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Inleiding

In dit begeleidings- en ondersteuningsplan is neergezet hoe de begeleiding en ondersteuning op de
Nutsschool Wassenaar is vormgegeven. We streven ernaar de begeleiding en ondersteuning van onze
leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te geven. Dit plan dient ter informatie en als bronnenboek bij
de begeleiding en ondersteuning. Er worden regelmatig verwijzingen gedaan naar andere plannen of
protocollen in de bijlagen.

Passend onderwijs en onze school

Onze school is lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO).
Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen wij
ervoor, indien haalbaar binnen onze mogelijkheden, dat er voor elk kind een passende onderwijsplek
beschikbaar is (zorgplicht).

De ontwikkeling van het kind

Er zijn verschillende momenten waarop wij de ontwikkeling van uw kind volgen. Dat gebeurt tijdens
groepsbesprekingen (minimaal 4)) en individuele leerlingbespreking  (frequentie hangt af van de
hulpvraag).
Voorafgaand aan alle besprekingen brengt de leerkracht alle documentatie op orde (groepsplan) en
worden hulpvragen voorafgaand aan de bespreking geformuleerd om samen met de IB-er tot een
passend vervolg te komen.

Wij werken met verschillende systemen om onze leerling te volgen te weten:
1. CITO toetsen LVS (LeerlingVolgSysteem):

Cito staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze organisatie maakt dus
toetsen, maar heeft ook een leerlingvolgsysteem ontwikkeld rondom die toetsen. Scholen
krijgen daarmee een goed beeld van de voortgang van de leerlingen.

2. Parnassys:
Parnassys is het leerlingadministratie- en -volgsysteem ( leerlingontwikkelsysteem) voor
basisscholen in Nederland. Ieder kind beschikt over een eigen dossier.

3. Veiligheidsmonitor:
Het ministerie van OCW monitort elke twee jaar actief de sociale veiligheid in en rond
scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Dankzij de Veiligheidsmonitor krijgt de
overheid een representatief beeld van hoe het gesteld is met de sociale veiligheid van
leerlingen en personeel in het po en vo.

4. Kanvas:
Kanvas is een digitaal Kanjer Volg- en Adviessysteem behorende bij de Kanjertraining.
Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een
docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen.

De zorgstructuur en zorgcurve

Een zorgstructuur van een school omvat alle voorzieningen (het gehele zorgaanbod) die zij binnen de
school kunnen aanbieden. Voorzieningen die bijdragen aan de optimale ontwikkeling van een kind.
Om de zorgstructuur goed te kunnen duiden maakt Nutsschool Wassenaar gebruik van een
zorgcurve. In die curve staan verschillende leer- en ontwikkelniveaus afgebeeld.
Ieder kind beweegt binnen deze curve. De curve kan ondersteuning bieden in de begeleiding van en
de communicatie over het individuele kind. Tevens kan de curve duiding geven aan de leer- en
ontwikkelniveaus binnen een klas en binnen de school als geheel.
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1. Aandacht voor extra ondersteuning

De ondersteuningspiramide

Binnen de school onderscheiden we 5 ondersteuningsniveaus. Deze 5 niveaus worden door de IB-er
ondersteund en gecoördineerd.

Niveau 1 GOED ONDERWIJS IN DE KLAS

Het eerste niveau betreft de basis. Een goede organisatie en voorbereiding van de lessen,
een positief en stimulerend klasklimaat en een leerkracht die goed les geeft, zorgen
ervoor dat het kind, zich veilig en betrokken voelt. In zo’n klas kunnen de leerlingen zich
het best ontwikkelen. Als we in de klas zorgen voor deze krachtige basis, voorkomen we
veel leer- en gedragsproblemen. Binnen de groepen wordt er handelingsgericht gewerkt; met als
uitgangspunt 3 instructieniveaus voor rekenen/ spelling en begrijpend lezen.
Ieder schooljaar wordt er na de analyse van de toetsen en observaties opnieuwe bekeken in welke
instructiegroep de onderwijsbehoefte van de leerling past.

Niveau 2 EXTRA ONDERSTEUNING IN DE KLAS

Toch zijn er leerlingen die ondanks een goede basis toch af en toe extra aandacht nodig
hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn door extra uitleg, extra oefening of ondersteuning op
sociaal emotioneel vlak, omdat het kind misschien een beetje onzeker is. Dit is het
zorgniveau 2 in de klas. Daarvoor kan de Leraarondersteuner maar ook de  interne RT-er  eventueel
worden ingezet.

Niveau 3 EXTRA ONDERSTEUNING EN ONDERZOEK

Leerlingen die het ondanks de ondersteuning in niveau 2 moeilijk blijven vinden, hebben
extra ondersteuning nodig. De observaties van de leerkrachten duiden op de behoefte
aan extra zorg en/of extra ondersteuning (van de leerkracht en de leerling). Dit wordt besproken
tijdens de groepsbespreking. Deze wordt 4x per jaar ingepland. De IB-er onderzoekt de
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ondersteuningsbehoefte van de leerling/leerkracht. Indien nodig wordt de RT-er ingeschakeld. De
leerkracht maakt een handelingsplan voor een periode en voert dit handelingsplan m.b.t de leerling
uit, in samenwerking met de RT-er.

Niveau 4 EXTRA ONDERSTEUNING EN DESKUNDIGEN

Mocht de geboden ondersteuning uit niveau 3 niet het beoogde resultaat opleveren, zal overgegaan
worden naar ondersteuningsniveau 4. Bij dit niveau zal de school in samenspraak met ouders het
ondersteuningsteam (OT) inschakelen. De ib-er, zal samen met de leerkracht en de ouders , het
Groeidocument opstarten. Ook de desbetreffende leerling wordt hierbij betrokken. Er volgt een OT
met alle betrokkenen, zoals ouders, leerkracht, onderwijsspecialist, directeur, IB-er.  Tijdens elk OT
worden er afspraken gemaakt en handelingsadviezen gegeven voor de leerkracht en eventueel voor
de ouders.
Na de afgesproken periode worden de actiepunten uit het OT geëvalueerd in een vervolg OT.

Niveau 5 VERWIJZING

Heeft de school alle ondersteuningsniveaus doorlopen en blijkt dat alsnog niet tegemoet gekomen
kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling, of als het welbevinden van de leerling in het
geding komt, zal de school overgaan tot verwijzing.
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2. Aandacht voor extra uitdaging

Kinderen die de lesstof snel beheersen en waar sprake is van meer- en hoogbegaafdheid hebben,
naast de reguliere lesstof, een extra aangepast aanbod nodig. De Nutsschool hanteert een protocol
om te bepalen of een kind al dan niet meerbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal
kan ontwikkelen. Op onze school wordt aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben via
‘compacten en verrijken’  de mogelijkheid geboden voor rekenen en taal extra uitdagende lessen en
taken te maken. Verder beschikt de school over De Uitdaging: de leerling wordt hier meer uitdagende
( hoger abstractieniveau ) leerstof aangeboden. Zij krijgen complexere vraagstukken en combinaties
van verschillende problemen voorgelegd. Leerlingen leren hier te samenwerken en onderzoeken,
waarbij een link wordt gelegd met de buitenwereld.

Niveau 1 GOED ONDERWIJS IN DE KLAS

Het eerste niveau betreft de basis. Een goede organisatie en voorbereiding van de lessen,
een positief en stimulerend klasklimaat en een leerkracht die goed les geeft, zorgen
ervoor dat het kind, zich veilig en betrokken voelt. In zo’n klas kunnen de leerlingen zich
het best ontwikkelen. Als we in de klas zorgen voor deze krachtige basis, voorkomen we
veel leer- en gedragsproblemen. Binnen de groepen wordt er handelingsgericht gewerkt; met als
uitgangspunt 3 instructieniveaus voor rekenen/ spelling en begrijpend lezen.
Ieder schooljaar wordt er na de analyse van de toetsen en observaties opnieuwe bekeken in welke
instructiegroep de onderwijsbehoefte van de leerling past.

Niveau 2 PLUSWERK IN DE KLAS

Er zijn leerlingen die naast het standaard schoolaanbod ruimte en behoefte hebben aan extra werk.
Veel stof in de klas gaat deze leerlingen makkelijk af. Dit werk kan betrekking hebben op een of
meerdere vakken. Mocht een leerling in aanmerking komen voor pluswerk in de klas dan zal dit in
overleg met de leerling, ouders en de IB-er gaan.
De Nutsschool beschikt over o.a. Levelwerk voor de uitdaging in de onderbouw en over o.a. Pluswerk
voor de uitdaging in de midden- en bovenbouw.
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Niveau 3 EXTRA UITDAGING BUITEN DE KLAS

Een leerling komt in aanmerking voor uitdaging buiten de klas als niveau 2 niet afdoende blijkt te zijn.
Deze leerlingen kunnen en willen meer. De leerling beschikt niet alleen over de cognitieve
capaciteiten om verder uitgedaagd te worden, maar is ook gemotiveerd. De leerling beschikt over
een creatief en oplossingsgericht denkvermogen, hij/zij brengt nieuwe leerstof gemakkelijker in
relatie met al aanwezige informatie. Deze leerlingen kunnen o.a. terecht in ons Ontdeklab waar
leerlingen kunnen ontdekken en experimenteren, onderzoeken en innoveren, programmeren en
inspireren, bouwen en creëren. Verder beschikt de school over verrijkingsmateriaal voor alle klassen.

Niveau 4 VERSNELLEN EN KLAS OVERSLAAN

Als een leerling sneller leert dan leeftijdgenoten en verrijking van de leerstof niet voldoende is, kan
het in sommige gevallen een klas overslaan. Dit heet ook wel versnellen. De leerkracht, ib-er en
ouders verzamelen samen alle benodigde informatie die noodzakelijk is voor het maken van een
zorgvuldige afweging, waarbij naast de cognitieve capaciteiten ook gekeken wordt naar de
sociaal-emotionele vaardigheden van de leerling. Welke criteria of welke combinatie van criteria
gebruikt moeten worden voor welke leerling, wordt per geval bekeken.

Niveau 5 VERWIJZING

Heeft de school alle verrijking niveaus doorlopen en blijkt dat er niet toereikend tegemoet gekomen
kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling, of als het welbevinden van de leerling in het
geding komt, zal de school overgaan tot verwijzing. Dit zal altijd gebeuren in samenspraak met de
ouders.

Extra uitdaging kleuters

Kleuters die een ontwikkelingsvoorsprong hebben en extra uitgedaagd kunnen worden krijgen
wekelijks verrijkingsopdrachten aangeboden door de remedial teacher. Deze opdrachten worden
voortgezet in de klas. De opdrachten zijn zoveel mogelijk passend bij het geldende thema van de
kleutergroepen. Naast deze opdrachten krijgen deze leerlingen verrijkingsopdrachten aangeboden
door de leerkracht. Dit kan middels het verrijken van de ‘hoeken’ en opdrachten met het
ontwikkelingsmateriaal. De materialen en welke bronnen hiervoor worden gebruikt staan in de
volgende paragraaf.

Doel extra uitdaging:

● Het aanbieden van verrijkingsopdrachten waarin de verschillende meervoudige intelligenties
van Gardner aan bod  komen. Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van de integratie mix voor
kleuters (SLO) waarin de intelligenties gecombineerd worden met de taxonomie van Bloom
zodat er zoveel mogelijk wordt gewerkt aan het analyseren, evalueren en creëren.
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● Aandacht besteden aan de verschillende executieve functies waar desbetreffende leerling
behoefte aan heeft

● Het stimuleren van creatieve denkvaardigheden door onder andere het in gesprekken
spontaan maken van concrete associaties op onderwerpen in het hier en nu en het
herkennen van eenvoudige patronen in associate reeksen.

● Het stimuleren van het reflecteren middels een stukje psycho- educatie.
● Het leren plannen middels de opdrachten die in de groep worden uitgevoerd.

Materialen voor kleuters

De aanwezige materialen zijn te vinden onder hoofdstuk Materialen in de klas. Er kan met de
volgende materialen en bronnen gewerkt worden:

● knutselmateriaal
● schrijf/motorisch materiaal 
● het boek het Ideeëntoestel (spelers 4-7 jr) > creatieve denkvaardigheden
● het boek Breinhelden (gr 1-2) > executieve functies
● boeken t.b.v psycho educatie zoals Ben jij een Cheetah
● bestaande materialen/hoeken uitdagender maken met behulp van de volgende bronnen:

○ 'Hoogbloeiers´, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
○ -Kleuters die net iets meer kunnen
○ Compact en Rijk

● opdrachtkaarten Mind/ denksleutels
● opdrachten uit de map Lezende kleuter (Petit Plus)
● smartgames > executieve functies (Speel je vaardig)
● verrijkingsopdrachten gekoppeld aan het ontwikkelingsmateriaal in de klas
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3. Werkwijze per ondersteuningsniveau

Hieronder lichten we de verschillende werkwijzen per ondersteuningsniveaus toe.

Ondersteuningsniveau 1

De leerlingen volgen het reguliere onderwijsprogramma in de klas.

Ondersteuningsniveau 2

De leerkracht signaleert een ondersteuningsbehoefte bij een leerling of een groep leerlingen.

Stappenplan:
1. De leerkracht verzamelt informatie m.b.t. de leerling of de groep leerlingen:

a. observaties door de leerkracht
b. gesprekken met de leerling en waar nodig met de ouders
c. eventueel aanvullende toetsen
d. achtergrondinformatie uit het dossier van de leerling (Parnassys)
e. gesprekken met collega’s uit vorige groep

2. Vanuit bovenstaande informatie maakt  de leerkracht een handelingsplan. Er wordt gebruik
gemaakt van het handelingsplan in Parnassys.

3. Vanuit de onderwijsbehoeften, zoals genoemd in het handelingsplan, worden de acties van de
leerkracht bepaald. De inzet van de Rt-er van school wordt hierin meegenomen.

4. De leerkracht voert een gesprek met de leerling en de ouders over het plan van aanpak. De
leerkracht maakt verslag van het gesprek in Parnassys.

5. De leerkracht voert het handelingsplan uit.

6. Na 6 á 8 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd met de leerling, ouders, leerkracht en
intern begeleider. De leerkracht noteert dit gesprek in Parnassys.

Voldoende vorderingen:

1. Het handelingsplan wordt afgesloten of
2. Het handelingsplan wordt gecontinueerd met
afspraak evaluatie over 6 á 8 weken.

Onvoldoende vorderingen

1. Het handelingsplan wordt opnieuw bekeken.
2. Nieuw plan van aanpak.
3. Indien er meer nodig is dan gaat de leerling
naar ondersteuningsniveau 3.

Ondersteuningsniveau 3

Stappenplan
1. De leerkracht vult een formulier “Aanmeldingsformulier zorg” in voorafgaand aan stap 2.

2. Op basis van de onderwijsbehoeften wordt door de leerkracht en/of RT-er, onder begeleiding van
de IB-er, gekeken naar het bestaande handelingsplan en deze wordt, indien nodig, aangepast.
Deze aanpassingen worden genoteerd in het handelingsplan in Parnassys
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3. Er volgt een gesprek over het handelingsplan met de leerkracht, de leerling, de ouders en intern
begeleider. De leerkracht noteert weergave van het gesprek in Parnassys.

4. De aanpak die afgesproken is wordt uitgevoerd en op de vastgestelde datum geëvalueerd door
leerling, leerkracht, intern begeleider en eventueel de remedial teacher.

Voldoende vorderingen:
1. Het handelingsplan wordt
afgesloten en/of de aanpak
blijft gehandhaafd.
2. Het handelingsplan wordt
gecontinueerd met
afspraak evaluatie over 6 á 8
weken.

Matige vorderingen of
herhaald matige vorderingen
(max. 3 maanden):
1. Het handelingsplan wordt
vervolgd en waar nodig
aangepast door de leerkracht
onder begeleiding van de IB-er.
2.De leerling blijft in
ondersteuningsniveau 3.

Onvoldoende vorderingen:
1.Leerkracht bespreekt met de
intern begeleider.
2.De leerling gaat naar
ondersteuningsniveau 4.

Ondersteuningsniveau 4

Als er behoefte blijkt aan meer, gespecialiseerde ondersteuning dan niveau 3 kan bieden, wordt
overgegaan naar ondersteuningsniveau 4.

Stappenplan
1. De IB-er vraagt toestemming aan de ouders om te starten met een Groeidocument ter

voorbereiding van het Ondersteuningsteam. Met de ouders wordt ouderfolder OT  folder gedeeld
en er wordt de ouders verzocht om toestemmingsformulier OT te ondertekenen.

2. Het Groeidocument wordt door de school en de ouders ingevuld; het kind wordt hierbij
betrokken. Ieder heeft hierbij een eigen in te vullen onderdeel. De leraar zorgt voor inhoudelijke
vulling van de documentatie en de IB-er checkt of het GD volledig is ingevuld.

3. De leerkracht voert een kindgesprek; gebruik makend van het standaardformulier “Kindgesprek”.

4. De IB-er controleert het Groeidocument voordat het met de betrokkenen wordt gedeeld.

5. De onderwijsspecialist PPO komt voorafgaand aan het OT observeren in de klas. De IB-er zorgt
voor een afspraak voor observatie met de leerkracht.

6. De IB-er maakt een afspraak met de leerkracht  ter voorbereiding van het OT (agenda en
doelen/hulpvragen). De IBer verstuurt een week voorafgaand aan het OT de agenda.

7. Voorafgaand aan het OT hebben de IB-er en onderwijsspecialist overleg ter voorbereiding van het
OT.

8. Het OT vindt plaats. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig: ouders , leerkracht, onderwijsspecialist ,
directeur, IB-er. De IB-er maakt het verslag en voegt dit toe aan het GD en aan Parnassys.

9. De in het OT gemaakte afspraken worden uitgevoerd.
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10. Na de afgesproken periode worden de actiepunten uit het OT geëvalueerd in een vervolg OT. Er
wordt een vervolgafspraak  gepland door de IB-er aan het einde van het OT.

11. IB-er overlegd na het OT met leerkracht en PPO.

Voldoende vorderingen:
Het plan van aanpak wordt
afgesloten en/of de aanpak
blijft gehandhaafd.

Matige vorderingen of
herhaald matige vorderingen
(max. 3 maanden):
Het plan van aanpak wordt
vervolgd en mogelijk bijgesteld
door de leerkracht onder
begeleiding van de IB-er.
De leerling blijft in
ondersteuningsniveau 4.

Onvoldoende vorderingen:
De leerling gaat naar
ondersteuningsniveau 5.

Ondersteuningsniveau 5

Bij ondersteuningsniveau 5 is er sprake van dusdanige zorgen m.b.t. de onderwijsbehoeften en/of het
welbevinden van de leerling, alle voorafgaande ondersteuningsniveaus zijn doorlopen zonder
gewenst resultaat, waardoor de school zich handelingsverlegen voelt.

1. Er wordt in een ondersteuningsteam besproken of school in staat is tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van de leerling. Als blijkt dat alle beschikbare middelen van de school zijn
ingezet en het gewenste resultaat niet behaald is, volgt stap 2.

2. De school (IB-er/directie)  gaat na of er een andere reguliere school in de buurt is met
toereikende ondersteuningsmogelijkheden. Indien dit het geval is, zal door de IB'er aan ouders
het advies worden gegeven de leerling op de betreffende school met toereikende
ondersteuningsmogelijkheden te plaatsen, al dan niet met ondersteuning vanuit de jeugdzorg.

3. Indien een reguliere basisschool niet geschikt is voor de onderwijsbehoeften van de leerling,
wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor S(B)O (speciaal (basis)onderwijs) aangevraagd
bij PPO regio Leiden of een indicatie voor zorg voor een onderwijs zorgcombinatie bij de
jeugdconsulent van het CJG. De IB-er draagt zorg voor alle communicatie en documentatie

4. Bij een overgang naar een S(B)O sluit de onderwijsspecialist (PPO) sluit aan bij het OT en
eventueel een tweede deskundige, zoals een afgevaardigde van het S(B)O (speciaal (basis)
onderwijs). Bij een overgang naar een onderwijs zorgcombinatie sluit de onderwijsspecialist PPO
aan samen met de jeugdconsulent van het CJG. De IB’er draagt zorg voor alle documentatie en
communicatie. Dit alles zorgt voor een warme overdracht aan de school die toereikende
ondersteuning kan bieden.
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4. Werkwijze extra uitdaging

De werkwijze voor de extra uitdaging staat uitgewerkt in het Meerbegaafdenbeleid.

5. Uitleg begrippen

Het ondersteuningsteam
Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en de ouder niet duidelijk welke ondersteuning
gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen
van de onderwijsspecialist. De onderwijsspecialist kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het
onderwijs. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuningsbehoeften
er zijn bij de leerling, de leerkracht en de klas, welke ondersteuning het beste bij die behoeften past
en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.

Het expertteam
Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen wij een
beroep doen op het expertteam van het samenwerkingsverband. Het expertteam bestaat uit
deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied
van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort.

Expertises Nutsschool
De Nutsschool beschikt over een remedial teacher. Zij biedt extra ondersteuning aan leerlingen met
bepaalde leer- en/of gedragsproblemen en zal voornamelijk ingezet worden bij ondersteuningsniveau
2 en 3.
De school beschikt verder over een taalcoördinator. Een taalcoördinator speelt een wezenlijke rol  in
het verbeteren van het taal- en leesonderwijs en opbrengstgericht werken.
De commissie Meer- en hoogbegaafdheid is, namens de directie, verantwoordelijk voor het beleid
omtrent deze groep leerlingen. Deze commissie bestaat uit onze specialist op het gebied van meer-
en hoogbegaafdheid, de IB-er en een afvaardiging van het team.
Scholing en professionalisering staan hoog in het vaandel. Zo heeft het schoolteam de Kanjertraining

gevolgd. Kanjertraining 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 Remedial teacher vanuit de SAD wordt ingezet bij ondersteuningsniveau 4.
De school werkt nauw samen met de SAD: de SchoolAdviesDienst. Zij beschikken over o.a. een
onderwijsspecialist, een orthopedagoog, een psycholoog en een remedial teacher. De SAD adviseert
en begeleidt onze school wanneer daar behoefte aan is.
Verder onderhoudt de school nauw contact met de AED: de Ambulante Educatieve Dienst. De
begeleiding van de AED kan vele vormen hebben: deze richt zich bijvoorbeeld op de leerling zelf, op
het vergroten van de vaardigheden van de leerkracht of op het meedenken over de
ondersteuningsstructuur op schoolniveau. Er is in alle gevallen sprake van ondersteuning op maat.
Naast het hebben van een externe vertrouwenspersonen, beschikt de school ook over een
kindercoach voor het voeren van kindgesprekken.

Afnemen van de toetsen
Naast de frequente (wekelijks of maandelijks, afhankelijk van het schoolvak ) afnames van
methodegebonden toetsen wordt er tweemaal in het jaar een toetsweek gehouden waarin alle
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kinderen (daar waar nodig adaptief) worden getoetst aan de hand van CITO-genormeerde toetsen en
wordt het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in kaart gebracht aan de hand van de
uitslagen van het signaleringsinstrument Kanvas.

Toetsen worden afgenomen om een onafhankelijke niveaubepaling te krijgen door middel van
genormeerde toetsen. Daarom wordt er, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, exact aan de
adviezen en regels gehouden die in de handleidingen van de toetsen beschreven worden. Ze worden
alleen afgenomen door een leerkracht of door een door een leerkracht geïnstrueerde
onderwijsassistent.

Verwerken van toetsgegevens
De leerkracht zorgt ervoor dat op de laatste dag in de toetsweek alle toetsresultaten zijn ingevuld in
LVS. Daarna worden de toetsen geanalyseerd door de lk en vervolgens besproken tijdens de
groepsbesprekingen. Daaropvolgend worden de kinderen met opvallende resultaten besproken met
de IB-er. Ouders worden op de hoogte gesteld en meegenomen in de eventuele gezamenlijk te
bepalen vervolgacties.

Er wordt doorgetoetst wanneer een kind niveau A-I haalt. Wanneer het resultaat het niveau A-I
verlaat dan wordt gestopt met het doortoetsen. De behaalde resultaten worden ingevoerd in het LVS.
Wanneer het niveau afwijkt van de lijn van voorgaande resultaten, dan wordt het resultaat besproken
met de IB-er. Dit geldt ook wanneer het niveau D-IV of lager is. Er zal hier terug getoetst worden tot
het resultaat niveau C-III aangeeft.

De IB-er maakt een analyse van de resultaten op groeps- en schoolniveau. Deze resultaten worden
met het directeur en daarna met het team gedeeld.  Een trendanalyse zal gemaakt worden omdat er
adaptief gewerkt wordt in de groepen. Op kindniveau om het kind te volgen in een doorgaande lijn.
Kloppen de verwachting rondom het kind, waar zou het kind moeten zitten? Een analyse op
leerkracht niveau om te onderzoeken waar de ondersteuning op leerkracht niveau nodig is.

De kinderen die een dyslexieverklaring hebben, kunnen op verzoek van het kind de toetsen
uitvergroot aangeboden worden en extra verwerkingstijd krijgen.  Wanneer het lezen een groot
probleem is, worden alle toetsen voorgelezen. Ook de toets begrijpend lezen.
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6: Toetskalender Nutsschool Wassenaar 2021-2022

Groep 1: in de eerste 6 weken na binnenkomst> DHH Quickscan en observatie in de klas.

September t/m november 2021

Groep 0,1,2: registratie doelen ankers, periode 1

Groep 4: AVI en DMT afnemen bij leerlingen met C score of lager (week voor of na herfstvakantie)

Oktober 2021

Groep 4 t/m 8  Kanvas  observatielijsten (vóór groepsbespreking)

November 2021

Groep 1 en 2:  Kleuterplein observatielijst

Emotioneel en sociaal

November t/m januari 2021-2022

Groep 0,1,2: registratie doelen ankers, periode 2

Januari, 18 t/m 29  januari 2022

Groep Hoofdvakgebied Toetsserie

3 Technisch lezen

Rekenen-Wiskunde
Spelling
Woordenschat

AVI-afname A
Cito DMT, 1A,2A, (3A)
Cito 3.0, M3
Cito 3.0, M3
Cito 3.0, M3, A en B

4 Technisch lezen

Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen-Wiskunde

Woordenschat

Cito DMT, 1A, 2A, 3A
AVI-afname A
Cito 3.0, M4
Cito 3.0, M4
Cito 3.0, M4
LOT (Leidse opteltoets)
LAT (Leidse aftrektoets)
Cito 3.0, M4, A en B

5 Technisch lezen

Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen-Wiskunde

Woordenschat

Cito DMT, (1A), 2A, 3A
AVI-afname A
Cito 3.0, M5
Cito 3.0, M5
Cito 3.0, M5
TTR (Tempo Test Rekenen)
Cito 3.0, M5, A en B

6 Technisch lezen Cito DMT, (1A), 2A, 3A voor kinderen met een lagere score dan
M6
AVI- afname A

pagina 15



Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen-Wiskunde

Woordenschat

Cito 3.0, M6
Cito 3.0, M6
Cito 3.0, M6
TTR (Tempo Test Rekenen)
Cito 3.0, M6, A en B

7 Technisch lezen

Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen-Wiskunde
Woordenschat

AVI- afname A (indien nodig)
DMT- afname A(indien nodig)
Cito 3.0, M7
Cito 3.0, M7 (niet werkwoorden en werkwoorden)
Cito 3.0, M7
Cito 3.0, M7, A en B

8 Studievaardigheden
Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen-Wiskunde
Woordenschat

Cito LOVS, M8
Cito 3.0, M8
Cito 3.0, M8 (niet werkwoorden en werkwoorden)
Cito 3.0, M8
Cito 3.0, M8, A en B

Januari 2022

Groep 3 :  Kanvas observatielijsten

Groep 3 en 5: DHH ( digitaal handelingsprotocool ) ná signaleringsonderzoeken

Februari t/m april 2022

Groep 0,1,2: registratie doelen ankers, periode 3

April 2022

Groep 8: Cito centrale eindtoets, 20 t/m 22 april 2021

Mei t/m juli 2022

Groep 0,1,2: registratie doelen ankers, periode 4

Mei 31  t/m 11  juni 2022

Groep Hoofdvakgebied Toets Serie

3 Technisch lezen

Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen-Wiskunde
Woordenschat

Cito DMT, 1B, 2B, 3B
AVI-afname B
Cito 3.0, E3
Cito 3.0, E3
Cito 3.0, E3
Cito 3.0, E3, C en D

4 Technisch lezen

Begrijpend lezen
Spelling

Cito DMT, 1B,2B,3B
AVI-afname B
Cito 3.0, E4
Cito 3.0, E4
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Rekenen-Wiskunde

Woordenschat

Cito 3.0, E4
LOT (Leidse opteltoets)
LAT (Leidse aftrektoets)
Cito 3.0, E4, C en D

5 Technisch lezen

Spelling
Rekenen-Wiskunde
Begrijpend lezen
Woordenschat

Cito DMT, (1B), 2B, 3B (indien score AVI lager dan M5)
AVI-afname B
Cito 3.0, E5
Cito 3.0, E5
Cito 3.0, E5
Cito 3.0, E5, C en D

6 Technisch lezen

Spelling
Rekenen-Wiskunde
Begrijpend lezen
Woordenschat

Cito DMT, (1B), 2B, 3B voor kinderen met een lagere score dan M6
AVI-afname B, voor kinderen met een lagere score dan M6
Cito 3.0, E6
Cito 3.0, E6
Cito 3.0, E6
Cito 3.0, E6
Cito 3.0, E6, C en D

7 Technisch lezen

Spelling
Rekenen-Wiskunde
Studievaardigheden
Begrijpend lezen
Woordenschat

AVI- afname B(indien nodig)
DMT- afname B (indien nodig)
Cito 3.0, E7 (niet-werkwoorden en werkwoorden)
Cito 3.0, E7
Cito, LOVS E7
Cito 3.0, E7
Cito 3.0, E7, C en D
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7: Werkwijze  RT

Aan kinderen die problemen ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces, wordt extra
ondersteuning geboden. Zie ook de handreiking ‘Ondersteuningsniveaus ‘. Dit zijn niet alleen
kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, maar ook kinderen in combinatie meer-of hoogbegaafd
zijn. De extra zorg die geboden wordt is mogelijk in de volgende organisatie:

1. Extra zorg in de groep
2. Extra zorg binnen de school ( leraarondersteuner/ rt er van de school)
3. Extra zorg op bovenschools niveau (extern)

De extra zorg in de groep wordt door de leerkracht uitgevoerd en beschreven in een Handelingsplan
(HP). Wanneer het HP geschreven wordt door de leerkracht dan kan de hulp van de IB-er gevraagd
worden.
Zie verder handreiking HP. De extra zorg binnen de school wordt door de interne RT-er uitgevoerd en
beschreven in een HP.
Voor de extra zorg op bovenschools niveau ligt dit bij de RT-er van het SAD (1 dagdeel per week
beschikbaar).

Het aansturen van de RT wordt door de intern begeleider (IB-er) uitgevoerd. Wanneer blijkt dat een
kind meer ondersteuning nodig heeft, zal dit in overleg met ouders, leerkracht en IB-er worden
ingezet. De RT-er beoordeelt met haar expertise aan welk doel er verder wordt gewerkt
( beginsituatie is het HP van de leerkracht ) en de RT eruit gaat zien. Dit is terug te lezen in het HP.
Ouders krijgen uitleg over het HP door de RT-er en de leerkracht.
School geeft ook de mogelijkheid om de RT die door ouders bekostigd wordt op school te laten
uitvoeren. De ouders en leerkracht hebben contact over de inhoud van de RT. De RT-er zoekt contact
met de school voor de praktische uitvoering; tijd en locatie.

In de bovenbouw (leerjaren 6-7-8)  wordt in principe geen RT meer gegeven, mits dit echter wenselijk
blijkt te zijn ( bijvoorbeeld om een plan af te maken ). De leerkracht schrijft het HP en voert deze uit.
Wanneer er gewerkt wordt naar een dyslexie onderzoek zal de RT ook in de bovenbouw uitgevoerd
worden. Naar aanleiding van de (onvoldoende ) resultaten van de Cito Toetsen maakt de leerkracht
een foutenanalyse, eventueel met hulp van de IB-er. Vervolgens wordt de leerling besproken tijdens
de groepsbesprekingen en wordt het plan van aanpak besproken. De leerkracht schrijft hierover een
individueel HP voor de leerling of vult het huidige HP aan waar nodig. De RT-er wordt hier ook bij
betrokken.
Mocht het HP niet toereikend zijn, dan kan een leerling een eigen leerlijn voor een bepaald vak
krijgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders aangezien dit invloed heeft op het
uitstroomprofiel van de leerling. Er wordt een groeidocument aangemaakt en een OPP geschreven.
Dit is een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Een OPP is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. In het OPP staat het verwachte uitstroomniveau en de onderwijsdoelen voor een leerling.
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8: Handreiking Handelingsplannen

Op de Nutsschool Wassenaar worden handelingsplannen (HP) gebruikt. Deze worden gemaakt
wanneer kinderen naast de instructie en verlengde instructie meer ondersteuning nodig hebben. Het
HP is ter ondersteuning van de ontwikkeling van de kinderen, met haalbare en reële doelen. Dit HP
worden geschreven door de leerkracht. Dit wordt in overleg met ouders, IB-er en leerkracht bepaald.
De leerkracht voert samen met de kind het HP uit.
Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet het beoogde doel behaald, wordt in overleg met de ouders
IB-er, leerkracht of de interne RT-er uitgenodigd om een HP te schrijven en uit te voeren.

Voor het HP die door de RT SAD worden gemaakt en uitgevoerd, geldt dat ouders een
aanmeldformulier moeten invullen en ondertekenen. Wanneer het aanmeldformulier getekend is ,
zorgt de leerkracht/IB-er dat de SAD dit formulier ontvangt.

Het HP kan ieder moment in het schooljaar starten. Maar het meest gebruikelijk is na de midden en
de eind CITO toetsen. De HPs hebben een gemiddelde duur van 12 schoolweken. Aan het eind
worden het HP geëvalueerd. In de evaluatie worden ook de resultaten van de CITO toets
meegenomen. Wanneer nodig wordt er een vervolg gegeven aan het HP. Wanneer het HP aan het
eind van het schooljaar geëvalueerd wordt en er een vervolg nodig is, wordt deze aan het eind van
het schooljaar geschreven. Hierdoor kan aan het begin van het schooljaar gestart worden. De
geëvalueerde en nieuwe HP worden door ouders  ondertekend voor gezien. Een exemplaar is voor de
ouders en een exemplaar is voor school. De leerkracht hangt de HP in Parnassys hetgeen  inzichtelijk
is voor ouders.

Criteria voor kinderen die in aanmerking komen voor een HP zijn:
● Achterblijvende (CITO) resultaten
● Jong gedrag laten zien in de sociaal emotionele ontwikkeling
● Vermoeden van dyslexie om in aanmerking te komen van een behandeling.
● Meer begaafdheid i.c.m. problemen in de executieve functies.

Wanneer duidelijk is welke kinderen in aanmerking komen voor een HP voor de school of SAD
begeleiding wordt in overleg met de betrokken personen, leerkrachten en IB-er een rooster gemaakt.
De eindverantwoordelijke voor dit rooster is de directeur.

Bijlagen:

Aanmeldingsformulier zorg

Kindgesprek

Opzet OPP
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Bijlage: Aanmeldingsformulier zorg

Naam leerling
Groep leerling
Namen
leerkrachten
Gedoubleerd Nee  /  Ja, in groep….
Reden van
aanmelding

Gegevens uit observaties en gesprekken met collega’s leerlingen en ouders. Waar loopt deze
leerling tegen aan? Informatie over het leerproces wat de leerling wel/niet kan.

Beschrijving door de leerkracht Aantekeningen  m.b.t. tips van
collega’s

Wat is concreet het
probleem waar je
in de klas tegen
aanloopt?
Hoe uit dit zich in
de klas?

Hoe uit dit zich in
de toetsen?

Overzicht toetsen methode gebonden en LVS. Maak printscreen van
toetsgegevens en plak deze printscreen erbij of print persoonlijke
toetsgegevens uit (toevoegen als bijlage)

Op welk moment
komt het probleem
vooral naar voren?
Wat gaat wel
goed? Wanneer
gaat het wel goed?
Hoe is de
concentratie van
de leerling?
Hoe is de
taakaanpak van de
leerling?
Hoe zijn de sociale
vaardigheden van
de leerling?
Wat heb je al in de
klas gedaan?
Wat is volgens jou
de voornaamste
reden /oorzaak van
het probleem?

Reflectie m.b.t. al uitgeprobeerde aanpak in de klas:
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Wat kan je vertellen
over de uitwerking
van de
uitgeprobeerde
aanpak?

Beschrijving door de leerkracht
Aantekeningen  m.b.t. tips van
IB-er  /RT-er / collega’s

Wat werkt(e) positief en zou je willen benutten?

Wat is/was  moeilijk/belemmerend?

Nog iets wat je is
opgevallen.
Benoem…..

Beschrijving door de leerkracht
Aantekeningen m.b.t. tips van
IB-er /RT-er / collega’s

Wat werkt(e) positief en zou je willen benutten?

Wat is/was moeilijk/belemmerend?

Borging terugkoppeling naar ouders:

Terugkoppeling naar ouders over wat ons is opgevallen. ja nee
Zo ja, op…..(datum)

Opmerkingen :
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Bijlage: Kindgesprek

Hoe denk jij erover?

Naam
Datum
Gespreksdoel
Gesprek tussen

Wat kan je erg goed? Waar ben je goed in?
Dit kan

ik.

Wat zijn je hobby’s, wat doe je graag in je vrije tijd?
Vind ik
leuk.

Wat vind je leuk of fijn op school? Wat gaat goed op school?
Dit gaat

goed.

Wat vind je nog moeilijk op school? Waar heb je last van? Wat zou je kunnen helpen?
Dit vind
ik lastig.

Hoe kan
ik.
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Wat zou je willen leren? Wat heb je daarvoor nodig?
Wat zou
je willen

leren?

Wat heb
je

daarvoor
nodig?
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Bijlage: Opzet OPP

Ontwikkelingsplan schooljaar
Naam
Geboortedatum
Groep/school
Lkr, RT-er IB-er
Datum start OPP
Datum tussenevaluatie OPP
Datum eindevaluatie OPP

Samenvattend beeld

Beschermende factoren Belemmerende factoren

Beschrijving van de onderwijsbehoefte van de leerling
Wat heeft deze leerling nodig?
Een docent die:
Instructie die:
Een leeromgeving/materialen
die:
Klasgenoten die:
Opdrachten die:

Beginsituatie per
ontwikkelingsgebied

Doelen Methodiek Organisatie en planning

Cognitieve ontwikkeling
geheugen, ordenen,
automatiseren

Tussenevaluatie d.d.
Eindevaluatie d.d.
Gedrag
sociale ontwikkeling,
zelfvertrouwen,
emotionele ontwikkeling

Tussenevaluatie d.d.
Eindevaluatie d.d.
Werkhouding
instructie, leerinhoud

Tussenevaluatie d.d.
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Eindevaluatie d.d.

Didactische ontwikkeling
Taal

Tussenevaluatie d.d.
Eindevaluatie d.d.
Didactische ontwikkeling
Rekenen

Tussenevaluatie d.d.
Eindevaluatie d.d.
Didactische ontwikkeling
Spelling

Tussenevaluatie d.d.
Eindevaluatie d.d.

Didactische ontwikkeling
Projectonderwijs

Tussenevaluatie d.d.
Eindevaluatie d.d.

Algemene afspraken/ voorzieningen binnen de school

Prognose PO

Prognose VO

Leersnelheid

Handtekeningen
School

Datum

Ouders/Leerling

Datum
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