

• Het schoolteam heeft per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met 

ouders en eventuele externe instanties die bijdragen aan de zorg. 

 

Een goede begeleiding van de leerling staat of valt vaak met een goede samenwerking en 

vertrouwen tussen kind, ouders, evt. externe betrokkenen en school bij het opvolgen van elkaars 

adviezen binnen ieders mogelijkheden. 
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Wanneer is voor ons de grens bereikt?  

Wij streven er naar de zorg voor de leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met een handicap, 

op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de 

grenzen aan de zorg voor de leerling worden bereikt.  

1. Verstoring van rust en veiligheid.  

Indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, 

leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep waardoor het niet 

meer mogelijk is kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de gehele groep en aan het 

betreffende kind met een handicap, dan is voor ons de grens bereikt. 

2. Interferentie tussen verzorging/behandeling en onderwijs. 

Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging/behandeling vraagt dat 

daardoor zowel zorg en behandeling als het onderwijs aan de betreffende leerling 

onvoldoende tot hun recht kunnen komen, waardoor het niet meer mogelijk is kwalitatief 

goed onderwijs te bieden aan het betreffende kind met een handicap, dan is voor ons de 

grens bereikt. 

3. Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen. 

Indien het onderwijs aan de leerling met een handicap een zodanig beslag legt op de tijd en 

de aandacht van de leerkracht dat daardoor tijd en aandacht voor de overige leerlingen in de 

groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden geboden, waardoor het niet meer 

mogelijk is kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de leerlingen in de groep, dan is voor 

ons de grens bereikt. 

4. Gebrek aan opnamecapaciteit. 

In het verlengde van de onder punt drie beschreven situatie is de school niet in staat een 

gehandicapte leerling of zorgleerling op te nemen, vanwege het aantal leerlingen dat de 

groep telt.  Ook kan het zijn dat niet de groepsgrootte maar het aantal zorgleerlingen in de 

groep doorslaggevend is. Per aanmelding zal de afweging plaatsvinden of er voldoende 

zorgruimte aanwezig is. 

5. Gebrek aan deskundigheid binnen de school. 

Voor kinderen met specifieke en/of ernstige lichamelijke c.q., psychische problemen is geen 

adequate begeleiding mogelijk zonder voldoende faciliteiten van externe deskundigen 

binnen de klassensituatie.  

6. Contacten met de ouders. 

Indien de ouders/verzorgers ondanks alle voorlichting te weinig (in)zicht hebben in/op de 

problematiek van de aangemelde zorgleerling binnen onze school en te weinig medewerking 

in het zorgtraject kunnen bieden, dan is de school niet in staat tot adequate begeleiding van 

die leerling. 

7. Identiteit. 

C.B.S. de Burcht is een protestants christelijke basisschool, met als grondslag de Bijbel.  Dit 

uitgangspunt vormt de basis voor het werken met de leerlingen en alle aanverwante zaken 

die binnen de school spelen. Alle ouders, dus ook die van een kind met een LGF dienen dit te 

respecteren. 

8. Als we overtuigd zijn van het feit dat de zorgleerling op een andere school meer zou kunnen 

bereiken. M.a.w. als ‘C.B.S. De  Burcht’ niet de beste plaats is voor de zorgleerling.  
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H5 Deskundigheidsbevordering van team en individu 

 
Om het zorgprofiel te kunnen realiseren, zijn er afspraken gemaakt over 

deskundigheidsbevordering per individu en teambreed. Hiermee zullen we voldoen aan door 

de school gestelde doelstellingen, zoals hieronder beschreven. Met deze doelstellingen 

voldoen wij aan de basisvoorwaarden,  die nodig zijn om het aanbod in passend onderwijs te 

laten slagen. De niveaus van zorg worden op deze manier steeds beter ingevuld, waardoor 

het afstemmen van onderwijs voortdurend in ontwikkeling is en verbeterd (bijlage 8). 

Mogelijk is scholing noodzakelijk om hieraan te voldoen. 

 

 

De leerkracht beschikt over goede vaardigheden als het gaat om instructiegedrag en voert 

dit ook uit. 

De leerkracht beschikt over goede vaardigheden met betrekking tot klassenmanagement en 

past deze ook toe. Schoolbreed is hierin continuïteit zichtbaar en duidelijke onderlinge 

afspraken. 

 

De leerkracht gebruikt methodes effectief zodat de leerdoelen van het leerjaar worden 

bereikt. 

De leerkracht heeft kennis van de leerlijn en ziet wat binnen het leerjaar essentieel en nodig 

is voor de voortgang binnen het vakgebied. Tegelijk kan de leerkracht hierdoor aansluiten op 

het niveau van de leerling en de opbrengst verbeteren. 

De leerkracht kan een groepsplan opstellen en uitvoeren. 

 

Het zorgteam voert goede signalering en diagnostiek uit. 

Het zorgteam volgt het leerlingvolgsysteem en zet deze systematisch in bij het afstemmen 

op de individu, de groep en de school. 

Het zorgteam draagt er zorg voor dat de opbrengsten in een groep voortdurend worden 

verbeterd, bij het uitvoeren van de groepsbesprekingen is dit een agendapunt. 

Het zorgteam coacht en adviseert de leerkracht bij de ondersteuning van leerlingen  

 

Er is voldoende expertise als het gaat om de omgang met kinderen met gedragsproblemen. 
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H6 Besluitvorming plaatsing van een leerling  
(met specifieke behoeften binnen het onderwijs). 

 

Inleiding 

Er is binnen de school beleid geformuleerd ten aanzien van het verzorgen van onderwijs aan 

kinderen met een handicap. Binnen de school is overeenstemming over de te volgen procedure bij 

aanmelding; inclusief de besluitvorming door de directie (mandaat) dan wel het bestuur op basis van 

een inhoudelijke beoordeling.  

 

Waarom ouders hun kind op een reguliere school willen hebben. 

Bij navraag blijken ouders van een dochter of zoon met een handicap onder meer om de volgende 

redenen voor een reguliere basisschool te kiezen: 

- Ze willen hun kind laten opgroeien in de eigen leefomgeving en met vriendjes naar school te 

laten gaan. 

- De gunstige afstand tussen huis en school. 

- Hun verwachting dat het kind op een reguliere school mee zal kunnen komen. 

- De deskundigheid en de houding die de school laat zien in het omgaan met verschillen tussen 

kinderen. 

- De extra begeleiding die de school in de ogen van de ouders kan bieden door andere 

deskundigen in te zetten. 

- De mogelijkheid tot sociaal contact met leerlingen zonder belemmering, sociaal weerbaar 

worden. 

- De kansen om zich ‘op te trekken’ aan andere leerlingen. 

- De broers, zussen of vriendjes die al op deze school zitten. 

- De toezegging van de speciale school dat zij haar begeleiding zal blijven voortzetten als het 

kind op de reguliere basisschool zit. 

 

Of:  het kind zat al op een reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en de stap naar het reguliere 

onderwijs is voor de ouders logisch en vanzelfsprekend. 

Of:  het kind zat al op de reguliere school, voordat de handicap zichtbaar werd. 

Of:  soms ervaren ouders het als nadelig dat hun kind op een school voor speciaal onderwijs zit en zij   

gaan op zoek naar plaatsingsmogelijkheden op een reguliere school en dan liefst dicht bij huis. 

Soms speelt mee dat ouders niet erkennen dat hun kind een belemmering heeft. Dat is een niet te 

onderschatten problematiek, waarbij goede begeleiding en hulp van buiten de school noodzakelijk is. 

 

Als een ouder zich tot onze school wendt met een plaatsingsverzoek dan vragen we altijd 

nadrukkelijk naar de reden. Dan kunnen wij rekening houden met de verwachtingen achter dit 

verzoek. 

 

Schoolbeleid 

Algemeen 

- In principe is een kind met een handicap van harte welkom op onze school. 

- Onze school zal steeds bij de aanmelding van een leerling per situatie bekijken of deze 

leerling al dan niet geplaatst kan worden op onze school. 
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Aandachtspunten bij toelatingsprocedure 

Welke hulpvragen stelt het kind en wat betekent dat voor: 

- Pedagogisch klimaat 

(geborgenheid, veiligheid, zelfstandigheid, acceptatie) 

- Didactisch klimaat 

(leerstofaanbod, adaptief onderwijs, leerdoelen, werkwijze, organisatie) 

- Leerlingenzorg 

(extra inzet van personeel, leerlingvolgsysteem, potentieel aan middelen, inzet van 

middelen) 

- Professionalisering: 

(competenties, scholing ) 

- Ondersteuning 

( schoolbegeleidingsdienst, samenwerkingsverband, SO-scholen) 

- Gebouwafhankelijke en materiële omstandigheden. 

 

Aanmeldingsprocedure 

In dit deel wordt uitgewerkt welke stappen door onze school worden genomen wanneer ouders hun 

kind met LGF op onze school zouden willen plaatsen. Dit wordt schematisch weergegeven in het 

stappenplan. Het lijkt in eerste instantie een zeer zakelijke aanpak. Het doel van dit stappenplan is 

echter om de belangen van het kind zoveel mogelijk te kunnen behartigen. Alleen een goede 

afstemming, een eerlijke kijk op de zaken en goed overleg onderling, leiden tot een weloverwogen 

beslissing.  

 

Fase 1: Fase van oriëntatie 

 

1.1. : Eerste contact  

(stappenplan: fase 1, stap 1 en 2) 

 

Wanneer de ouders overwegen hun kind bij ons naar school te laten gaan, nemen ze net als iedere 

andere ouder contact op met de school. Ze ontvangen vervolgens een schoolgids met algemene 

informatie over de school. De ouders krijgen zo een duidelijker beeld van de identiteit van onze 

school. Daarbij krijgen ze dit protocol, waarin de procedure die we volgen om tot een weloverwogen 

beslissing te komen, wordt toegelicht.  

Daarnaast wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 

Vanaf dit moment wordt op de school een dossier van de leerling aangelegd, waarin alle gesprekken 

en besluiten worden opgenomen.  
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1.2. Intakegesprek 

(stappenplan: fase 1, stap 3 en 4) 

 

Het intakegesprek is bedoeld om over en weer de verwachtingen duidelijk te maken. Immers, een 

kind met een handicap of stoornis kan en wil je niet zomaar op een willekeurige school plaatsen.   

In dit gesprek vertellen de ouders: 

• Over de verwachtingen die ze hebben van hun kind binnen de C.B.S. De Burcht. 

• Wat ze graag willen voor hun kind op onderwijskundig gebied. 

• Wat ze graag willen voor hun kind op pedagogisch gebied. 

• Wat ze verwachten van de school wanneer hun kind geplaatst zal worden. 

• Welke aanpassingen er voor het kind nodig zijn om binnen de school goed te kunnen 

functioneren.  

Daarnaast vertelt de school: 

• Over de dagelijkse gang van zaken op de school. 

• Over de mogelijkheden die de school op dat moment direct te bieden heeft. 

• Over de criteria die gevolgd worden bij plaatsen of weigering. 

• Over de identiteit van de school. 

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt door de Intern Begeleider. Dit wordt door de ouders en 

de directie voor akkoord getekend. Het gesprek wordt afgesloten met het maken van een nieuwe 

afspraak. Vanaf dat moment neemt de school, na schriftelijke toestemming van de ouders, contact 

op met de school en/of instelling van herkomst om informatie in te winnen.  

 

1.3. Kennismaking met de leerling 

(stappenplan: fase 1, stap 5) 

 

Uiteraard is het bij het komen tot een goede beslissing van belang ook het kind te kennen. Daarom 

wordt het kind met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een kennismaking op de school. Er wordt dan 

ook een rondleiding door het gebouw gemaakt. Deze kennismaking heeft een informeel karakter. Op 

verzoek van de ouders is uiteraard de Ambulant Begeleider ook van harte welkom.  
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Fase 2: Fase van overweging 

 

2.1. Overweging tot plaatsing 

(stappenplan: fase 2, stap 1) 

 

Na het intakegesprek hebben zowel de ouders als de school tijd nodig om de zaken grondig te 

overwegen. In het intakegesprek is voor de ouders duidelijk geworden wat de school te bieden heeft. 

Zij nemen dit mee in hun overweging om hun kind wel of niet te plaatsen op onze school. 

De directie en Intern Begeleider verzamelen verdere informatie door contact op te nemen met de 

school en/of instelling van herkomst. De school heeft dan duidelijkheid over welke aanpassingen 

nodig zijn om het betreffende kind een plaats te kunnen geven. Deze informatie wordt opgenomen 

in het dossier. 

Zij nemen deze informatie door en toetsen dit aan de gestelde criteria. Daarnaast wordt in een 

teamvergadering besproken of het team kansen ziet dit kind ook op langere termijn goed onderwijs 

te kunnen bieden. We gaan ervan uit dat de plaatsing op onze school er een is voor een langere 

termijn. De draagkracht van het team is dus een belangrijke overweging. Op grond hiervan wordt 

besloten of we het kind wel of geen plaats kunnen geven. Van alle overwegingen van de school 

wordt door de Intern Begeleider een verslag gemaakt. 

 

2.2. Afstemmingsgesprek 

(stappenplan: fase 2, stap 2 en 3) 

 

In dit gesprek bespreken de ouders en de school hun overwegingen om wel of niet tot plaatsing over 

te gaan. De voor- en nadelen worden in alle openheid besproken, met de bedoeling samen tot een 

weloverwogen besluit te komen. Centraal uitgangspunt hierbij is wat het beste is voor het kind.  

Ook van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend voor akkoord door de 

ouders. In dit verslag staat de visie van de ouders, als die van de school vermeld en het uiteindelijke 

besluit. De school heeft hierin (namens het bevoegd gezag) altijd de definitieve beslissing.  

• Wanneer besloten wordt tot plaatsing zal de procedure worden vervolgd zoals in de 

volgende fasen staat beschreven. In dat geval zal het gesprek worden afgesloten 

met het maken van een nieuwe afspraak.  

• Wanneer besloten wordt tot weigering van plaatsing, krijgen de ouders dit 

schriftelijk en duidelijk gemotiveerd bevestigd van het bevoegd gezag. Hierbij wordt 

de wettelijke periode van 3 maanden aangehouden (Wet op het Primair Onderwijs, 

art. 6.3.). Wanneer de ouders het met deze beslissing niet eens zijn, hebben zij het 

recht op bezwaar en beroep.  Een kopie van deze brief wordt gestuurd naar de 

Onderwijsinspectie. 
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Fase 3: Fase van voorbereiding 

3.1. Informatiegesprek 

(stappenplan: fase 3, stap 1 en 2) 

 

Wanneer het kind op onze school zal komen, is het van belang de noodzakelijke voorbereidingen te 

treffen. Om het kind passend onderwijs te kunnen bieden, is het nodig een goed beeld te krijgen van 

hoe dat gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt in gesprek gegaan met de Ambulante Begeleider 

van de school voor speciaal onderwijs dat de begeleiding gaat verzorgen. Deze is deskundig 

(verbonden aan het REC van de betreffende cluster) op het gebied van de handicap van het kind en 

kan de school dus voorzien van informatie en handelingsadviezen. Deze zijn de basis voor het 

handelingsplan dat de Intern Begeleider vervolgens op zal stellen. 

De voorbereidingen richten zich op:  

1. Pedagogische aanpassingen: 

Op welke manier zal dit kind het beste kunnen worden benaderd om het zo goed mogelijk 

te kunnen laten functioneren. De Ambulant Begeleider geeft aan wat het kind nodig heeft. 

2. Didactische aanpassingen: 

In veel gevallen zal een kind met LGF uiteindelijk niet kunnen voldoen aan de voor het 

Primair Onderwijs gestelde Kerndoelen. Het is wettelijk geregeld (Wet op het Primair 

Onderwijs, artikel 9) dat een of meerdere doelen daarom kunnen worden aangepast. De 

Ambulant Begeleider geeft aan naar welke doelen zal moeten worden gestreefd.  

3. Aanpassingen in kennis en vaardigheden van het team: 

Op het gebied van zorgleerlingen is binnen onze school de nodige expertise opgedaan. 

Echter, leerlingen met een LGF, vragen hoogstwaarschijnlijk nog specifiekere kennis en 

vaardigheden van de leerkrachten. De Ambulant Begeleider geeft aan waarin een 

leerkracht, een deel van het team en/of het gehele team extra expertise moet ontwikkelen.  

4. Organisatorische aanpassingen: 

Indien noodzakelijk is het mogelijk een aantal aanpassingen binnen de schoolorganisatie te 

doen, om het kind dat op onze school komt een zo goed mogelijke plaats te bieden. De 

Ambulant Begeleider geeft aan welke aanpassingen nodig zijn.  

5. Materiële aanpassingen: 

Voor heel specifieke stoornissen en/of handicaps zijn ook materiële aanpassingen nodig. De 

Ambulant Begeleider geeft aan welke dat zijn. 

Bij dit informatiegesprek zijn de ouders, de directie, de Intern Begeleider, de Ambulant Begeleider en 

de toekomstige groepsleerkracht(en) aanwezig. De Intern Begeleider schrijft van dit gesprek een 

verslag en noteert alle gegeven informatie. 

 

3.2. Opstellen van een handelingsplan 

(stappenplan: fase 3, stap 3) 

De Intern Begeleider van onze school stelt vervolgens op grond van de bovengenoemde verkregen 

informatie een handelingsplan op. In dit handelingsplan worden de intenties, de doelen waaraan we 

met de leerling gedurende 1 jaar willen werken, op schrift gesteld.   

 

3.3. Intentiegesprek 

(stappenplan: fase 3, stap 4 en 5) 

Vervolgens wordt het handelingsplan besproken met alle betrokkenen in een intentiegesprek. 

Wanneer iedereen zich hierin kan vinden (Wet op het Primair Onderwijs, art. 40a), wordt het 

definitieve besluit genomen om het kind op de school te plaatsen. Er wordt dan een datum gekozen 

waarop het kind voor het eerst naar school komt. Indien het handelingsplan niet wordt 

geaccepteerd, wordt het handelingsplan bijgesteld en opnieuw doorgenomen. De Intern Begeleider 

schrijft een verslag en noteert de gemaakte afspraken. De ouders en Ambulant Begeleider tekenen 

dit voor akkoord. 

 



 

 17 

 

Fase 4: Fase van uitvoering 

 

4.1. Proefperiode van handelen / observatieplaatsing 

(stappenplan: fase 4, stap 1) 

 

Wanneer er duidelijkheid is over de intenties die de ouders en de school hebben voor het onderwijs 

aan de leerling, komt het kind naar onze school. Gedurende een periode van een jaar proberen we 

de leerling zo goed mogelijk op te vangen binnen onze school en te werken aan de doelen die we 

hebben gesteld. Om de 6-8 weken wordt contact opgenomen met de ouders en Ambulant Begeleider 

om de voortgang te bespreken. Er worden dan in overleg ook korte termijndoelen gesteld. Van de 

ouders verwachten we dat ze regelmatig contact opnemen met de school om de voortgang te 

volgen. Als school zullen we ook regelmatig contact opnemen, zeker wanneer daartoe aanleiding is. 

Gedurende de periode van een jaar is het mogelijk het handelingsplan bij te stellen en eventuele 

aanpassing te realiseren (zie ook 3.1.). 

Het kan zijn dat er ernstige twijfels zijn over de juistheid van een besluit tot plaatsing. In goed overleg 

is het ook mogelijk om te komen tot een observatieplaatsing. In dat geval zal de leerling twee 

maanden ter observatie op onze school te gast zijn. Gedurende die twee maanden wordt iedere 

week een observatie in de groep gehouden om te zien of de leerling op zijn plaats is en geen 

belemmering vormt voor andere leerlingen. Het geschreven handelingsplan zal dan een verkorte 

versie zijn en alleen de hoofdlijnen voor twee maanden bevatten.  

Zowel in het geval van een plaatsing voor een jaar, als voor een observatieplaatsing wordt van alle 

gespreksmomenten een dossier gevormd. 

 

 4.2. Evaluatiegesprek 

(stappenplan: fase 4, stap 2 en 3) 

 

Na een jaar te hebben samengewerkt, wordt opnieuw bekeken of het kind binnen onze school op zijn 

plaats is. De ervaringen van het afgelopen jaar spelen daarbij uiteraard een belangrijke rol. Op grond 

van de ervaringen van zowel de ouders en hun kind, als van de school wordt bekeken of het haalbaar 

is de leerling op onze school te laten blijven.  

 

� Indien dit het geval is, wordt het handelingsplan in overleg met de Ambulant Begeleider 

opnieuw opgesteld en bijgesteld. Het protocol wordt dan opnieuw opgepakt in fase 3.3. 

 

� Indien dit niet het geval is, wordt overgegaan tot verwijdering (Wet op het Primair Onderwijs, 

art. 40) en krijgen de ouders dit schriftelijk en duidelijk gemotiveerd bevestigd van het bevoegd 

gezag. Hierbij wordt de wettelijke periode van 3 maanden aangehouden (Wet op het Primair 

Onderwijs, art. 6.3.). Wanneer de ouders het met deze beslissing niet eens zijn, hebben zij het 

recht op bezwaar en beroep.  Een kopie van deze brief wordt gestuurd naar de 

Onderwijsinspectie. De school heeft de plicht minimaal een periode van 8 weken te bieden, 

waarin het kind op de school blijft en de ouders naar een goed alternatief kunnen zoeken, 

alvorens tot verwijdering over te gaan.  

� De Intern Begeleider maakt van dit gesprek een verslag en noteert de gemaakte afspraken.  
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H7 Taakomschrijvingen 
 

Bij de uitvoering en verantwoordelijkheden van het zorgprogramma zijn meerdere geledingen 

betrokken met ieder eigen taken en verantwoordelijkheden.  

 

Leerkracht: 

• heeft hoge (maar zeker reële) verwachtingen 

• structureert zoveel mogelijk de inhoud 

• legt nadruk op de basisvaardigheden 

• sluit zoveel mogelijk aan bij de voorkennis van het kind 

• zorgt voor een heldere presentatie; korte instructie 

• stelt verschillende soorten vragen 

• zorgt voor onmiddellijke inoefening 

• stimuleert een goede en zelfstandige werkhouding 

• evalueert en koppelt terug 

• motiveert en stimuleert  

• observeert en neemt toetsen af 

• meldt leerlingen die ondersteuning nodig hebben aan bij de IB-er  

• maakt groepsplannen, indien nodig samen met de IB-er en/of RT-er 

 

 Interne Begeleider (coördinator leerlingenzorg) 

• maakt handelingsplannen, indien nodig samen met de groepsleerkracht en/of RT-er 

• ziet toe op de uitvoering van de groeps- en handelingsplannen . 

• geeft de RT ondersteuning m.b.t. leerling-gerichte hulp. 

• bespreekt met de groepsleerkracht (c.q. RT) de resultaten van de handelingsplannen. 

• onderhoudt en beheert de leerling-dossiers. 

• verricht en/of ondersteunt bij leerling-observaties. 

• plant en bereidt de leerling-besprekingen voor. 

• ondersteunt de groepsleerkracht bij de afstemming van het leerprogramma, de instructie en 

de pedagogische aanpak van specifieke leerbehoeften van leerlingen op basis van 

handelingsplannen. 

• ondersteunt de groepsleerkracht bij het realiseren van organisatievormen binnen de groep, 

zodat (meer) individuele aandacht mogelijk wordt. 

• onderhoudt contacten met ouders en externe instanties t.b.v. leerlingenzorg. 

• neemt deel aan het IB-netwerk van het het WSNS-samenwerkingsverband en bezoekt 

bijeenkomsten van het WSNS-samenwerkingsverband.  

• onderhoudt en beheert de orthotheek 

• overlegt regelmatig met de directeur over alle aangelegenheden in het kader van 

leerlingenzorg. 

• verzorgt alle taken die horen bij de aannameprocedure LGF. 

 

Remedial Teacher 

• maakt handelingsplannen, indien nodig samen met de groepsleerkracht en/of IB-er 

• verzorgt de leerling-gerichte hulp op aanwijzing van de IB-er. 

• overlegt regelmatig met de IB-er en de groepsleerkracht over de resultaten van de hulp. 

• evalueert handelingsplannen en stelt die indien nodig bij (evt. samen met IB) 

• zorgt ervoor op de hoogte te blijven van de inhoud van de orthotheek. 

• zorgt ervoor op de hoogte te blijven van de didactische lijn van op school gebruikte 

methodes. 
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NB. De taken van de IB-er en de RT-er liggen niet voor eeuwig vast. Afhankelijk van de 

omstandigheden en ontwikkelingen kunnen deze op onderdelen bijgesteld worden. 

  

 

Directie  

De directie is gericht op het functioneren van de school als lerende organisatie. 

Dit betekent in de praktijk dat zij permanent werkt aan de kwaliteit van het onderwijs en de 

bewaking ervan, met aandacht voor alle kinderen. 

Daarbij horen: 

• een samenhangend systeem voor leerlingenzorg 

• vaste procedures bij leer- en/of gedragsproblemen 

• deskundigheidsbevordering van leerkrachten 

• goede werkomstandigheden met goede materialen en methoden 

• goede contacten met externe organisaties. 

• instrumenten m.b.t. de (evaluatie van de) kwaliteit van het onderwijs.
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Bijlage 1: Cyclus handelingsgericht werken 
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Bijlage 2:  Hulpmiddelen bij het invullen van het groepsoverzicht 

 
Hulpmiddel bij opstellen van een goede beginsituatie voor rekenen voor het groepsoverzicht 

en het bepalen van de juiste onderwijsleerbehoeften voor CBS de Burcht. 

 

Stap 1A Verzamelen van bestaande kwantitatieve gegevens: hoeveel goed en fout?  

 - Vul in: kolom 2 de toetsscore van de laatst afgenomen CITO rekentoets in. 

 - Vul in: kolom 3 het cijfer in van de voorlaatst afgenomen Toets van Pluspunt,  

 - Vul in: kolom 4 het cijfer in van de laatst afgenomen Toets van Pluspunt. 

  

Stap 1B Verzamelen van bestaande kwalitatieve gegevens:  

 Vul in kolom 5 kort en kernachtig de relevante gegevens in die je hebt gevonden door:  

 - Observaties in de klas: hoe is de aanpak, beleving en uitvoering? 

 - Analyses van het werk: hoe is het kind tot deze uitkomst gekomen? 

 - Gesprekken met kinderen: nadruk: wat zijn stimulerende factoren? 

 - Gesprekken met ouders: hoe is het welbevinden en sociaal-emotioneel 

functioneren thuis? 

  

Stap 2 Signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 Kruis kinderen aan die de komende periode extra aandacht nodig hebben: 

 - Welke kinderen blijven achter bij  hun ontwikkeling 

 - Welke kinderen lijken een bepaalde minimumdoelstelling niet te gaan halen? 

 - Welke kinderen hebben een voorsprong? 

 - Welke kinderen hebben een eigen leerstijl? 

 - Welke kinderen hebben qua gedrag, sociaal- emotionele ontwikkeling of 

werkhouding meer nodig? 

  

Stap 3 Noteer onderwijsbehoeften van de gesignaleerde kinderen in het groepsoverzicht. 

 Welk doel streef je voor dit kind na? SMARTI 

- specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend. 

- Maak gebruik van de leerlijnen van rekenen of een methodeoverstijgende 

leerlijn. 

 Wat heeft dit kind extra nodig om deze doelen te bereiken? 

- Vind ingang via de stimulerende factoren van het kind. 

- Kies factoren van het kind die te veranderen zijn. 

- Instructie, opdrachten, activiteiten, feedback, groepsgenoten, leerkracht(en) 

- Denk vakoverstijgend: rekenproblemen komen terug in andere vakken! 

  

Stap 4 Vul het format voor het groepsplan in voor alle leerlingen. 

 Maak max. 3 groepen van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

 Beschrijf  voor alle kinderen, de subgroepen (max. 3) en individuele leerlingen op basis 

van de leerbehoeften geformuleerd in stap 4 (zie je groepsoverzicht): 

 - Doelen: SMARTI 

 - Inhoud: Wat bied je aan? 

 - Aanpak: Hoe bied je het aan? 

 - Organisatie: Welk moment, hoe vaak? 

 - Evaluatie: Hoe en wanneer? 
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Hulpmiddel bij opstellen van een goede beginsituatie voor taal voor het groepsoverzicht en 

het bepalen van de juiste onderwijsleerbehoeften voor CBS de Burcht. 

 

Stap 1A Verzamelen van bestaande kwantitatieve gegevens: hoeveel goed en fout?  

 - Vul in: kolom 1 de toetsscore van de voorlaatst afgenomen methode gebonden 

toets in 

 - Vul in: kolom 2 toetsscore van de laatst afgenomen methode gebonden toets in 

  

Stap 1B Verzamelen van bestaande kwalitatieve gegevens:  

 Vul in kolom 4 kort en kernachtig de relevante gegevens in die je hebt gevonden door:  

 - Observaties in de klas: hoe is de aanpak, beleving en uitvoering? 

 - Gesprekken met kinderen: nadruk: wat zijn stimulerende factoren? 

 - Gesprekken met ouders: hoe is het welbevinden en sociaal-emotioneel 

functioneren thuis? 

  

Stap 2 Signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 Kruis kinderen aan die de komende periode extra aandacht nodig hebben: 

 - Welke kinderen blijven achter bij  hun ontwikkeling 

 - Welke kinderen lijken een bepaalde minimumdoelstelling niet te gaan halen? 

 - Welke kinderen hebben een voorsprong? 

 - Welke kinderen hebben een eigen leerstijl? 

 - Welke kinderen hebben qua gedrag, sociaal- emotionele ontwikkeling of 

werkhouding meer nodig? 

  

Stap 3 Noteer onderwijsbehoeften van de gesignaleerde kinderen in het groepsoverzicht. 

 Welk doel streef je voor dit kind na? SMARTI 

- specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend. 

- Maak gebruik van de leerlijnen van begrijpend lezen. 

 Wat heeft dit kind extra nodig om deze doelen te bereiken? 

- Vind ingang via de stimulerende factoren van het kind. 

- Kies factoren van het kind die te veranderen zijn. 

- Instructie, opdrachten, activiteiten, feedback, groepsgenoten, leerkracht(en) 

- Denk vakoverstijgend: leesproblemen komen terug in andere vakken! 

  

Stap 4 Vul het format voor het groepsplan in voor alle leerlingen. 

 Maak max. 3 groepen van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

 Beschrijf  voor alle kinderen, de subgroepen (max. 3) en individuele leerlingen op basis 

van de leerbehoeften geformuleerd in stap 4 (zie je groepsoverzicht): 

 - Doelen: SMARTI 

 - Inhoud: Wat bied je aan? 

 - Aanpak: Hoe bied je het aan? 

 - Organisatie: Welk moment, hoe vaak? 

 - Evaluatie: Hoe en wanneer? 
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Hulpmiddel bij opstellen van een goede beginsituatie voor Lezen voor het groepsoverzicht en 

het bepalen van de juiste onderwijsleerbehoeften voor CBS de Burcht. 

 

Stap 1A Verzamelen van bestaande kwantitatieve gegevens: hoeveel goed en fout?  

 - Vul in: kolom 1 de toetsscore van de voorlaatst afgenomen AVI Leestoets in. 

 - Vul in: kolom 2 de toetsscore van de laatst afgenomen AVI Leestoets in. 

 - Vul in: kolom 3 de toetsscore  van de laatst afgenomen DMT in  

(geef aan welke kaart)  

  

Stap 1B Verzamelen van bestaande kwalitatieve gegevens:  

 Vul in kolom 4 kort en kernachtig de relevante gegevens in die je hebt gevonden door:  

 - Observaties in de klas: hoe is de aanpak, beleving en uitvoering? 

 - Denk aan verschillen bij stillezen en hardop lezen  

 - Gesprekken met kinderen: nadruk: wat zijn stimulerende factoren? 

 - Gesprekken met ouders: hoe is het welbevinden en sociaal-emotioneel 

functioneren thuis? 

  

Stap 2 Signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 Kruis kinderen aan die de komende periode extra aandacht nodig hebben: 

 - Welke kinderen blijven achter bij  hun ontwikkeling 

 - Welke kinderen lijken een bepaalde minimumdoelstelling niet te gaan halen? 

 - Welke kinderen hebben een voorsprong? 

 - Welke kinderen hebben een eigen leerstijl? 

 - Welke kinderen hebben qua gedrag, sociaal- emotionele ontwikkeling of 

werkhouding meer nodig? 

  

Stap 3 Noteer onderwijsbehoeften van de gesignaleerde kinderen in het groepsoverzicht. 

 Welk doel streef je voor dit kind na? SMARTI 

- specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend. 

- Maak gebruik van de leerlijnen van lezen of een methodeoverstijgende leerlijn. 

 Wat heeft dit kind extra nodig om deze doelen te bereiken? 

- Vind ingang via de stimulerende factoren van het kind. 

- Kies factoren van het kind die te veranderen zijn. 

- Instructie, opdrachten, activiteiten, feedback, groepsgenoten, leerkracht(en) 

- Denk vakoverstijgend: leesproblemen komen terug in andere vakken! 

  

Stap 4 Vul het format voor het groepsplan in voor alle leerlingen. 

 Maak max. 3 groepen van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

 Beschrijf  voor alle kinderen, de subgroepen (max. 3) en individuele leerlingen op basis 

van de leerbehoeften geformuleerd in stap 4 (zie je groepsoverzicht): 

 - Doelen: SMARTI 

 - Inhoud: Wat bied je aan? 

 - Aanpak: Hoe bied je het aan? 

 - Organisatie: Welk moment, hoe vaak? 

 - Evaluatie: Hoe en wanneer? 
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Hulpmiddel bij opstellen van een goede beginsituatie voor begrijpend lezen voor het 

groepsoverzicht en het bepalen van de juiste onderwijsleerbehoeften voor CBS de Burcht. 

 

Stap 1A Verzamelen van bestaande kwantitatieve gegevens: hoeveel goed en fout?  

 - Vul in: kolom 1 de toetsscore van de laatst afgenomen BLT in. 

 - Vul in: kolom 2 toetsscore van de laatst afgenomen woordenschattoets in 

 - Vul in: kolom 3 de toetsscore  van de laatst afgenomen AVI in. 

  

Stap 1B Verzamelen van bestaande kwalitatieve gegevens:  

 Vul in kolom 4 kort en kernachtig de relevante gegevens in die je hebt gevonden door:  

 - Observaties in de klas: hoe is de aanpak, beleving en uitvoering? 

 - Gesprekken met kinderen: nadruk: wat zijn stimulerende factoren? 

 - Gesprekken met ouders: hoe is het welbevinden en sociaal-emotioneel 

functioneren thuis? 

  

Stap 2 Signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 Kruis kinderen aan die de komende periode extra aandacht nodig hebben: 

 - Welke kinderen blijven achter bij  hun ontwikkeling 

 - Welke kinderen lijken een bepaalde minimumdoelstelling niet te gaan halen? 

 - Welke kinderen hebben een voorsprong? 

 - Welke kinderen hebben een eigen leerstijl? 

 - Welke kinderen hebben qua gedrag, sociaal- emotionele ontwikkeling of 

werkhouding meer nodig? 

  

Stap 3 Noteer onderwijsbehoeften van de gesignaleerde kinderen in het groepsoverzicht. 

 Welk doel streef je voor dit kind na? SMARTI 

- specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend. 

- Maak gebruik van de leerlijnen van begrijpend lezen. 

 Wat heeft dit kind extra nodig om deze doelen te bereiken? 

- Vind ingang via de stimulerende factoren van het kind. 

- Kies factoren van het kind die te veranderen zijn. 

- Instructie, opdrachten, activiteiten, feedback, groepsgenoten, leerkracht(en) 

- Denk vakoverstijgend: leesproblemen komen terug in andere vakken! 

  

Stap 4 Vul het format voor het groepsplan in voor alle leerlingen. 

 Maak max. 3 groepen van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

 Beschrijf  voor alle kinderen, de subgroepen (max. 3) en individuele leerlingen op basis 

van de leerbehoeften geformuleerd in stap 4 (zie je groepsoverzicht): 

 - Doelen: SMARTI 

 - Inhoud: Wat bied je aan? 

 - Aanpak: Hoe bied je het aan? 

 - Organisatie: Welk moment, hoe vaak? 

 - Evaluatie: Hoe en wanneer? 
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Bijlage 3:  Verzamellijst en benoemen  onderwijsbehoeften 

 

Groslijst onderwijsbehoeften 

Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen: 

1 Welk doel streef je met een leerling na? 

2 Wat heeft de leerling (extra) nodig om dit doel te halen? 

Deze groslijst bevat een aantal aandachtspunten voor het bepalen wat een leerling nodig 

heeft om een bepaald doel te bereiken. 

 

Instructie 

o Visuele ondersteuning (bijvoorbeeld: plaatjes, pictogrammen) 

o Auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld: voorlezen opdracht, luisteren naar verhaal) 

o Materiële ondersteuning (bijvoorbeeld: kralenketting, rekenrek, blokjes, speciale pen) 

o Verkorte instructie (alleen bespreking opdrachten, korte aanduiding van oplossingsstrategie) 

o Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie, 

extra ophalen van voorkennis, uitvragen van zojuist gegeven instructie, 

directe instructie, preteaching, reteaching) 

o Gedragsinstructie ten aanzien van resultaten van de verwerking 

 

Leertijd 

o Extra leertijd (meer leertijd beschikbaar stellen om vaardigheid te verwerven) 

o Minder leertijd (minder leertijd bieden en tijd vrijmaken voor verdieping en uitdagende 

leerstof/werkvormen) 

 

Extra of andere leerstof 

o Leerstof ter herhaling, verdieping, verrijking 

o Remediërende leerstof 

o Ondersteunende materialen en programma’s 

o Opdrachten die de leerling uitdagen en activeren 

o Opdrachten die overzichtelijk zijn 

 

Procesgerichte feedback 

o Vergroten van competentiegevoelens (benoemen successen) 

o Vergroten van zelfstandigheid (geven van meer verantwoordelijkheid) 

o Tussentijdse feedback (om bepaalde tijd aanspreken op werkhouding: hoe?) 

o Feedback op uitvoering opdrachten (bijvoorbeeld strategiegebruik en taakaanpak) 

o Gedragsinstructie direct na de basisinstructie 

o Ondersteuning met materiaal (stickers, klok, picto’s, gedragskaart) 

 

Structureren van de taak 

o Opdelen van de taak in kleine leerstapjes 

o Afdekken van delen van de taak 

o Plaatje weglaten 

o Vergroot lettertype 

o Eén opdracht op een bladzijde 

o Extra groot materiaal aanbieden 

o Stappenplannen en checklists (bijvoorbeeld voor maken werkstuk) 

o Overgangen tussen activiteiten afbakenen en verduidelijken 
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Activerende werkvormen 

o Uitdagende werkvormen 

o Actief leren (doe-opdrachten) 

o Aansluiten belevingswereld 

 

Maatregelen om de motivatie en plezier in leren te bevorderen 

o Uitdagende werkvormen 

o Variatie in werkvormen 

o Belonen 

o Aansluiten belangstelling kinderen 

o Kinderen zelf keuzes laten maken 

o Succeservaringen creëren 

 

Aanpassingen in leeromgeving 

o Rustige werkplek 

o Prikkelreductie 

o Ordenen van benodigde materialen 

 

Enzovoort 

 

Benoemen onderwijsbehoeften 

Bij het formuleren van de onderwijsbehoeften kunnen de volgende hulpzinnen ondersteuning 

bieden: 

 

Dit kind heeft … 

… een instructie nodig … 

• waarbij de leraar voordoet en hardop denkt; 

• die de betekenis van keersommen verheldert; 

• die haar sterke visuele kant benut ter compensatie van het zwakke gehoor 

(bijvoorbeeld met plaatjes, foto’s, picto’s of stripverhalen); 

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

• die verkort is (doelen, kernpunten en oplossingsstrategieën kort bespreken waarna 

het kind zelfstandig aan het werk kan); 

• die verlengd is (activeren basisvaardigheden, begeleide inoefening, ondersteuning bij 

het toepassen van de strategie en stimuleren tot het bedenken van eigen voorbeelden). 

 

… opdrachten nodig … 

• die op of net onder haar niveau liggen zodat zij de komende maand vooral succeservaringen 

kan opdoen; 

• die op of net boven haar niveau liggen zodat ze voldoende uitdaging krijgt; 

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

plaatjes; 

• waarbij hij alleen de antwoorden hoeft in te vullen; 

• met uitgewerkte voorbeelden. 

 

… (leer)activiteiten nodig … 

• die aansluiten bij haar belangstelling voor de natuur; 

• die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en zelfcorrigerend zijn zodat hij 

direct feedback krijgt; 

• die de denkhandelingen concreet ondersteunen (bijvoorbeeld een getallenlijn); 

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

• die opgedeeld zijn in kleinere deelactiviteiten; 
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• die hem uitdagen (zoals uitbreidíng met plustaken en verdiepingsopdrachten); 

• die ruimte laten voor eigen keuze en inbreng. 

 

… feedback nodig … 

• die consequent en direct op het gewenste gedrag volgt; 

• waarbij de inzet/inspanning wordt benadrukt (‘Je hebt tien minuten helemaal 

zelfstandig doorgewerkt’); 

• waarbij de succeservaringen worden benadrukt (‘Je hebt zeven sommen goed’ in 

plaats van ‘drie fout’);jlagen 

• die in een grafiekje is weergegeven zodat ze haar vorderingen goed kan volgen en 

zich minder met andere kinderen gaat vergelijken. 

 

… groepsgenoten nodig … 

• met wie ze samenwerkend kan leren; 

• die accepteren dat hij ‘anders’ reageert in onverwachte situaties; 

• die haar vragen mee te spelen in de pauze; 

• die zijn clowneske gedrag negeren en er niet om lachen; 

• die hem niet uitdagen door te rijmen op zijn naam. 

 

… een leraar nodig … 

• die de overgangen tussen de activiteiten structureert; 

• die de instructie terugvraagt, controleert en samen met hem evalueert (responsieve 

instructie); 

• die let op haar taakbeleving en deze voorafgaand, tijdens en na de taak met haar 

bespreekt; 

• die vriendelijk en beslist is; 

• die positieve interne attributies bij succes benadrukt; 

• die situaties creëert waarin haar sterke kanten (behulpzaam en sociaal vaardig) naar 

voren komen; 

• die doelgericht (dus flexibel) kan differentiëren; 

• die hem complimenteert met zijn inzet. 

 

Overige, zoals: 

• een leeromgeving nodig die … 

• ondersteuning nodig die … 
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Hoe betrek ik de leerling erbij? 

Willen we kinderen daadwerkelijk zien als mede-eigenaar van hun eigen leerproces, dan 

is het logisch dat we ze ook leren nadenken over wat ze willen leren en op welke manier. 

Dit kan door kinderen zelf de gelegenheid te bieden aan te geven wat zij willen leren en 

denken nodig te hebben op het gebied van lezen, spellen, rekenen, gedrag en werkhouding. 

Dit kunt u bijvoorbeeld doen aan de hand van de volgende zinnen en vragen: 

• Nu kan ik ….. 

• Straks wil ik ….. kunnen/kennen. 

• Wat kan ik zelf doen omdat te bereiken? 

• Ik ….. 

• Wat kan mijn juf of meester doen, zodat ik dit kan bereiken? 

• Mijn juf of meester ..… 

• Wat kunnen mijn ouders doen, zodat ik dat kan bereiken? 

• Mijn ouders ..… 

• Wat kunnen mijn groepsgenoten doen, zodat ik dat kan bereiken? 

• Mijn groepsgenoten .…. 

• Welke materialen/hulpmiddelen zouden mij daarbij goed kunnen helpen? 

• Het zou mij helpen als ik gebruik kan maken van …... 

 

Bron: Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider (Pameijer 

& Van Beukering, 2006) 
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Bijlage 4: Het format Groepsoverzicht  

 

 

 

 

Het gearceerde deel wordt per vakgebied anders ingevuld, zoals besloten in de teamvergadering.

Groep:                                                     Datum:                                        Vak/vormingsgebied:  

 

Leerkracht:                                              Periode:                                      Methode:  

Toets 2  Naam leerling S Toets 1 

(recente 

CITO) 

    

 Observaties en gesprekken  

met kinderen 

Onderwijsbehoeften  
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Bijlage 5: Het format Groepsplan 

 

Format didactisch groepsplan (convergente differentiatie)  

 

 

 

 

Groep:                                                                            Datum:                             Vakgebied:                            Materialen:  

Leerkracht:                                                                     Periode:                            Methode: 

 

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

Basisaanbod 

 

 

 

 

     

Subgroep1 (namen)  

 

 

 

 

     

Subgroep 2 (namen) 

 

 

 

 

     

Leerling x  
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Bijlage 6: Agenda groeps- en leerlingbespreking 

 

Agenda  groepsbespreking 
 
Ter voorbereiding op de groepsbespreking stelt de leerkracht een concept groepsplan op en ruim voor de 

bespreking ingeleverd bij de IB-er, evenals aanvullingen van de leerkracht op de bestaande agenda. 

 

1. Terugkoppeling vorig gesprek 

2. Evaluatie vorig groepsplan 

3. Evaluatie toetsgegevens van rekenen, lezen, spellen en begrijpend lezen. (signaleren) 

4. Bespreking concept nieuw groepsplan 

- aandachtspunten hele groep 

- signaleren 

- aanscherpen onderwijsbehoeften  

5. Aanmelding leerling-bespreking 

6. Nabespreking Klassenbezoek 

7. Advisering en afspraken komende periode voor leerling en leerkracht 

8. Overige vragen/ bespreekpunten 

 
De IB-er verzorgt een verslag van de groepsbesprekingen. 

 

 

 

 

Agenda leerling-bespreking 

 
Een leerling-bespreking volgt uit een groepsbespreking. Voorafgaand aan de leerling-bespreking is een 

duidelijke begeleidingsvraag van de leerkracht opgesteld. 

 

1. Vaststellen begeleidingsvraag 

2. Wat is al gedaan, met welk resultaat 

3. Wat zijn de onderwijsbehoeften van het kind? 

- Wat is het ontwikkelingsperspectief? 

4. Het individuele handelingsplan wordt opgesteld, na afloop door de leerkracht. 

5. Welke begeleidingsbehoeften heeft het kind? 

Welke begeleidingsbehoeften heeft de leerkracht? 

6. Is er externe hulpverlening nodig? 

7. Afstemmen met ouders 
 

De IB-er verzorgt een verslag van de leerling-bespreking, inclusief afspraken over de evaluatie van aanpak en 

maatregelen. 
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Bijlage 7: Overzicht signalerende en diagnosticerende middelen 

 

Overzicht toetsen beschikbaar op CBS de Burcht 

 

Vak Signalerende 

toets 

Doelgroep Diagnosticerende 

toets 

Doelgroep 

Rekenen Cito Rekenen 

voor kleuters 

Cito rekenen 

groep 3-8 

 

Groep 1 2 

 

Groep 3-8 

UGT-R 

 

Maatwerk 

Moeite met 

getalbegrip 

Gericht op 

basisvaardigheden 

Technisch 

lezen 

Avi 2009 

DMT 

 

 

 

 

 

VLL 

Groep 3-8 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 

EMT 

Klepel 

 

Struiksma 

(diagnostiek 

aanvankelijke 

lezen en spellen) 

Struiksma 

Decodeervaardigheden 

 

 

Letterkennis, auditieve 

en visuele 

vaardigheden en 

geheugen 

 

Begrijpend 

lezen 

Cito 

begrijpend 

lezen 

Groep 3-8 onderzoek 

woordenschat en 

technisch lezen 

 

Spellen Cito SVS 

Cto  

Groep 3-8 PI dictee 

(Geelhoed) 

Kinderen met D/E 

score voor SVS 

Woordenschat Cito 

woordenschat 

Groep 3-8 -  

Taal Taal voor 

kleuters 

Groep 1 2 -  

Overige Pravoo Groep 1 2  -  

 



 

 34 

Bijlage 8: Schematisch overzicht niveaus van zorg 

Bijlage 1 – Toelichting niveaus van zorg 
Niveaus van zorg Planmatig werken Betrokkenen Verantwoording Ouders 

1 Algemene preventie 

zorg in de groep 

Doel: alle kinderen krijgen 

onderwijs volgens HGW 

* cyclus 

handelingsgericht 

werken  

* werken met 

vaardigheidsscores 

* gesprekken met 

kinderen, observaties 

* Leerkracht 

(IB-er) 

* groepsplan 

* groepsbespreking 

* LVS* 

Regulier oudercontact 

2 extra zorg in de groep 
Doel: na extra zorg, 

aansluiten bij de groep 

Extra zorg in de 

groep/ verlengde 

instructie/ meer 

leertijd, extra zorg/ 

cyclisch uitgevoerd/ 

goede evaluatie 

* Leerkracht 

(IB-er) 

* groepsplan 

* groepsbespreking 

* LVS* 

Overleg met de ouders 

over het proces 

3 speciale zorg i.o.m. de 

IB-er leerlingenzorg 
Doel: individuele, 

kortdurende, zorg gericht 

op aansluiten bij de groep 

Handelingsplan (6-

12 weken): 

kortdurende, 

intensieve extra zorg, 

geen eigen leerlijn; 

goede evaluatie 

* Leerkracht 

* IB-er 

 

* Handelingsplan 

* leerlingbespreking 

* LVS* 

Overleg met de ouders 

over het proces en 

geven toestemming 

voor HP, door te 

ondertekenen 

4 schoolnabije zorg 
Doel: individuele zorg 

binnen de eigen school, op 

eigen niveau, doelgericht 

met (hoge) 

rendementverwachting 

opstellen 

Ontwikkelings-

perspectief (OPP) 

(Vaak onderzoek 

door orthopedagoog 

of psycholoog) 

 

Regelmatig 

monitoren en 

bijstellen 

* Zorgteam op school: 

* Leerkracht  

* IB-er 

* directeur school 

* onderwijsspecialist 

zorgloket 

(orthopedagoog/ 

psycholoog) (schakelt 

evt. onderwijsexperts 

in) 

* medewerker CJG 

(schakelt evt. 

zorgexperts in, zoals 

bureau Jeugdzorg/ 

GGD/ SMW/ 

Leerplicht/ huisarts/ 

GGZ/ Cardea/ politie) 

* zorgteam 

* LVS* 

* OPP is individueel en 

wordt geëvalueerd 

tijdens de 

leerlingbespreking 

geven toestemming 

voor bespreking en 

worden hiervoor 

uitgenodigd, 

ondertekenen verslag. 

Periodiek overleg met 

de ouders 

5 bovenschoolse zorg 

Doel: individuele zorg, 

binnen de eigen school, 

met externe hulp 

(zorgarrangementen) 

 

* voorbereiden 

indicaties S(B)O,  

* oplossen 

crisissituaties,  

* toewijzen 

arrangementen 

(MHIK en LGF) 

* genereren 

beleidsinformatie 

* IB-er 

* Onderwijs-zorgloket:  

onderwijsspecialisten 

* dossier ontwikkeling: 

- uitdraaien LVS* 

- OPP 

- OKR 

 

Indien nodig: 

* ZAT 

geven toestemming 

voor bespreking en 

worden hiervoor 

uitgenodigd 

6 speciale 

onderwijsvoorziening 
Doel: individuele zorg 

buiten de eigen school, op 

eigen niveau, doelgericht 

met (hoge) 

rendementverwachting 

Verwijzing: 

BaO-BaO, BaO – 

SbaO, BaO-SO, 

Jeugdzorg 

* IB-er, 

* Onderwijs-zorgloket 

* Ontvangende school 

* dossier 

* leerling wordt 

overgeschreven naar 

andere school 

geven toestemming 

voor verwijzing en 

worden uitgenodigd 

voor bezoek 
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Bijlage 9: Continuüm van zorg vanuit het Samenwerkingsverband KRV 
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Bijlage 10:  Stappenplan aanmeldingsprocedure in schematisch overzicht 
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Fase 1 Stap Inhoud Betrokkenen  Verslaglegging 

1. Ouders laten weten hun kind mogelijk te willen 

plaatsen. 

Ouders en directie  

2. Aanmelding en 

afspraak maken 

voor intake 

A: Ouders ontvangen van de school de schoolgids en  

het protocol en lezen dit door.  

 

 

 

 

B: Er wordt een afspraak gemaakt voor het  

intakegesprek. 

Ouders 

 

 

 

 

 

Ouders en directie 

A: De school legt een dossier 

aan van de leerling en 

registreert daarin de naam en 

adresgegevens van de 

eventueel aan te melden 

leerling. 

B: De school plant de datum 

met alle betrokken personen 

en wint informatie in bij de 

school of instelling van 

herkomst.  

Fase van Oriëntatie 

3. Intakegesprek Ouders en school gaan in gesprek over: 

Ouders: 

over de verwachtingen die ze hebben van hun kind 

binnen de C.B.S. De Burcht. 

wat ze graag willen voor hun kind op onderwijskundig 

gebied. 

wat ze graag willen voor hun kind op pedagogisch 

gebied. 

wat ze verwachten van de school wanneer hun kind 

geplaatst zal worden. 

welke aanpassingen er voor het kind nodig zijn om 

binnen de school goed te kunnen functioneren. 

School: 

over de dagelijkse gang van zaken op de school. 

over de mogelijkheden die de school op dat moment 

direct te bieden heeft. 

over de criteria die gevolgd worden bij plaatsing en/of 

weigering. 

over de identiteit van de school. 

Ouders, directie en 

Intern Begeleider 

De Intern Begeleider maakt 

een verslag van het gesprek. 

Dit wordt voor akkoord 

getekend door de ouders  

 

De ouders geven toestemming 

om informatie in te winnen bij 

de school en/of instelling van 

herkomst. 
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 4. Vervolgafspraak Aan het einde van het intakegesprek wordt een 

afspraak gemaakt om het proces te vervolgen. 

Ouders, directie en 

Intern Begeleider 

De school plant de datum met 

alle betrokken personen en 

treft voorbereidingen 

 5. Kennismaking 

met de leerling 

Aan het einde van het intakegesprek wordt een 

afspraak gemaakt om kennis te maken met de leerling. 

Ouders en kind 

(Ambulant 

Begeleider), directie 

en Intern Begeleider 

De school plant de datum met 

de alle betrokken personen en 

noteert deze in het dossier. 

 

 

Fase 2 Stap Inhoud Betrokkenen  Verslaglegging 

Fase van Overweging 1. Overweging A: De ouders overwegen de mogelijkheden die de 

school hun kind kan bieden en nemen het besluit om 

hun kind wel of niet te willen plaatsen. 

 

B: De school wint informatie in bij de school en/of 

instelling van herkomst. Eventueel kan worden 

besloten tot een observatie van het kind binnen zijn 

huidige school (voorschoolse opvang). 

 

C: De school overweegt de mogelijkheden die we 

moeten bieden en de aanpassingen die dat vragen. 

Deze worden getoetst aan de gestelde criteria. Op 

grond van deze toetsing wordt het besluit genomen 

om het kind wel of niet te kunnen plaatsen.  

Ouders  

 

 

 

Directie, Intern 

Begeleider 

 

 

 

 

Directie, Intern 

Begeleider en team 

 

 

 

 

De Intern Begeleider 

noteert de ingewonnen 

informatie in het dossier. 

 

 

 

De Intern Begeleider maakt 

een verslag van de 

overwegingen. 

 2. 

Afstemmingsgesprek 

Ouders en school gaan in gesprek over: 

de mogelijkheden en onmogelijkheden die zij zien 

wanneer hun kind geplaatst zal worden 

de beslissing tot wel of niet plaatsen 

 

Ouders, Directie en 

Intern Begeleider  

De Intern Begeleider maakt 

een verslag van het 

gesprek. Dit wordt voor 

akkoord getekend door de 

ouders. 

 3.A. Vervolgafspraak 

bij plaatsing 

 

 

Indien het kind geplaatst zal worden, wordt een 

afspraak gemaakt om het proces te vervolgen. 

 

 

Ouders, directie, 

Intern Begeleider 

 

 

De school plant de datum 

met alle betrokken 

personen en treft 

voorbereidingen 
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3.B. Schriftelijke 

verantwoording bij 

weigering tot 

plaatsing 

 

 

Indien het kind niet geplaatst zal worden, wordt dit 

schriftelijk en duidelijk gemotiveerd binnen 3 maanden 

na het gesprek door het bevoegd gezag bevestigd. 

 

 

Bevoegd Gezag 
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Fase 3 Stap Inhoud Betrokkenen  Verslaglegging 

Fase van  

Voorbereiding 

1. Informatiegesprek  De ouders, de school en de school die de begeleiding 

biedt, gaan in gesprek over de concrete uitwerking van 

het handelingsplan dat de onderwijsdoelen omschrijft. 

Alle benodigde informatie en advies van de Ambulant 

Begeleider wordt verzameld. 

Ouders, Directie, 

Intern Begeleider, 

Ambulant Begeleider 

en groepsleerkracht 

De Intern Begeleider maakt 

een verslag van dit gesprek 

dat voor gezien wordt 

ondertekend door de 

ouders en de Ambulant 

Begeleider. 

 2. Vervolgafspraak Er wordt een vervolgafspraak gemaakt om het op te 

stellen handelingsplan te bespreken 

Ouders, Directie, 

Intern Begeleider, 

Ambulant Begeleider 

en groepsleerkracht 

De school plant de datum 

met alle betrokken 

personen en treft 

voorbereidingen 

 3. Opstellen 

Handelingsplan 

De Intern Begeleider stelt een handelingsplan op. Intern Begeleider en 

Ambulant Begeleider 

Het handelingsplan wordt 

geschreven op het 

handelingsplanformulier. 

 4. Intentiegesprek  De ouders, de school en de Ambulant Begeleider 

bespreken het handelingsplan.  

Ouders, Directie, 

Intern Begeleider, 

Ambulant Begeleider 

en groepsleerkracht 

Het handelingsplan wordt 

voor akkoord getekend 

door de ouders.  

 

 5.A. Aanvangsdatum 

afspreken 

 

 

5.B. Bijstellen 

handelingsplan en 

opnieuw bespreken 

Indien het handelingsplan wordt goedgekeurd spreken 

de ouders, de school en de Ambulant Begeleider een 

datum af waarop het kind voor het eerst naar school 

zal komen.  

 

 

 

Ouders, Directie, 

Intern Begeleider, 

Ambulant Begeleider 

en groepsleerkracht 

De Intern Begeleider maakt 

een verslag van dit gesprek 

dat voor akkoord wordt 

getekend door de ouders, 

de Ambulant Begeleider en 

het bevoegd gezag. 
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Fase 4 

Fase van Uitvoering 

1. Proefperiode van 

Handelen 

De leerling komt naar onze school om onderwijs te 

ontvangen. Regelmatig vindt er afstemming plaats met 

de ouders en de Ambulant Begeleider 

Ouders, Directie, 

Intern Begeleider, 

Ambulant Begeleider 

en groepsleerkracht 

Eens per 6-8 weken wordt 

de voortgang besproken 

met de ouders en de 

Ambulant Begeleider. De 

Intern Begeleider houdt dit 

bij in het dossier. 

 2. Evaluatiegesprek Een jaar nadat de leerling op onze school is gekomen 

wordt er geëvalueerd naar proces en inhoud.  

Ouders, Directie, 

Intern Begeleider, 

Ambulant Begeleider 

en groepsleerkracht 

De Intern Begeleider maakt 

van dit gesprek een verslag 

en noteert de gemaakte 

afspraken. 

 3.A. Bijstelling van 

het handelingsplan 

voor het komende 

jaar 

 

 

3.B.Afbreking van de 

samenwerking 

Wanneer de samenwerking van beide kanten prettig 

verloopt en de leerling goed op zijn plaats is binnen 

onze school, wordt de samenwerking voortgezet. Het 

handelingsplan wordt dan opnieuw ingevuld en 

bijgesteld. Het protocol wordt opgepakt bij fase 3.3. 

 

Wanneer de samenwerking van een van beide kanten 

niet prettig verloopt, of het kind blijkt op onze school 

niet op zijn plaats te zijn, wordt de samenwerking 

afgebroken. Dit wordt schriftelijk en duidelijk 

gemotiveerd binnen 3 maanden na het gesprek door 

het bevoegd gezag bevestigd. 

Intern Begeleider en 

Ambulant Begeleider 

 

 

 

 

Bevoegd Gezag 

 

Het handelingsplan wordt 

geschreven op het 

handelingsplanformulier. 
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Bijlage 11:  Toelichting LGF 

 

In dit deel wordt een korte toelichting gegeven op wat de Leerlinggebonden Financiering inhoudt. 

Het is niet de bedoeling hier volledig te zijn. Daarvoor zijn andere bronnen. Wel geeft het enig inzicht 

in wat de gang van zaken in het algemeen is. Voor nadere informatie wordt verwezen naar: 

 

www.wegbereiders.nl 

www.oudersenrugzak.nl 

www.leerlinggebondenfinanciering.nl 

www.tcai.nl  

www.minocenw.nl 

 

 

Op deze sites kunt u verder lezen.  

 

 

 

 

 

1. De Leerlinggebonden Financiering 

Ouders van kinderen met een handicap of stoornis kunnen een bewuste keuze maken voor een 

school die het beste bij hun kind past: de school in de buurt of een speciale school. Het gaat hierbij 

om kinderen met verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicaps, kinderen met psychiatrische 

problemen of ernstige leer- en/of gedragsproblemen, kinderen met een meervoudige handicap en 

om langdurig zieke kinderen. Kiezen de ouders van deze kinderen voor een reguliere school in de 

buurt, dan moet deze school wel de juiste zorg en aandacht kunnen bieden. Hiervoor is de 

Leerlinggebonden Financiering in het leven geroepen. Dit is een hoeveelheid geld die ervoor bestemd 

is een kind met een handicap of stoornis, binnen het speciaal of regulier basisonderwijs  te laten 

functioneren. Ouders hebben de keuze om te kiezen voor een speciale school of een reguliere 

school. De leerlinggebonden financiering wordt ingezet om het kind zo goed mogelijk te helpen. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende 3 vormen van ondersteuning: 

Ambulante Begeleiding van de school door een speciale school verbonden aan een REC  

Extra Begeleiding van het kind binnen de school door leerkracht en/of Remedial Teacher  

Aanpassing van middelen en materialen  

Wanneer de ouders kiezen voor een reguliere school, dan vraagt dit van alle betrokkenen een grote 

inzet. Niet alle scholen hebben evenveel ervaring met het bieden van de zeer specifieke hulp aan 

leerlingen met een handicap of stoornis.  

 

 

2. Regionale Expertise Centra (REC’s) 

Met de keuzemogelijkheid voor het reguliere onderwijs, zullen de speciale scholen hierdoor niet 

verdwijnen. Alleen hun rol zal veranderen. Hun deskundigheid en kwaliteiten zullen ze ook in gaan 

zetten voor kinderen binnen het reguliere basisonderwijs. Deze deskundigheid wordt gebundeld in 

de zogenaamde Regionale Expertise Centra (REC’s). Deze REC’s zijn onderverdeeld in 4 clusters die 

elk een specifieke handicap of stoornis omvatten: 

 

Cluster 1: 

scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn 

scholen voor meervoudig gehandicapte blinde of slechtziende kinderen 

 

Cluster 2: 

scholen voor kinderen die doof zijn 
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scholen voor kinderen die slechthorend zijn (SH) 

scholen voor meervoudig gehandicapte dove of slechthorende kinderen 

scholen voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM) 

 

Cluster 3: 

scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) 

scholen voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK) 

scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen) 

scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap (tytylscholen) 

 

Cluster 4: 

scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of 

psychiatrische problemen. (ZMOK, Pedologische Instituten (PI), LZK met psychiatrische 

problematiek) 

dd 

 

3. Commissies voor de Indicatiestelling (CvI) 

Om voor deze “rugzak” met middelen in aanmerking te komen, moet het kind geïndiceerd zijn door 

een Commissie van Indicatiestelling (CvI). Deze CvI is een onderdeel van de Regionale Expertise 

Centra (zie boven). Hiervoor zijn criteria opgesteld. Op grond van die criteria komt de CvI tot het 

besluit om een plaatsing op een speciale school toe te kennen of een “rugzak” om daarmee naar een 

reguliere school te kunnen. We noemen dit de Indicatiestelling. Wanneer eenmaal een 

indicatiestelling is afgegeven, kunnen de ouders op zoek gaan naar een geschikte school. Dat kan 

bijvoorbeeld de C.B.S. De Burcht zijn. De ouders worden in deze zoektocht bijgestaan door het 

betreffende REC.  Vanaf dat moment begint een lang traject van afstemming en afweging. De school 

of instelling van herkomst stelt een Ambulant Begeleider aan. Deze ondersteunt en adviseert in dit 

traject.   

 

4. Overweging 

Omdat iedere school zijn eigen karakter heeft en zijn eigen mogelijkheden, is het voor de ouders 

belangrijk zorgvuldig om te gaan met de keuze van een school. En wanneer die keuze gemaakt is, is 

het vervolgens zeer belangrijk dat aan de onderwijsbehoeften van het kind ook tegemoet gekomen 

kan worden binnen de school. Goed overleg is daarbij noodzakelijk. Iedere school zal daarbij zijn 

eigen richtlijnen hanteren en ook binnen de school zullen voor iedere aanmelding weer andere 

aandachtspunten een rol spelen. Wanneer ouders en school (met hulp van de Ambulant Begeleider) 

tot een eenduidige mening gekomen zijn en gekozen wordt om de leerling op de school te plaatsen, 

wordt een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan zijn de volgende zaken opgenomen: 

 

Het huidige niveau van de leerling 

De onderwijsdoelen die worden nagestreefd 

De maatregelen die moeten worden getroffen 

De deskundigheid die moet worden ingeschakeld 

De voorzieningen die moeten worden getroffen 

De besteding van de LGF-gelden 

De wijze van registreren van de vorderingen 

De wijze van voorlichting naar de ouders 

De wijze waarop en de frequentie waarin wordt overlegd met ouders 

Alleen wanneer ouders en de school het beide eens zijn met het handelingsplan zal de leerling 

kunnen worden geplaatst. De definitieve beslissing tot plaatsing ligt uiteindelijk bij het bevoegd 

gezag.  

 

5. (Proef)Plaatsing 
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Wanneer er een positief besluit genomen is, kan de leerling ingeschreven worden op de school. 

Daarbij is er altijd eerst sprake van een proefplaatsing. Na deze proefperiode wordt gekeken of de 

betreffende school inderdaad een geschikte plaats voor het kind is. Is dat het geval, dan kan de 

proefplaatsing omgezet worden in een definitieve plaatsing.  
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Bijlage 12:  Verklaring gebruikte afkortingen  

 

 

 

 

 

 

 

afkorting 

 

staat voor 

 

houdt in 

AB  Ambulante begeleiding  begeleiding van buitenaf voor 

een leerkracht 

IB-er Intern Begeleider teamlid met als extra taak de 

ondersteuning van leerkrachten 

mbt zorg en kwaliteit.  

LGF Leerling Gebonden Financiering  financiële tegemoetkoming voor 

kinderen in het reguliere 

onderwijs met extra behoeften 

OBD Onderwijs Begeleidings Dienst  instituut dat voor de school 

toetst, diagnosticeert en 

adviseert. Daarnaast worden 

hulpmiddelen uitgeleend en 

cursussen aangeboden.  

REC Regionaal Expertise Centrum deskundigheidscentrum waar 

ouders en scholen gebruik van 

maken  

RT-er  Remedial Teacher  leerkracht die kinderen 

individuele begeleiding biedt  

SWV Samenwerkingsverband groep samenwerkende scholen 

in het kader van WSNS 

WPO Wet Primair Onderwijs   

WSNS Weer Samen Naar School project van het ministerie van 

onderwijs met als doel kinderen 

waarvan het mogelijk is in het 

reguliere onderwijs te houden 

 


