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Algemeen

Het zorgplan
Het zorgplan is een document waarin we beschrijven op welke manier we de zorg voor onze
kinderen vormgeven op schoolniveau, op groepsniveau en op kindniveau.
Onze visie op onderwijs en zorg is daarbij het uitgangspunt. Het zorgplan is in de eerste
plaats voor onszelf als school. Het geeft een kader voor de ontwikkeling van de zorg.
Daarnaast willen we ons op deze manier verantwoorden voor de manier waarop we op De
Klimboom omgaan met zorg voor onze kinderen.
Het zorgplan is een steeds veranderend (levend) document. We willen ons immers blijven
ontwikkelen.
Visie op zorg
De Klimboom is een Jenaplanschool. Vanuit de basisprincipes van het jenaplanonderwijs
onderschrijven we dat ieder kind uniek is, dat elk mens als totale persoon erkend wordt en
waar mogelijk ook op die manier benaderd en aangesproken wordt. We gaan uit van een
aantal basisprincipes waar onze zorgvisie op gebaseerd is.
•
•
•
•

Ieder kind is uniek en ieder kind is verschillend.
Een kind ontwikkelt zich in de breedte, in allerlei aspecten.
Ieder kind doorloopt sociale ontwikkeling en groei.
Ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

De essentie van goed onderwijs hierbij is dat onze kinderen hun vermogens zo goed
mogelijk kunnen aanspreken en ontwikkelen. Hierbij staat een goede relatie, autonomie en
competentie centraal, zowel bij de stamgroepleiders als bij de kinderen.
We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun eigen
niveau. Dit betekent dat we werken in heterogene stamgroepen waar we rekening houden
met de mogelijkheden en beperkingen van het kind en de groep. Een kind kan zich pas echt
autonoom voelen als hij zich bewust is van zijn (on)mogelijkheden en hoe hiermee zo
optimaal mogelijk te handelen.
Op de Klimboom is het voor stamgroepleiders en kinderen gewoon dat kinderen op
dezelfde tijd met verschillende dingen bezig zijn.
Hierdoor is er ook veel begrip tussen kinderen onderling en werken we ernaar toe dat
kinderen van zichzelf weten waar ze goed in zijn en waar ze (nog) moeite mee hebben.
Door een kind verantwoordelijk te maken voor zijn eigen keuzes, is het kind betrokken bij
zijn eigen leerproces.
Als school streven we naar een balans tussen sociaal-emotionele ontwikkeling, het
welbevinden van ieder kind en de opbrengsten.
Samenwerkingsverband
De Klimboom hoort bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten
(SWV 24-03) www.passendonderwijslelystaddronten.nl
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus
2014 voor verantwoordelijk zijn om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een
goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in
regionale samenwerkingsverbanden.
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De gezamenlijke missie van de samenwerkende onderwijsorganisaties in het SWV 24-03 is
het realiseren van onderwijs en ondersteuning voor elk kind, die hij nodig heeft om een
ononderbroken ontwikkeling te kunnen doormaken.
De ondersteuningsstructuur binnen ons samenwerkingsverband ziet er als volgt uit:
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Het doel van Passend Onderwijs:
‘Alle kinderen van 4 tot 23 jaar volgen het onderwijs, de begeleiding en ondersteuning die bij
hen passen, dicht bij huis, op een gewenst niveau en met een maximaal eindresultaat.’
Passend onderwijs in SWV 24-03 betekent optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind
creëren. Dat houdt in dat we kinderen onderwijs en ondersteuning geven die bij hen past.
Hierbij staan de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van het kind centraal.
Dat doen we samen met alle betrokkenen uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs
en het speciaal onderwijs in onze regio.
In de ondersteuningsstructuur binnen school onderscheiden we de volgende
organisatorische eenheden:
Basisteam (BT):

Het BT is een overleg wat vijf tot zes keer per jaar plaatsvindt op De Klimboom. Bij het BT zijn
aanwezig: schoolmaatschappelijk werk, de orthopedagoge van SKO, de
jeugdverpleegkundige van de GGD, de betreffende stamgroepleider, intern begeleider en
indien nodig de leerplichtambtenaar, jeugdgids. De ib-er zit het overleg voor, de ib-er
notuleert en zorgt ervoor dat alle betrokkenen een verslag ontvangen.
Ouders mogen ook aanwezig zijn bij het BT indien wenselijk. Het verdient de voorkeur dat
ouders in ieder geval tijdens het eerste overlegmoment over hun kind aanwezig zijn. Indien
dit niet mogelijk is worden ouders door de stamgroepleider op de hoogte gehouden van de
gesprekken in het BT.
Kinderen die problemen hebben die niet direct met het leerproces te maken hebben,
kunnen besproken worden in het BT. Hierbij valt te denken aan gedragsproblemen,
contactproblemen, pesten, faalangst of problemen thuis. Tijdens de consultatie tussen
stamgroepleider en intern begeleider wordt besloten of een kind in het BT besproken wordt.
Een kind kan pas in het BT besproken worden na toestemming van ouders middels een
handtekening op het toestemmingsformulier. De intern begeleider zorgt ervoor dat de
stamgroepleider het toestemmingsformulier ontvangt, zodat deze (na een gesprek met
ouders) meegegeven kan worden aan ouders. Deze toestemming is het hele jaar geldig.
Indien een uitgebreider gesprek plaats moet vinden, kan er ook worden gekozen voor een
ronde tafelgesprek in plaats van de bespreking tijdens het BT. Hierin kunnen ook andere
externe partijen worden uitgenodigd.

Samenwerkingsverband Dronten / Lelystad:

Het samenwerkingsverband geeft advies aan scholen en ondersteunt op afroep in de vorm
van verschillende arrangementen, die als extra ondersteuning worden aangeboden. Zij doen
ook de ondersteuning bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring.
Bij de beoordeling van het dossier bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring
worden de volgende criteria meegenomen:
• Is voldoende aantoonbaar gemaakt dat de school voldoet aan de basisondersteuning
en de vraag van het kind niet beantwoord kan worden binnen deze
basisondersteuning?
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• Is extra ondersteuning op school / bestuursniveau aangevraagd, ingezet en
geëvalueerd?
• Is voldoende aangetoond dat de mogelijkheden die de school / het bestuur had voor
het bieden van extra ondersteuning onvoldoende zijn om de vraag van het kind te
beantwoorden?
• Inhoudelijk wordt beoordeeld of voor het kind een toelaatbaarheidsverklaring SBO,
SO categorie 1, 2 of 3 moet worden afgegeven.
Werkwijze Samenwerkingsverband 24-03

De ondersteuningsstructuur is zo dicht mogelijk bij de school georganiseerd. Kinderen zitten
op scholen en indien daar extra ondersteuning nodig is zal die zo dicht mogelijk bij leerkracht
en kind georganiseerd worden.
Indien een aanvraag voor een TLV wordt voorbereid zijn in ieder geval 2 deskundigen
betrokken. Per 1 augustus 2020 worden deze deskundigen aangewezen door het
Samenwerkingsverband. Tot die tijd mogen het 2 deskundigen uit het BT zijn of bijvoorbeeld
een betrokken specialist vanuit de GGZ.

Voorwaarden en richtlijn voor Toelaatbaarheidsverklaring
Het samenwerkingsverband 24-03 bepaalt vanaf 1 augustus 2014 of een leerling in
aanmerking komt voor intensieve ondersteuning, bijvoorbeeld een andere lesplek en
organiseert het afgeven van toelaatbaarheids-verklaring (TLV). Er zijn vier verschillende
soorten toelaatbaarheidsverklaringen: voor speciaal basisonderwijs, voor categorie 1 (zeer
moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, epilepsie en kinderen met
gedragsproblematiek), categorie 2 (kinderen met een lichamelijke beperking) en categorie 3
(kinderen met een meervoudige beperking).
Het samenwerkingsverband 24-03 hanteert geen absolute criteria bij de afgifte van een TLV.
Er kunnen immers allerlei factoren van invloed zijn op de onderwijsbehoefte van het kind:
het kind zelf, de gezinssituatie, de sociale omgeving, de leerkracht, groep en school. Zo
kunnen ogenschijnlijk vergelijkbare onderwijsbehoeften van kinderen gebaat zijn bij
verschillende vormen van ondersteuning. Er moet een ontwikkelingsperspectief zijn
beschreven en er wordt gekeken naar: de hoeveelheid aandacht en tijd, het
onderwijsmateriaal, de ruimtelijke omgeving, de expertise op de school en vormen van
samenwerking met andere instanties. Dit is verwoord in de voorwaarden
toelaatbaarheidsverklaring.
Op de reguliere school vinden interne besprekingen plaats waarbij de intern begeleider en
de directeur, de leerkracht en ouders met elkaar in gesprek gaan over de onderwijsbehoefte
van het kind. Ook wordt het kind zelf gevraagd wat hij of zij graag zou willen leren en wil
bespreken. Vanuit dit overleg kan er een beroep gedaan worden op de eigen expertise
binnen een bestuur voor de basisondersteuning en eventueel binnen het onderwijsloket
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Dronten en Lelystad. Binnen het speciaal (basis)onderwijs vindt het overleg plaats met de
Commissie van Begeleiding van de school.
Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren dan kan de leerling in het basisteam /rond- detafel gesprek op de school verder besproken worden. Dit team bestaat uit betrokkenen uit
het BT, eventueel aangevuld met andere betrokken specialisten en afhankelijk van de
hulpvraag met specialisten uit SO en SBO.
Als in dit overleg advies wordt gegeven over te gaan tot plaatsing in het speciaal (basis)
onderwijs vraagt het bevoegd gezag een verklaring aan bij het Samenwerkingsverband. Dit is
het zogenaamde Voortraject.
Om tot een goede afweging te komen voor een verklaring van toelaatbaarheid en hierbij
zorgvuldig te werken, worden enkele voorwaarden gesteld:
• Het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring geschiedt op basis van een grondig
voortraject.
• Alle betrokkenen beschikken over kwalitatief goede informatie, bijvoorbeeld een
actueel ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.
• Wanneer een andere lesplek in een reguliere setting een optie wordt, geldt nog
steeds het uitgangspunt dat we kijken naar de match tussen de
ondersteuningsmogelijkheden van de school en de ondersteuningsbehoefte van de
leerling.
• Dit betekent dat er geen vaste criteria meer zijn die bij voorbaat bepalen of een
leerling verwezen wordt en zo ja naar welke vorm van onderwijs.
• We kijken naar wat scholen kunnen bieden voor een specifieke leerling en baseren
ons hierbij onder andere op het ondersteuningsprofiel van de school.
Toelaatbaarheidsverklaringen nader toegelicht
Kinderen die vallen binnen onderstaande kenmerken hoeven niet automatisch in
aanmerking te komen voor één van de toelaatbaarheidsverklaringen daarbij gelden
bovenstaande voorwaarden. Het is mogelijk dat de basisschool met basisondersteuning,
extra ondersteuning of een arrangement voldoende te bieden heeft voor het kind.
Naarmate er sprake is van een combinatie van factoren is de onderwijsbehoefte ernstiger en
intensiever. Voorafgaand aan de toekenning van een verklaring van één van de categorieën
vindt altijd een afweging plaats of speciaal basisonderwijs (eventueel met een arrangement)
passend onderwijs kan bieden voor een kind.
We hanteren de volgende richtlijnen, ( gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van de
leerling op de hoeveel aandacht/tijd, onderwijsmateriaal, de omgeving, de expertise en de
vormen van samenwerking met andere instanties):
SBO
• Kinderen met een duidelijke cognitieve ondersteuningsbehoefte. Er moet sprake zijn
van compensatie op andere gebieden, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en
sociale redzaamheid. Een bovengrens of ondergrens is er niet (als richtlijn hanteren
wij voor plaatsing in het SBO een IQ niet lager dan 55). Ook kan er sprake zijn van een
disharmonisch profiel.
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• Kinderen met een sociaal-emotionele problematiek die dit uiten in
gedragsproblemen.
• Kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.
• Kinderen met epilepsie, langdurig zieke kinderen en kinderen met een motorische
beperking.
Categorie 1
Onder categorie 1 vallen de volgende speciaal onderwijs typeringen: ZMLK (zeer moeilijk
lerende kinderen) en LZK (langdurig zieken), cluster 4 en epilepsie.
• Voor ZML leerlingen geldt een IQ lager dan 60 (matig verstandelijke beperking) of een
IQ tussen de 60 en 70 met daarbij een zeer geringe sociale redzaamheid.
• Bij LZK is er sprake van een zeer geringe zelfredzaamheid en/of leerachterstand.
Daarnaast is sprake van structureel verzuim (meer dan 25 % van de effectieve
leertijd).
• Bij (voorheen) cluster 4 leerlingen is er sprake van zeer ernstige gedragsproblemen,
ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen.
• Kinderen met epilepsieproblematiek die meer ondersteuning nodig hebben dan het
basisonderwijs of SBO kan bieden (bijvoorbeeld extra ondersteuning plannen en
organiseren, vergelijkbaar met de problematiek van kinderen met een nietaangeboren hersenletsel)
Categorie 2
Er is sprake van één of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken en die
leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen. Daarnaast is er
sprake van een onderwijsbeperking door een zeer geringe zelfredzaamheid, leerachterstand
(op de gebieden technisch lezen of spelen, begrijpend lezen en rekenen) of structureel
verzuim (meer dan 25 % van de effectieve leertijd).
Categorie 3
Er is sprake van één of meerdere stoornissen die motorische en/of verstandelijke
beperkingen veroorzaken, die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te
nemen.
Er is sprake van een zeer geringe zelfredzaamheid en/of sociale redzaamheid, of een ernstige
gedragsproblematiek bij een IQ lager dan 35.
Kinderen met een ernstige vorm van epilepsie die meer ondersteuning nodig hebben dan
regulier geboden kan worden (denk hierbij aan de kinderen die door de ernstige vorm van
epilepsie steeds meer achteruitgaan in hun ontwikkeling).
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Nieuwe routing TLV vanaf 1 augustus
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Taken en verantwoordelijkheden
Interne begeleiding

Op de Klimboom zijn twee intern begeleiders (ib-ers). Samen zijn zij verantwoordelijk voor
de leerlingenzorg binnen school. De stamgroepen zijn over beide ib-ers verdeeld. Hierdoor
heeft de stamgroepleider gedurende het hele schooljaar hetzelfde aanspreekpunt. Indien
gewenst zit de ib-er ook bij de zorggesprekken met de ouders van de kinderen. De ib-ers
zorgen ervoor dat ze van elkaars kinderen op de hoogte zijn. Bovendien zorgen ze voor een
goede overdracht naar elkaar wanneer een kind van de middenbouw naar de bovenbouw
gaat.
Taakomschrijving van de intern begeleider(s)

De ib-er organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. De ib-er
ondersteunt de stamgroepleiders bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten en zorgt
voor afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. Ze voert gesprekken met ouders en
stamgroepleiders, directie, schoolbegeleiders, jeugdgids, Sterk in de Klas en eventuele
andere externe instanties. De ib-er ziet er op toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden.
Daarnaast neemt de ib-er incidenteel toetsen af bij kinderen en observeert in de groepen.
Coördinerende taken
• Bewaakt de voortgang van en processen in de gemaakte afspraken.
• Is eindverantwoordelijk t.a.v. het onderwijskundig rapport.
• Is verantwoordelijk voor de opbrengstrapportage richting SKO.
• Bereidt consultaties voor en zit deze voor.
• Stemt de hulpverlening door de orthopedagoog, speciaal (basis-) onderwijs en andere
hulpverleners af.
• Zorgt voor verslaglegging in Parnassys van gesprekken waar de ib-er bij aanwezig is.
• Organiseert onderzoek en hulp.
• Zorgt ervoor dat informatie naar stamgroepleiders toegankelijk is.
• Zorgt voor controle m.b.t dossiervorming en dossierbeheer.
• Heeft regelmatig overleg met de directeur.
• Verzamelt toetsgegevens en groepsoverzichten.
• Woont de ib-netwerk bijeenkomsten bij van het samenwerkingsverband.
• Is met de directeur aanwezig bij de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband.
• Onderhoudt contacten met externe instanties.
• Stelt de toetskalender op en volgt de toetsresultaten.
• Is aanwezig bij het bouwcoördinatorenoverleg.
Begeleidende en coachende taken
• Ondersteunen bij het afnemen van toetsen t.b.v. onder andere het
leerlingvolgsysteem.
• Collegiale consultatie; hulp en advies geven aan stamgroepleiders wat betreft
zorgkinderen, didactische vragen e.d.
• Ondersteunen bij het verwerken en interpreteren van toetsgegevens.
• Ondersteunen bij het gebruik van speciale hulpmiddelen; helpen bij het zoeken van
remediërend materiaal / wegwijs maken in de orthotheek.
• Observeren van groepssituaties en individuele kinderen.
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•
•
•
•
•

Begeleiden van de stamgroepleiders bij gedrags- en werkhoudingsproblemen.
Ondersteunen bij het groepsmanagement.
Stimuleren van stamgroepleiders om nieuwe ontwikkelingen door te voeren.
Gesprekken voeren met ouders en diverse hulpverleners samen met de
stamgroepleiders.
Begeleiden van startende stamgroepleiders op zorggebied.

Innoverende taken
• Is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van passend
onderwijs.
• Is op de hoogte van achtergronden van de belangrijkste leer-, gedrags- en
werkhoudingsproblemen.
• Signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod.
• Bijhouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg, ook op bovenschools
niveau.
• Doen van voorstellen die leiden tot verbetering van de zorg.
• Beheren van de orthotheek.
• Bijwonen van de netwerkbijeenkomsten en studiedagen voor ib-ers.
Taakomschrijving directie met betrekking tot zorg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is eindverantwoordelijk voor de zorg binnen de school.
Laat zich informeren door de ib-ers.
Geeft advies aan de ib-ers.
Coördineert de ontwikkelingen op het gebied van de zorg.
Neemt besluiten met betrekking tot zorg.
Initieert veranderingen en ontwikkelingen, zo mogelijk samen met de ib-ers.
Overlegt regelmatig met de ib-ers.
Maakt samen met de ib-ers de zorggedeelten van het schoolplan en de schoolgids.
Stimuleert nascholing op het gebied van specifieke zorg.
Onderhandelt en sluit contracten met externe zorginstanties.
Bewaakt het ontwikkelingsproces van de school, rekening houdend met het
schoolconcept en het schoolplan.
Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinnovaties.
Legt verantwoording af aan het bevoegd gezag.

Taakomschrijving orthopedagoge met betrekking tot zorg

• Heeft consultatie met de ib-ers.
• Na overleg met de ib-ers:
o Observeert individuele kinderen in de groep.
o Observeert groepsprocessen in de groep.
o Neemt intelligentieonderzoeken af.
o Geeft handelingsgerichte adviezen aan de stamgroepleider.
• Voert intakegesprekken met ouders en nodigt ouders uit voor deze gesprekken.
• Voert nagesprekken met ouders, stamgroepleider en ib.
• Zorgt voor verslaglegging van de onderzoeken en observaties.

Zorgplan De Klimboom 2016-2020

11

Taakomschrijving stamgroepleider met betrekking tot zorg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de didactische en sociaalemotionele ontwikkeling van alle kinderen in zijn groep.
Komt zo goed mogelijk tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van de
kinderen.
Is bekend met de interne zorgstructuur van de school.
Neemt de toetsen af en kijkt ze na.
Voert de toetsresultaten in in parnassys.
Maakt een groepsoverzicht. (bijlage II)
Signaleert, observeert en interpreteert de toetsgegevens.
Bereidt de consultaties voor.
Meldt zorgkinderen aan bij de ib-ers voor nader overleg.
Heeft regelmatig contact met ouders van alle kinderen in de groep.
Draagt bij aan innovaties en ontwikkelingen binnen de school.
Blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van zorg.
Voert gesprekken met ouders en diverse hulpverleners samen met de ib-er.
Voert één keer per zes tot acht weken een gesprekje met de ouders van zorgkinderen
en zorgt voor rapportage van de gevoerde gesprekken in Parnassys.

Taakomschrijving van de bouwcoördinator met betrekking tot zorg

•
•
•
•
•
•

Plant leerlingbesprekingen in op de agenda van de bouwvergaderingen.
Zorgt voor verslaglegging van deze leerlingbespreking.
Zorgt voor informatieoverdracht van de besproken leerlingen richting de
ib-ers.
Zorgt voor bouwplusvergaderingen tussen de onderbouw-middenbouw (groep 3) en
middenbouw (groep 4-5) bovenbouw.
Is aanwezig bij het bouwcoördinatorenoverleg.
Mailt de notulen van de bouwvergadering naar de ib-er.

Overlegmomenten intern begeleiders en stamgroepleiders
• De ib-er heeft de mogelijkheid om te overleggen met de stamgroepleiders op de
middagen na schooltijd (indien er geen vergadering gepland staat).
• Er is overleg tussen de ib-ers en de directie op vaste, vooraf vastgestelde, tijdstippen. Dit
wordt het zorgoverleg genoemd.
• Er vindt vier keer per schooljaar consultatie plaats tussen de ib-ers en stamgroepleiders.
Dit gebeurt zoveel mogelijk onder schooltijd.
De consultaties worden aan het begin van het schooljaar gepland en staan in de
jaarkalender. Het is altijd mogelijk om tussentijds met de ib-ers een afspraak te maken om
een kind te bespreken. De uitwerkingen van de consultaties worden digitaal bewaard bij het
betreffende kind (team-zorgdossier-consultatie-naam groep). Aan het eind van het
schooljaar zorgt de stamgroepleider ervoor dat het volledige document opgeslagen wordt in
Parnassys.
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Informatie vanuit interne begeleiding aan het team
In de wekelijkse nieuwsbrief, die door de directie aan alle stamgroepleiders wordt verstuurd,
staat het kopje Informatie vanuit interne begeleiding. Indien nodig informeert de ib hier het
team. Indien het specifiek informatie is voor een bouw, informeert ib deze bouw via de mail.
Zorgpunten in overige vergaderingen:
Bouwvergaderingen
Er zijn onderbouwvergaderingen (groep 1 en 2), middenbouwvergaderingen (groep 3, 4 en
5) en bovenbouwvergaderingen (groep 6, 7 en 8). Hiernaast vinden er ook
bouwplusvergaderingen plaats. Dit zijn vergaderingen van onder- en middenbouw, middenen bovenbouw. Ook zijn er 2 keer per jaar zorgbouwvergaderingen waarbij IB aansluit en
waarbij cito opbrengsten worden besproken en geanalyseerd.
Tijdens de bouwvergaderingen worden zorgpunten besproken die specifiek de betreffende
bouw aangaan en er worden leerlingen besproken uit de betreffende bouw.
De kinderen die in de bouwvergaderingen worden ingebracht zijn de nieuwe zorgkinderen.
ondernomen. Er worden aantekeningen gemaakt over die leerling. Er kan advies worden
gevraagd aan de andere teamleden betreffende de leerling. De bouwcoördinator geeft deze
informatie door aan de ib-ers. Daarnaast staat het ook in de notulen van de betreffende
vergadering.
Een kind wordt in ieder geval besproken in de bouwvergadering wanneer er een kans is dat:
• Er (mogelijk) externe hulp nodig is.
• Het kind doubleert.
• Het kind onderzocht moet worden.
• Het kind verwezen moet worden naar een andere school.
• Er (preventieve) ambulante hulp wordt gevraagd.
• Het kind (in zijn geheel of alleen voor bepaalde vakgebieden) een groep overslaat.
• Het kind een eigen leerlijn krijgt.
MT
Tijdens de MT vergaderingen worden ook zorgleerlingen besproken. Dit zijn bijvoorbeeld de
zorgleerlingen waarbij keuzes m.b.t. een aanvraag TLV, beslissing over bijvoorbeeld
vroegtijdige doublure en andere bijzonderheden bij kinderen worden besproken, waarbij het
fijn is om met het hele MT hier over mee te denken.
Teamvergaderingen / studiedagen
Tijdens de teamvergaderingen en studiedagen worden zorgpunten medegedeeld die de hele
school aangaan.
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Organisatie van de consultaties
De stamgroepleiders werken handelingsgericht en gaan planmatig om met verschillen in
onderwijsbehoeften tussen kinderen.
We hanteren de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen.
Preventief en proactief denken en handelen. Ouders hierin meenemen.
Positieve aspecten van leerling, stamgroepleider en ouders zijn belangrijk.
Werken met consultaties.
De stamgroepleider is de beslissende factor bij het afstemmen van het onderwijs op
de onderwijsbehoeften van de leerling.
De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de groep geboden.
De intern begeleider als spin in het web.
Ouders zijn een belangrijke partner.
De werkwijze is systematisch en transparant.
Actieve participatie van de leerling.

De afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen staat
centraal.
Onderwijsbehoeften zijn vooral gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor
het kind: wat heeft dit kind de komende periode (extra) nodig om bepaalde doelen te
bereiken?
We sluiten bij het benoemen van de onderwijsbehoeften van een kind aan bij positieve
kwaliteiten en stimulerende factoren van het kind. Er worden positieve kwaliteiten en
stimulerende factoren genomen als ingang voor het benoemen van de onderwijsbehoeften.
Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften kan de stamgroepleider gebruik maken van de
groslijst (bijlage IV). Deze staat opgeslagen in het mapje consultaties op de computer.
Ook wordt aangegeven welke doelen nagestreefd worden voor het kind. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de leerlijn/methode.
Vier keer per jaar vindt er consultatie plaats tussen ib-er en stamgroepleider. De data voor
de consultaties staan ingepland op de jaarkalender. Tijdens de consultaties worden de
(zorg)kinderen in kaart te gebracht en worden er afspraken gemaakt ervoor te zorgen dat
deze kinderen op de juiste manier begeleid worden.
Ook wordt er nagegaan of de gemaakte afspraken nageleefd worden. Voor de consultatie
maken we gebruik van een vast format (zie bijlage III). Dit format vormt een overzicht per
kind van de onderwijsbehoeften en de doelen per kind/groep én is daarmee gelijk het
overdrachtsformulier naar de volgende groep. Naast het per kind invullen van het format,
wordt ook het groepsoverzicht ingevuld. Hierop is in één oogopslag te zien welk kind in
welke instructiegroep zit (remediëring, basis of verrijking), (zie bijlage II).
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De week voorafgaand aan de consultatie heeft de stamgroepleider alle kinderen beschreven
in het format en opgeslagen op de computer in de map teamdocumenten-consultatiesnaam groep-jaar-naam kind. Tevens is het groepsoverzicht ingevuld.
De ib-er bereidt de consultaties voor en bespreekt deze eventueel met de duo ib-er.
De ib-er geeft tips en handelingssuggesties aan de stamgroepleider zodat deze verder kan
met het kind binnen de groep. Als de zorg te specifiek wordt, kan er advies worden
ingewonnen in het BT, bij de orthopedagoog en/of het kind kan besproken worden in de
kindbespreking met het MT.
De doelen en onderwijsbehoeften in de consultatie worden geëvalueerd, het
groepsoverzicht wordt besproken, de onderwijsbehoeften van de leerlingen worden
aangescherpt en bekeken hoe in de groep leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
op een haalbare manier geclusterd kunnen worden. Daarnaast worden er handvatten
besproken voor het opstellen van een plan en kan de stamgroepleider aangeven waarbij
hij/zij begeleiding nodig heeft van de ib-er.
Als een leerling herhaald onvoldoende profiteert, als de onderwijsbehoeften van de leerling
onduidelijk blijven of als er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis, dan
kan tijdens de consultatie besloten worden om deze leerling te bespreken in het BT.
Overzicht consultatieformat:
Observatiegegevens: sociaal emotioneel en werkhouding.
Cognitieve vaardagheden op het gebied van rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen
(groep 3-8). Rekenvoorwaarden en leesvoorwaarden (groep 1-2).
Per vakgebied de onderwijsbehoeften van de leerling.
Per vakgebied in welke instructiegroep de leerling zit (remediëring, basis of verrijking)
De toetsresultaten van de methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen.
De doelen per vakgebied (smart geformuleerd).
Evaluatie van de doelen per vakgebied.
Onderwijsbehoeften
Motoriek.
Vraagstelling / opmerkingen.
Afspraken die gemaakt worden tijdens de consultatie.
Ook zijn er kinderen met een ontwikkelingsperspectief. Zie voor verdere uitwerking hierover
het volgende hoofdstuk over ontwikkelingsperspectieven.

Protocol ontwikkelingsperspectieven
In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijf je als school de doelen die een kind kan
halen. Het biedt handvatten waarmee de stamgroepleider het onderwijs kan afstemmen op
de onderwijsbehoeften van het kind. En het laat zien naar welk vervolgonderwijs de school,
samen met het kind en zijn ouders, toewerkt.
Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle kinderen die extra ondersteuning krijgen.
Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van school valt, hoeft er geen OPP
opgesteld te worden.
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De verplichte onderdelen van het OPP zijn:
• De verwachte uitstroombestemming (type VO of uitstroomprofiel VSO)
• De belemmerenden en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs
aan het kind.
• Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en , indien aan de
orde, de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.
Binnen zes weken nadat een kind extra ondersteuning krijgt, moet het OPP opgesteld
worden. Het OPP moet minstens één keer per jaar geëvalueerd worden met ouders. Mede
op basis van deze evaluatie neemt de school, indien nodig, extra maatregelen om het kind
op koers te houden richting de uitstroombestemming of stelt de school het OPP bij.
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Adaptief onderwijs
Adaptief onderwijs wordt gekenmerkt door:
• Aangepaste didactiek.
• Effectieve groepsorganisatie.
• Aandacht voor een goed pedagogisch klimaat.
Aangepaste didactiek

Op de Klimboom wordt gewerkt met een werkperiode. Tijdens deze werkperiode komen de
volgende vakken aan de orde: taal, (werkwoord-)spelling, schrijven, rekenen, verkeer,
woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen.
Kinderen plannen in de onderbouw door middel van een planbord. Vanaf de middenbouw
plannen kinderen zelfstandig hun dag- of weektaak. Dit houdt in dat zij zelf mogen plannen
wanneer ze bepaalde vakken gaan doen. Kinderen moeten dus zelfstandig kunnen werken,
zodat de stamgroepleider tijd heeft voor meerdere instructiemomenten binnen een
werkperiode.
De instructie vindt plaats op vaste momenten in de week. Voor de kinderen zijn deze
momenten ook duidelijk. De meeste instructiemomenten vinden plaats in de vaste kring, bij
het bord.
Er wordt op de Klimboom met verschillende instructies gewerkt:
• instructie volgens de methode
• verlengde instructie
• eigen leerlijn instructie
• tweede leerweg instructie
Hiernaast betekent dit voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling dat zij voor bepaalde
vakken vrijstelling krijgen om meer verwerkingstijd te creëren voor andere vakken. Kinderen
met een versnelde ontwikkeling krijgen extra opdrachten binnen de dag- of weektaak.
Ook de Ipad wordt ingezet tijdens de werkperiode. De kinderen oefenen hierop rekentuin/
taalzee/ words&birds/ nieuwsbegrip.
Met het vak rekenen werken we door de gehele school op hetzelfde tijdstip . Dit heeft als
voordeel dat een leerling ook een jaargroep hoger kan rekenen dan het niveau van de groep
waar hij in zit.
De instructie vindt plaats op vaste momenten in de week. Voor de kinderen zijn deze
momenten ook duidelijk. Twee keer per week is er een instructiemoment. Op de dagen dat
er geen instructie gegeven wordt, is er tijd voor verlengde instructie en/of eigen leerlijn
instructie.
We werken met de kinderen met nieuwsbegrip om het begrijpend en technisch lezen te
oefenen.
Voor begrijpend lezen is een vast moment in de week gekozen. Deze instructie wordt
gegeven per niveaugroep. Bij de verwerking wordt er rekening gehouden met de
niveauverschillen in de groep.
Tijdens de instructie wordt het verhaal in alle groepen samen met de kinderen gelezen. Dit
om de zwakke lezers te ondersteunen. Enkele dyslectische kinderen maken hierbij gebruik
van de voorleesfunctie in Nieuwsbegrip. Ook de verwerking wordt grotendeels samen
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gedaan, waarin de kinderen met hun antwoorden komen en gezamenlijk een antwoord
wordt geformuleerd. Het gaat er hierbij om dat de kinderen zich bepaalde denkstrategieën /
vaardigheden eigen maken.
Tijdens begrijpend lezen is modeling van de stamgroepleider zeer belangrijk!
Bij het vakgebied spelling staat per week een spellingafspraak centraal. Vanaf groep 4 wordt
aan het begin van de maand een begindictee afgenomen. Aan de hand van dit dictee wordt
bepaald of de kinderen in de remediëringsgroep, basisgroep of verrijkingsgroep komen.
(rode, gele of groene groep) Op maandag wordt de afspraak uitgelegd en gedurende de rest
van de week worden dictees afgenomen. Zo wordt er iedere dag aandacht besteed aan de
betreffende afspraak en benoemen de kinderen de afspraken die de weken ervoor aan bod
zijn geweest. Aan het einde van de maand wordt het einddictee afgenomen. Verder vindt de
verwerking plaats in het schrift van STAAL. Kinderen die in de verrijkingsgroep zitten, werken
ook met het plusschrift van STAAL.
Effectieve groepsorganisatie

Er wordt gewerkt met jaarplanningen en weekplanningen.
In de jaarplanning geeft iedere bouw aan hoe de lesstof verdeeld is over het jaar. Hierin
staan ook de thema’s waaraan gewerkt wordt.
De weekplanning is een vast ritmisch weekplan, waar de stamgroepleider zich aan houdt.
Deze planning zit in de groepsmap.
Voorin de groepsmap zit tevens een lijst met hierop aangegeven de bijzonderheden van de
betreffende groep en het groepsoverzicht met hierop aangegeven per vakgebied welke
kinderen in de basis-, remediërings- of verrijkingsgroep zitten.
Ook staan er de groeps- en individuele afspraken beschreven en is er een plattegrond van de
groep.
De kring neemt een belangrijke plek in in de stamgroepen. We starten iedere dag
gezamenlijk vanuit de kring en geven ook op die plek de verschillende instructies.
In al onze groepen is een vaste kring te vinden. Deze wordt gebruikt op vaste momenten op
een dag zoals de dagopening en de dagsluiting, de fruitkring en ook als instructiekring.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan samenwerken. De kinderen zitten in heterogene
tafelgroepen en de afspraak is dat ze eerst aan elkaar hulp vragen. We gaan uit van het
Jenanplanprincipe: kinderen helpen elkaar. Ook werken ze vaak aan een opdracht in
tweetallen.
In de bovenbouw wordt er binnen de werkperiode en tijdens rekenen zoveel mogelijk door
de kinderen zelf nagekeken of wordt het werk gezamenlijk besproken. Dit omdat we
kinderen eigenaar willen maken van hun eigen leerproces. De stamgroepleider controleert
steekproefsgewijs en bij bepaalde kinderen wordt het werk altijd door de stamgroepleider
nagekeken. Daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat kinderen ervaren welke
“fouten” ze maken en goed kunnen reflecteren op hun eigen werk.
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Aandacht voor een goed pedagogisch klimaat

Op de Klimboom mogen kinderen verschillend zijn! Er is ruimte voor kinderen om zichzelf te
zijn. Dit wordt ook als zodanig benoemd. Er zijn kinderen die een vertraagde of versnelde
ontwikkeling hebben en de andere kinderen accepteren dit.
We gaan ervan uit dat een kind zich het best kan ontwikkelen als het zich veilig en vertrouwd
voelt en dus kan zijn wie hij is.
Er is veel ruimte voor interactie tussen kinderen en de stamgroepleider en tussen kinderen
onderling. Kinderen geven hun mening in de verschillende kringgesprekken die wij dagelijks
voeren. De afspraken waar we mee werken en rekening mee houden staan in de
“Klimboom-9”.
Indien zich gevallen voordoen van een onveilig klimaat, wordt het OASE project ingezet.
Tevens hebben we een pestprotocol (deze is te vinden op onze website) en zijn er twee
pestcoörinatoren en vertrouwenspersonen op school.
(Een mannelijke en vrouwelijke collega Deze personen zijn bij de kinderen bekend.
We kiezen ervoor om aan het begin van het schooljaar op kamp te gaan om het sociale
proces binnen de groepen te bevorderen.
Ongeveer 4 keer in het jaar hebben we op school ateliers. Dit houdt in dat kinderen op
activiteit kunnen kiezen en er kinderen van groep 1 tot en met 8 bij elkaar in de groep zitten
en samen spelen en werken.
Zoals al eerder genoemd, neemt de kring een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. De
kring is de plaats waar we elkaar ontmoeten, gesprekken voeren en oplossingen bedenken
voor problemen. Dit versterkt de omgang met elkaar, de veiligheid binnen de groep en geeft
de kinderen de kans om hun mening te uiten.
Vanuit het Jenaplanonderwijs kiezen wij ervoor om momenten te vieren met kinderen door
het jaar heen. Zo starten we elke week met een weekopening en sluiten we de week met
een weeksluiting. Ook bij alle feesten is er plaats voor een gezamenlijke viering. Ook
verdrietige momenten worden samen “gevierd’. Hiermee versterken we het
saamhorigheidsgevoel op onze school.
We volgen het sociaal emotioneel welbevinden van de kinderen ook via ZIEN!
De stamgroepleiders vullen dit 2 keer per jaar in en ook de kinderen van de bovenbouw
vullen het kinddeel in.
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Overstap van onderbouw naar middenbouw
Een kind start met het ontwikkelingsmateriaal en de activiteiten van groep 1.
In de loop van het schooljaar beslist de stamgroepleider samen met de ib-er aan de hand
van observaties en toetsgegevens of het kind doorstroomt naar groep 2 of nog een jaar in
groep 1 blijft. Dit in samenspraak met de collega’s uit de bouw, ib-er en ouders. In alle
gevallen is er sprake van een ononderbroken doorgaande leerlijn. Het kind kan op zijn eigen
tempo, passend bij zijn eigen ontwikkeling, het ontwikkelingsmateriaal van de werkkaarten
doorlopen. De stamgroepleider past de moeilijkheid van de werkbladen, de creatieve
opdrachten, de ipad opdrachten, etc. aan aan het niveau van het kind.
In onze visie zeggen we dat we aansluiten bij de ononderbroken leerlijn van het individuele
kind. Dat betekent dat we goed naar de ontwikkeling van kinderen kijken. Of een kind
doorgaat naar groep 2 of 3 is maatwerk.
Natuurlijk is de geboortedatum van kinderen belangrijk, maar meer om te zien hoeveel
onderwijstijd een kind heeft gehad.
In de praktijk zien we dat cognitieve zorg vaak samen gaat met sociale emotionele zorg.
Wanneer er bij een kind sprake is van verlenging in de onderbouw, betekent dit niet dat dit
kind in zijn verdere schoolloopbaan niet meer kan verlengen.
Ook in de verdere schoolloopbaan moet worden gekeken naar de sociaal emotionele
ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en plek in de groep.
Als er sprake zou zijn van een mogelijke versnelling moeten alle stappen vergelijkbaar
worden onderbouwd.
De kinderen die gedurende een schooljaar in de onderbouw starten, starten administratief
in groep 1.
Er kan dus sprake zijn van de volgende mogelijkheden:
•
•

Kinderen geboren in augustus t/m december (najaarskinderen) gaan na minder dan
een jaar onderwijs naar groep 2. Zij volgen dan ruim anderhalf jaar onderwijs in de
onderbouw.
Kinderen geboren in augustus t/m december zitten bijna drie jaar in de onderbouw
(telt wel als doublure). Ze mogen, indien noodzakelijk, in een andere bouw nogmaals
doubleren. Ze doen dan bijna tien jaar over de basisschool en worden in de brugklas
veertien jaar.

Een kind dient in ieder geval vòòr zijn veertiende jaar van de basisschool af te zijn.
Bij twijfel over een onderbouwverlenging of overgang naar groep 3 dienen er voldoende
gegevens op papier te zijn om tot een grondige en onderbouwde keuze te komen. De
volgende punten zijn hierbij van belang:
Observaties door de stamgroepleider
Per kind worden de observatiegegevens digitaal bijgehouden door de stamgroepleider. Deze
observatiegegevens zeggen veel over werkhouding, zelfstandigheid, motivatie,
taakgerichtheid, taakaanpak en concentratie.
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Per onderbouw wordt in elk geval 1 moment in de week afgesproken waarin tijd wordt
ingeruimd om alle kinderen te observeren. Alle losse observaties gedurende de week
worden ook genoteerd.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van screeningslijsten. Hierop worden cognitieve en
motorische vaardigheden genoteerd.
Interne / Externe observaties
Wanneer er zorg blijft bestaan rondom een kind, kan tijdens de consultatie afgesproken
worden dat de ib-er in de groep komt observeren. Ook kan de orthopedagoge van SKO
komen observeren of een begeleider vanuit het onderwijsloket passend onderwijs Lelystad
Dronten.
Toetsgegevens
Bij alle kinderen van groep 2 worden tweemaal per jaar de screeningsbladen afgenomen,
zodat er een breed beeld ontstaat van de cognitieve vaardigheden.
Bij groep 2 komt daar de fik-screening in maart bij.
Bij oudste kleuters wordt in maart een dyslexie-signaleringslijst (Fik) afgenomen, waarbij de
eerste signalen die kunnen wijzen op dyslexie waargenomen kunnen worden.
Deze gegevens geven een beeld waar het kind staat in de ontwikkeling voor aanvankelijke
leesonderwijs.
NB: Als alleen de Fik-gegevens onvoldoende scoren, is dat niet direct een teken om een kind
langer in de onderbouw te houden! Deze uitslag geeft alleen aan dat een kind kans op
dyslexie heeft.
Na consultatie met de ib-er wordt tijdens de rapportagegesprekken de zorg met ouders
besproken en wordt aangegeven (uiterlijk tijdens de facultatieve rapportage in oktober van
het 2e jaar) of er twijfels zijn over de overgang naar groep 3.
De twijfels worden tijdig met ouders besproken en hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de
observaties en toetsgegevens. Uiterlijk in januari tijdens de verplichte rapportage worden de
twijfels besproken, de definitieve beslissing valt in april/mei.
De school beslist uiteindelijk of een kind wel of niet doorgaat naar de volgende groep.
Zie hiervoor ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-enantwoord/wie-bepaalt-of-mijn-kind-blijft-zitten-of-overgaat-naar-de-volgende-klas
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Verslaglegging en dossiervorming

A. Groepsmap
In iedere groep is een groepsmap aanwezig. Met tabbladen worden de verschillende
onderdelen aangegeven.
Voorin:
• Belangrijke medische gegevens van de kinderen
• Bijzonderheden over kinderen: dyslexie, eigen leerlijn e.d.
• Groepsoverzicht (Bijlage II)
Daarna:
• Plattegrond stamgroep met voornamen
• Protocol ziekte en vervanging.
Afspraken:
• Groeps- en schoolafspraken
• Instructiegroepen
Planning:
• Ritmisch weekplan
• Jaarschema met alle data
• Methodische planning en thema’s
Parnassys:
• Gespreksverslagen van gesprekken met ouders, instanties e.d.
• Lopende individuele handelingsplannen.
• Verslagen van het basisteam.
• Aan het einde van het jaar: laatste rapport, geëvalueerde OPP’s en consultaties.
• Inschrijfkaart.
• Onderzoeksrapporten en observaties van de orthopedagoog.
• Onderzoeksverslagen van externe hulpverleners.
• Kopieën van onderwijskundige rapporten.
• Kopieën van toestemmingsformulieren.
• Schoolverslagen en onderwijskundige rapporten van de vorige school.
• Registratieformulier van de logopedische screening.
• Kopie aanmeldingsformulieren voor het basisteam en andere zaken, waarvoor
toestemming nodig is van de ouders.
• Digitale rapporten
• Oudergesprekken
• Geëvalueerde consultaties
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Rapporten
Er wordt op De Klimboom gewerkt met een digitaal ingevuld rapport.
Afspraken over het invullen van het rapport:
• De zorg die je tijdens de consultatie hebt besproken, moet terug te vinden
zijn in het rapport.
• Het rapport wordt procesgericht ingevuld en niet product gericht.
• De toelichting wordt aan het kind geschreven en in een positieve bewoording.
Het rapport gaat mee naar huis op de vrijdag voordat de gesprekken met de ouders zijn.
Alle ouders worden bij het eerste rapport uitgenodigd voor het gesprek.
In oktober is er een ouder/kind gesprek
In januari zijn er verplichte oudergesprekken
In april en juni zijn er facultatieve oudergesprekken
Aan het einde van het schooljaar wordt het document waarop de 2 rapporten van het
huidige schooljaar zijn ingevuld, opgeslagen in Parnassys bij de desbetreffende leerling.
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Groepsoverdracht einde schooljaar
Toetsen
De stamgroepleider registreert de toetsgegevens in parnassys.
Groepsplannen / OPP/ consultaties
De huidige stamgroepleider zorgt ervoor dat de ontvangende stamgroepleider de
consultaties en eventuele OPP’s krijgt van de kinderen.
Tevens ontvangt de nieuwe stamgroepleider het groepsoverzicht , zodat duidelijk zichtbaar
is in welke instructiegroep de kinderen zitten.
Toetsboekjes
De toetsboekjes van Cito worden aan het eind van het jaar vernietigd. Van de kinderen die
een IV of V hebben gehaald wordt een analyse gemaakt om te verhelderen waar extra
aandacht nodig is en in parnassys bewaard. Toetsboekjes van de methodegebonden toetsen
worden aan het eind van het jaar vernietigd.
Parnassys
Aan het einde van het schooljaar slaat de huidige stamgroepleider de rapporten, de
consultaties, handelingsplannen en OPP’s op in Parnassys bij de desbetreffende leerling.
Groep 8
OPP’s, consultatieverslagen, toetsgegevens en gespreksverslagen blijven op te halen in
parnassys.
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Procedure eindadvies groep 8 / overstap VO
Groep 7:
In juni worden alle leerlingen besproken. Dit wordt met de volgende personen besproken:
• Stamgroepleiders groep 7
• Directeur
• Adjunct directeur
• Intern Begeleiders
Er wordt rekening gehouden met onderstaande punten:
• De sociaal emotionele ontwikkeling.
• De resultaten op de methodegebonden toetsen.
• De resultaten van de Cito’s.
• De werkhouding tijdens de verschillende vakken.
• Inzet, motivatie en taakgerichtheid tijdens de werkperiode.
• Of er sprake is van faalangst of toetsangst bij de leerling.
Hieruit volgt een voorlopig eindadvies. In de laatste rapportage van groep 7 wordt dit
voorlopige eindadvies met de ouders gedeeld en gesproken over de
verwachtingen van het kind en van de ouders.
Groep 8:
In februari, als de leerling in groep 8 zit, vindt opnieuw een gesprek plaats met de volgende
personen:
• Stamgroepleiders groep 8
• Directeur
• Adjunct directeur
• Intern Begeleiders
Deze groep bepaalt welk traject de leerling hoogst waarschijnlijk zal gaan volgen.
Er wordt rekening gehouden met onderstaande punten:
• De sociaal emotionele ontwikkeling.
• De resultaten op de methodegebonden toetsen.
• De resultaten van de Cito’s.
• De werkhouding tijdens de verschillende vakken.
• Inzet, motivatie en taakgerichtheid tijdens de werkperiode.
• Of er sprake is van faalangst of toetsangst bij de leerling.
Van groot gewicht is de combinatie van
• leerresultaten
• persoonskenmerken, zoals zelfstandigheid /verantwoordelijkheid, motivatie, taakbesef
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Bij het eindadvies worden beide aspecten, die ook al uitdrukkelijk in de hele periode van de
bovenbouw zijn vastgelegd, even zwaar gewogen.
Vervolgens worden de ouders en leerlingen uitgenodigd door de stamgroepleider om het
traject te bespreken.
In april wordt de IEP toets afgenomen. De score van deze toets verandert niets aan het
eindadvies dat al is afgegeven. Echter indien de score van deze toets hoger uitvalt, zullen
ouders wel uitgenodigd worden voor een gesprek om het eindadvies nogmaals te
bespreken. Eventueel kan dan een aanpassing van het eindadvies overwogen worden.
Uitzonderingen
Wanneer ruim van tevoren blijkt dat een leerling PRO zal volgen, wordt bij deze leerling in
november het Drempel onderzoek afgenomen op het VO.
VO
Er zijn gedurende het jaar meerdere contacten met het Almere-College en met het IchthusCollege.
• Er zijn per jaar enkele algemene bijeenkomsten, waarbij het gaat over procedures,
schoolontwikkelingen, enz.
• Er vindt een overdracht plaats tussen de VO scholen in Dronten en de Klimboom van de
huidige 8e jaars.
• Er zijn, in de periode januari / februari, gesprekken met de mentoren van de oudKlimboomkinderen, om te zien, hoe de ontwikkelingen van een kind verder verlopen.
• Tenslotte krijgen we regelmatige rapportages van de schoolloopbaan van oud Klimboomkinderen.
Door deze regelmatige en ook lange-termijn terugkoppeling kunnen Klimboom en
voortgezet onderwijs zich voortdurend op elkaar afstemmen.
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Procedure verwijzing PRO (Praktijkonderwijs)
Leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor PRO moeten op meerdere vakgebieden
een achterstand van 2 jaar of meer hebben en tenminste 12 jaar oud zijn.
Er dient tenminste een achterstand te zijn op een van de volgende vakgebieden: rekenen of
begrijpend lezen.
Indien een leerling in aanmerking komt voor PRO:
• Wordt de leerling eind groep 6 ingebracht in de leerlingenbespreking om na te
denken over het vervolgtraject.
• Kan er worden besloten dat de leerling tot en met groep 8 op school blijft en in groep
8 mee doet met de LWOO toets.
• Kan er worden besloten dat de leerling eerder toe is aan het VO dan na groep 8.
Dit is het geval, wanneer de leerling sociaal emotioneel verder is dan zijn of haar
groepsgenoten of wanneer duidelijk is dat het verwachte leerrendement in groep 8
te laag zal zijn.
Als een leerling in aanmerking komt voor PRO worden de volgende stappen genomen:
1. De ouders worden ingelicht. Bij dit gesprek zijn stamgroepleider en IB en ouders
aanwezig. De leerling is niet aanwezig bij dit gesprek. De afspraken worden
genoteerd.
2. Nadat de ouders akkoord zijn gegaan, wordt de ouders geadviseerd een VO school te
zoeken, aangezien de leerling apart getoetst zal worden.
3. De stamgroepleider meldt de leerling aan bij het VO. Meestal zal dit aan het begin
van het nieuwe schooljaar zijn (zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar).
4. De gegevens van het drempelonderzoek en andere benodigde zaken worden door de
stamgroepleider en de Ib-er in een onderwijskundig rapport vastgelegd.
5. Het onderwijskundig rapport wordt opgestuurd naar de VO school. (oktober of
januari)
6. Rond november doet de leerling mee met de eerste toetsronde. Indien dit door
omstandigheden niet gerealiseerd kan worden is er rond februari een tweede
toetsronde.
7. Afhankelijk van de procedure van de VO school worden de resultaten van de LWOO
toetsen besproken met de ouders.
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Meer en hoogbegaafde kinderen zie protocol HB.
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Leerlingvolgsysteem
Interne rapportage
We vinden het belangrijk om een heldere interne rapportage bij te houden.
De ontwikkeling van een kind moet duidelijk gerapporteerd worden, zodat bij verandering
van situatie of wisseling van personen er sprake kan blijven van een continue ontwikkeling.
De interne rapportage valt uiteen in twee delen:
a.
Een algemeen deel, met ontwikkelingsaspecten 'in de breedte' en accenten van de
sociale ontplooiing, zoals: zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, taakbesef en motivatie,
samenwerking, concentratie
b.
Een specifiek deel: bij de kinderen van de onderbouw : ontwikkelingsgebieden (zie
hieronder)
bij de kinderen van de midden en bovenbouw: technisch lezen, begrijpend lezen,
taal, spelling, rekenen en wereldoriëntatie.
Specifieke informatie onderbouw:
De ontwikkelingsgebieden van de onderbouw hebben betrekking op: taalontwikkeling,
ruimtelijk inzicht, relaties taal-denken, motoriek. Hier wordt twee keer per jaar op
'gescoord'.
Specifieke informatie middenbouw / bovenbouw:
Van de gehanteerde methoden worden de tussentoetsen gebruikt; de methoden voor lezen,
taal, spelling en rekenen geven tussentoetsen, om de voortgang in de leerstof te
controleren.
Door deze gegevens te analyseren, kan de stamgroepleider constateren hoe de vorderingen
zijn of waar problemen opvallen. Door deze toetsgegevens met eerdere toetsresultaten te
vergelijken, kan besloten worden om een kind extra uitleg en oefenmateriaal aan te bieden.
Hierdoor kan voorkomen worden, dat er een grotere achterstand ontstaat.
•
•

om de voortgang van het technisch lezen te toetsen, worden de AVI- en de DMTtoets gebruikt.
het Cito heeft methodeonafhankelijke toetsen ontwikkeld voor begrijpend lezen,
rekenen en spelling. Deze breed gestandaardiseerde toetsen worden twee keer per
jaar afgenomen. Ze vormen een extra "veiligheidsklep" om de voortgang te
bewaken.

Door deze brede interne rapportage zo op te zetten, wordt de ontwikkeling van de kinderen
nauwkeurig gevolgd.
Het gaat er niet om, ieder kind te laten beantwoorden aan gemiddelde normen of scores.
Ieder kind is uniek, met zijn mogelijkheden en beperkingen en dus is het juist de bedoeling,
om snel in te springen wanneer er bepaalde problemen gesignaleerd worden.
En daarbij elk kind de mogelijkheid bieden om het beste uit zichzelf te halen.
De uitslagen van de methodetoetsen en van de Cito-toetsen kunnen aanleiding geven tot
het bijstellen van de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben !
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Communicatie met ouders over de zorg
Rapportage naar ouders toe
Op de Klimboom worden ouders uitgebreid op de hoogte gehouden over de ontwikkeling
van hun kind.
De volgende aandachtspunten zijn van belang:
I Als een ouder of een stamgroepleider het van belang vindt om van gedachten te wisselen
over het kind, is een afspraak snel gemaakt. Wanneer iets van belang is, is niet in het
algemeen te zeggen. Naarmate kinderen ouder worden en ouders minder vaak op school
zijn, zal er eerder van uit worden gegaan dat " ... geen bericht goed bericht is ... "
We willen de lijntjes kort houden en nemen liever snel contact op om onze zorgen te delen.
Bij zorgleerlingen wordt iedere 6 tot 8 weken een gesprek met ouders ingepland door de
stamgroepleider. In oktober vindt er een ouder/kind gesprek plaats.
II Rapportageavond In januari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek.
Het rapport wordt de vrijdag voor de rapportagemiddag op school met de kinderen
besproken en kan thuis worden bekeken.
III Facultatieve (rapportage) gesprekken worden twee keer per jaar gehouden, in april en in
juni; Ouders hebben hierdoor de mogelijkheid om tussentijds met de stamgroepleider over
de ontwikkeling van hun kind te praten. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven, maar ook
stamgroepleiders kunnen ouders hiervoor uitnodigen.
NB: de data voor deze avonden staan vermeld in de jaarkalender.
Voor de volledigheid:
• De stamgroepleider van het kind is in alle opzichten hèt aanspreekpunt, om de
ontwikkeling van het kind of eventuele problemen mee te bespreken.
Tenslotte: de schoolleiding draagt de eindverantwoordelijkheid; als ouders vinden dat
gesprekken met een stamgroepleider onvoldoende tevredenheid geven, is het raadzaam
een signaal af te geven bij de schoolleiding.
Dan kan worden geprobeerd problemen, die worden ervaren, te verhelderen en op te
lossen.
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Doubleren
Voor sommige kinderen kan doublure gewenst zijn. Hiervoor kijken we naar meerdere
onderdelen.Het kind is in elk geval meerdere keren besproken in de bouw en tijdens de
consultaties met de intern begeleider. Alle stappen van extra hulp en begeleiding zijn
geboden (zie stappenplan).
Als het kind onvoldoende scoort op de methodegebonden toetsen en de CITO toetsen en /
of het kind sociaal emotioneel en / of qua werkhouding en taakgerichtheid nog erg jong is
kunnen we kiezen voor een doublure.In de meeste gevallen stapt het kind het volgend
schooljaar zoveel mogelijk op zijn eigen niveau in en hoeft niet alle stof weer te doorlopen.
Alleen onvoldoende scoren op de Cito - toets is dus geen reden tot doublure!
Stappenplan doublure “De Klimboom”
1) Kinderen die met zorg zijn overgedragen, worden voor de facultatieve rapportage
uitgenodigd op gesprek. (Iedere 6 tot 8 weken wordt door de stamgroepleider een
gesprek met ouders ingepland om de zorg te bespreken.)
2) Ouders worden vroegtijdig en specifiek ingelicht dat er mogelijk zorg is omtrent
cognitieve of sociale vaardigheden van hun kind. (Verslag in parnassys)
3) Kinderen worden besproken met de Ib-er. Dit aan de hand van een volledig ingevuld
en geëvalueerd consultatieformat. Waarna de consultatie tussen IB en de
stamgroepleider plaatsvindt.
4) De handvatten die IB, eventueel in samenspraak met de orthopedagoog doet,
worden door de stamgroepleiders in de klas uitgevoerd.
5) Terugkoppeling over deze aanpak vindt plaats naar ouders. (Verslag in parnassys.)
6) Indien er geen vooruitgang te zien is en er twijfel is omtrent doublure of gedacht
wordt aan doublure, wordt het kind wederom besproken met de IB- er. (Dit kan ook
eerder dan dat er een consultatie staat gepland, de stamgroepleider maakt hiervoor
een afspraak met de Ib-er.)
7) De kinderen waarbij twijfel is omtrent doublure worden ook in een bouwvergadering
met de bouw waar het kind in blijft / naar toe gaat besproken.
8) Gesprek met ouders omtrent twijfel doublure (eventueel met IB- er erbij).
In parnassys wordt aangegeven in het gespreksverslag dat dit naar ouders is
gecommuniceerd. Ook als besproken is dat een kind met twijfel toch doorgaat, wordt
aan ouders aangegeven dat het mogelijk is dat het volgende jaar / bouw wordt
gedoubleerd.
9) Hierna wordt er een datum afgesproken waarbij ouders, stamgroepleider en Ib-er
een definitief besluit nemen over het volgende schooljaar Dit moet voor de
meivakantie duidelijk zijn. (Verslag in parnassys.)
10) Bij doublure of met twijfel toch door, neemt de stamgroepleider initiatief om samen
met de Ib-er een plan op te stellen voor het volgende schooljaar.
11) Er wordt vastgelegd welke lesstof het kind in het jaar van doubleren aangeboden
krijgt.
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12) De school beslist uiteindelijk of een kind wel of niet doorgaat naar de volgende
groep.
Zie hiervoor ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-enantwoord/wie-bepaalt-of-mijn-kind-blijft-zitten-of-overgaat-naar-de-volgende-klas
13) Doublure betekent niet automatisch dat een kind tot en met groep 8 op school blijft.
We kijken in de bovenbouw bij kinderen die gedoubleerd hebben nogmaals of een
kind cognitief en/of sociaal emotioneel al toe is aan het VO of niet.
Kinderen met een eigen leerlijn / tweede leerweg
(van wie verwacht wordt dat het kind eind groep 8 niveau niet gaat halen)
Wanneer een kind ondanks veel hulp niet kan meekomen met de aangeboden stof in de
groep, kan het op een eigen leerlijn worden gezet. Over het algemeen betreft dit meestal
één onderdeel, zoals bijvoorbeeld spelling of rekenen.
Voordat kinderen op een eigen leerlijn / tweede leerweg worden gezet, moet er eerst
contact zijn geweest met de orthopedagoog.
De te nemen stappen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

De leerling wordt besproken tijdens de consultatie met de Ib-ers.
De leerling wordt besproken tijdens de consultatie met de orthopedagoog.
Er vindt een gesprek met de ouders plaats waarin de zorg wordt besproken.
Er wordt getoetst op welk niveau de leerling zich bevindt.
Soms is het mogelijk dat de leerling op het betreffende vakgebied met een lagere
groep meedoet. Er is dan sprake van een eigen leerlijn binnen de methode.
Er moet wel een einddoel bepaald worden en een stappenplan gemaakt worden.
6. Indien een kind niet het niveau heeft van een lagere groep, zal het op een tweede
leerweg worden gezet. Ook hier moet een einddoel bepaald worden en een
stappenplan gemaakt worden.
7. Bovenstaande gegevens worden verwerkt in een ontwikkelingsperspectief. Dit
ontwikkelingsperspectief dient ondertekend te worden door de ouders.
8. Indien nodig wordt een capaciteitenonderzoek afgenomen door de orthopedagoog.
9. De Ib-er zoekt samen met de stamgroepleider en (indien nodig) de orthopedagoog
naar de juiste aan te bieden stof.
10. Tijdens de consultatie wordt er geëvalueerd en besloten wat de te volgen stappen
zijn.
Indien een kind desondanks zwakker gaat presteren, zal verder onderzoek nodig zijn om dit
kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Het streven is om deze kinderen in ieder geval op het niveau van eind groep 6 te laten
komen!
Alle kinderen met een eigen leerlijn worden elke keer tijdens de consultatie besproken.
Hierdoor komen de vorderingen in de interne rapportage van het kind te staan. Voor deze
leerlingen is een OPP opgesteld, waarin omschreven staat wat de doelen zijn voor die
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periode. In de groepsmap moet terug te vinden zijn welke kinderen een eigen leerlijn
hebben en welke kinderen extra instructie nodig hebben.
Als we kinderen op de Klimboom op een eigen leerlijn zetten, gebeurt dit altijd in overleg
met de Intern Begeleider. Die op zijn beurt alles weer kortsluit met de orthopedagoog.
We kijken met name naar de resultaten van de methode-gebonden toetsen, maar ook de
toetsen van CITO LVS wegen mee.
Ook kijken we naar de hoeveelheid geboden hulp en hoe effectief die is geweest. Is het
leerrendement voldoende geweest of wijst alles erop dat de stof aangepast moet worden?
Tenslotte kijken we naar de taakaanpak en de sociale competenties van het kind om te
kijken of dit kind wellicht aan zijn plafond zit.
In enkele gevallen vragen we extra informatie aan in de vorm van een observatie of een
intelligentieonderzoek van de orthopedagoog.
De Klimboom realiseert een eigen leerlijn (werken op eigen niveau) lezen op de volgende
manier:
Alle kinderen op de Klimboom lezen op hun eigen niveau. Er is in groep 3 t/m groep 8 tijd
ingeroosterd voor lezen. Kinderen die nog niet het gewenste AVI niveau bereikt hebben,
worden in die tijd extra begeleid.
De Klimboom realiseert een eigen leerlijn (werken op eigen niveau) spelling op de volgende
manier:
Kinderen die uitvallen binnen het vakgebied spelling kunnen op 2 manieren een eigen
leerlijn hebben.
Bij achterstand van een jaar, sluiten ze aan bij de jaargroep onder hun en volgen ze de
methode voor een jaargroep lager. Eventueel halen ze instructie in de betreffende groep,
maar meestal verzorgt de stamgroepleider zelf die instructie.
Kinderen die meer achterstand hebben en langer de tijd nodig hebben om te automatiseren,
volgen een eigen, persoonlijke lijn. Die is dus voor al die kinderen verschillend.
Gewerkt wordt vanuit een foutenanalyse van de CITO of van het PI-dictee en met
materialen van spelling in de lift, zelfstandig spellen en de eigen methode.
In alle gevallen werkt een kind langer dan normaal aan een spellingsafspraak en worden de
regels meer dan anders visueel gemaakt.
De Klimboom realiseert een eigen leerlijn (werken op eigen niveau) rekenen op de volgende
manier:
Kinderen die uitvallen binnen het vakgebied rekenen kunnen op 2 manieren een eigen
leerlijn hebben.
Bij achterstand van een jaar, sluiten ze aan bij de jaargroep onder hun en volgen ze de
methode voor een jaargroep lager. Ze halen de instructie in de betreffende groep.
Kinderen die meer achterstand hebben en langer de tijd nodig hebben om te automatiseren,
volgen een eigen, persoonlijke lijn. Die is dus voor al die kinderen verschillend.
Gewerkt wordt vanuit een foutenanalyse van de CITO en met materialen van Maatwerk en
de eigen methode.
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In alle gevallen werkt een kind langer dan normaal aan de rekenstrategieën en worden deze
meer dan anders visueel gemaakt. Tevens wordt er gewerkt vanuit passende perspectieven.

Zorgplan De Klimboom 2016-2020

34

Zorgplan De Klimboom 2016-2020

35

Toelatingsprotocol gehandicapte kinderen / zorgkinderen
In principe zijn alle kinderen welkom op de Klimboom, óók als het gaat om gehandicapte
kinderen.
Bij aanmelding van een gehandicapt kind kijken we of redelijkerwijs verwacht mag worden
dat het team deze gehandicapte leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en / of
andere leerlingen tekort komen.
Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de
mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden zijn niet elk jaar
hetzelfde. Kinderen met een handicap vallen onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil
zeggen dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven maar dat we ook van deze
kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de andere
kinderen leren. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen in veel gevallen lager zal
liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8.
Niet alleen de speciale behoeften van het gehandicapte kind spelen een rol.
In de afweging rond de toelating laten we de volgende punten meewegen:
a. Mogelijke verstoring van rust en veiligheid; bij ernstige gedragsproblematiek kunnen
we wellicht niet (ondanks een vóór 1 augustus 2014 vastgestelde ‘rugzak’) de
noodzakelijke structuur bieden; dit kan een reden zijn om dit kind niet toe te laten
b. De mate waarin verzorging nodig is; het kan voorkomen, dat het kind zoveel
verzorging nodig heeft, dat het geven van onderwijs aan de andere kinderen in het
gedrang komt; het is dan niet wenselijk, een kind toe te laten
c. Verstoring van het leerproces van de andere kinderen; we zullen moeten afwegen, of
beschikbare tijd en energie redelijk verdeeld kunnen worden. De uitkomst van deze
afweging kan een reden zijn, om dit kind niet toe te laten
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Procedure onderzoek door orthopedagoge SKO
1.

De stamgroepleider en / of ib-er signaleert een leer- of gedragsprobleem bij een kind.
De zorg en extra hulp binnen de school leidt tot onvoldoende resultaat.

2.

Het kind wordt besproken tijdens de consultatie.

3.

De stamgroepleider stelt de ouders middels een gesprek op de hoogte van de
voorgenomen aanmelding voor het onderzoek door de orthopedagoog.

4.

Na instemming van de ouders wordt het toestemmingsformulier (onderdeel van het
onderwijskundig rapport) door hen ondertekend (parnassys).

5.

De orthopedagoog maakt afspraken met de ib-er / stamgroepleider voor geschikte
data voor het onderzoek. De ouders worden hierover schriftelijk of telefonisch
geïnformeerd door de orthopedagoog.

6.

De orthopedagoog heeft op school een intakegesprek met de ouders. De
orthopedagoog stemt dit af met de ouders.

7.

Het onderzoek wordt op school afgenomen op de afgesproken dag.

8.

De orthopedagoog voert het eindgesprek samen met de ouders, de stamgroepleider
en de intern begeleider.

9.

Meestal (na toestemming van ouders) wordt een schriftelijk verslag tijdens het
evaluatiegesprek tussen orthopedagoog ouders en stamgroepleiders overhandigd
aan de ouders en de school. Indien er nog veranderingen / aanvullingen plaatsvinden
wordt het verslag later opgestuurd.

10.

De orthopedagoog verwerkt een kort verslag van het nagesprek in het schriftelijke
verslag.

11.

De stamgroepleider en de Ib-er voeren de eventuele aanbevelingen uit. (opstellen
van een handelingsplan, bespreken BT/ jeugdgids/samenwerkingsverband enz.)

12.

De uitslag van het onderzoek wordt medegedeeld in de zorgvergadering. Het
onderzoeksrapport wordt bewaard in Parnassys.
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Procedure aanmelding en screening logopedie
Op de Klimboom worden sinds januari 2007 alle vijfjarige kleuters gescreend door een
logopediste van de GGD. Ouders dienen hier hun toestemming voor te geven.
Mochten er tijdens consultaties twijfels of zorgen zijn over de taalvaardigheid/ uitspraak van
een kind dan roepen we de hulp van de logopediste in voor een extra onderzoek.
Protocol onderwijs aan zieke leerlingen
1. Inleiding
Als je ziek bent denk je meestal niet direct aan onderwijs. Toch blijkt onderwijs van groot
belang voor zieke leerlingen. Het biedt toekomstperspectief en houvast. Het recht op
onderwijs, zoals dat bij Wet is geregeld, is dan ook niet alleen recht op continuering van het
didactische aspect (instructie en verwerking van leerstof), maar zeker ook het recht op
continuering van sociale en emotionele belevingen.
Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen
vanwege ziekte. De aard van de ziekte kan heel verschillend zijn: een griepje, een ongeval of
een langdurige of chronische ziekte. Het is goed om afspraken te maken over de handelwijze
van de school, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
1.1. Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor een leerling, ziek of niet, ligt altijd bij de school waar het kind
op dat moment ingeschreven staat. Het is wel denkbaar dat de daadwerkelijke
onderwijsbegeleiding bij langdurige afwezigheid van de leerling, thuis of in het ziekenhuis,
uitbesteed wordt aan een Onderwijsbegeleidingsdienst of Educatieve Voorziening. De
eindverantwoordelijkheid voor de voortgang van het onderwijs blijft altijd bij de eigen school
liggen. Dat betekent dat een goed contact met ouders, leerling en de onderwijsbegeleider
noodzakelijk is.
1.2. Ziekenhuisschool
Vroeger waren er in de ziekenhuizen ziekenhuisscholen. Vanaf 1 augustus 1999 zijn deze
gesloten in de streekziekenhuizen. In de Academische Ziekenhuizen zijn de
ziekenhuisscholen vervangen door de Educatieve Voorzieningen. Het personeel van de
vroegere ziekenhuisscholen is verdeeld over deze Educatieve Voorzieningen en de
Schoolbegeleidingsdiensten.
1.3. Onderwijsbegeleidingsdienst
Sinds de opheffing van de ziekenhuisscholen heeft de schoolbegeleidingsdienst er dus een
taak bij gekregen: het begeleiden van zieke leerlingen en hun stamgroepleiders. Voor deze
extra taak zijn ook extra mensen aangesteld: de stamgroepleiders die eerder aan de
ziekenhuisscholen verbonden waren. Zij nemen meestal niet het hele onderwijs over, maar
treden echt op als consulent, als ondersteuner voor “de thuisschool”. Het telefoonnummer
van de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen bij de
Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep-Flevoland is: 0320 - 225060.
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2.Hoe te handelen
Bij langdurig zieke leerlingen is onderstaande wijze van werken een goede manier om de
leerling betrokken te laten blijven en een (zekere) voortgang in het onderwijs te
waarborgen. Het vraagt vooral veel inzet en tijd (vergeleken met een gemiddelde leerling)
van de stamgroepleider, die de eerst verantwoordelijke is. Meestal gaat het niet om een
ernstige ziekte, het gaat vaak om een gebroken arm of been o.i.d., maar ook dan is actie
gewenst.
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2.1. Korte ziekte / ongeval van een leerling:
¨ De stamgroepleider is de eerst verantwoordelijke voor het contact met de leerling en
ouders/verzorgers: zieke leerlingen stellen contact met hun medeleerlingen erg op prijs:
een briefje of kaartje van de groep sturen, medeleerlingen laten telefoneren met de
zieke leerling, eventueel een bezoekje brengen met een paar groepsgenootjes.
¨ De stamgroepleider informeert andere stamgroepleiders, die lesgeven aan deze leerling
en geeft zonodig handelingsadviezen.
¨ De stamgroepleider informeert de Ib-er en de directie over de voortgang van de
begeleiding.
¨ Bij dreigend langere ziekteperiode en niet naar school kunnen z.s.m. inschakelen van de
consulent van de voor een begeleidingsafspraak.
2.2. Langdurige ( blijvende) ziekte of opname in het ziekenhuis:
De stamgroepleider is de eerst verantwoordelijke voor het contact met de leerling en
ouders/verzorgers.
¨ De stamgroepleider informeert de overige stamgroepleiders die evt. aan deze leerling
lesgeven en kijkt wat voor werk de leerling thuis of in het ziekenhuis zou kunnen doen.
¨ De stamgroepleider informeert de Ib-er en de directeur over de voortgang van de
begeleiding en neemt zonodig ( bij opname in een niet-academisch ziekenhuis of bij een
zieke leerling die thuis verblijft ) contact op met de consulent van de IJsselgroep. Bij
opname in een academisch ziekenhuis wordt contact opgenomen door de consulent van
de Educatieve Voorziening van dat ziekenhuis.
¨ De stamgroepleider bespreekt e.e.a. met de groep en maakt medeleerlingen, voor zover
mogelijk, medeverantwoordelijk voor het in stand houden van de contacten met de zieke
leerling (post, telefoon en e-mail), bezoek, huiswerk, etc.
¨ De stamgroepleider informeert met enige regelmaat de Ib-er en de directeur over de
situatie en voortgang.
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Bijlage I: Overzicht overstap onderbouw naar middenbouw
Naam van het kind: ______________________ Stamgroep: ______________________
BETREFT:
• Observaties in de groep

DATUM

WAAR TE VINDEN
Zie digitale kindmap

•

Interne rapportage

Zie screeningslijst

•

Bouwvergadering

Zie notulen bouwvergadering

•

Consultaties met de Ib-er

Zie verslag van de consultatie

§

Interne observaties: Ib-er

Zie Parnassys

§

Externe observatie / onderzoek:
IJsselgroep / Bosman GGZ /
Therapeutisch Centrum / etc.

Zie Parnassys

§

Extern overleg: Basisteam (BT)

Zie Parnassys

§

FIK

Zie overzicht van de scores
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Bijlage II: Groepoverzicht
Groepsoverzicht onderbouw
Rekenen
Taal
Remediëringsgroep: Remediëringsgroep:

Motoriek
Remediëringsgroep:

Sociaal emotioneel
Remediëringsgroep:

Basisgroep:

Basisgroep:

Basisgroep:

Basisgroep:

Verrijkingsgroep:

Verrijkingsgroep:

Verrijkingsgroep:

Verrijkingsgroep:

Groepsoverzicht midden- en bovenbouw
Rekenen
Remediëringsgroep:

Spelling
Remediëringsgroep:

Technisch lezen
Remediëringsgroep:

Begrijpend lezen
Remediëringsgroep:

Basisgroep:

Basisgroep:

Basisgroep:

Basisgroep:

Verrijkingsgroep:

Verrijkingsgroep:

Verrijkingsgroep:

Verrijkingsgroep:
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Bijlage III: Consultatieformat
Naam kind:
Geb. datum:
Stamgroepleider:

Stamgroep:
Groep:
Schoolverloop:

1-2-3-4-5-6-7-8

Remediëring
Remediëring
Remediëring
Remediëring

Basis
Basis
Basis
Basis

Consultatie:
Oktober
December
Maart
Juni

Belangrijke historische gegevens

Observatiegegevens
Sociaal emotioneel:
Werkhouding:

Cognitieve vaardigheden
Rekenen

Verrijking
Verrijking
Verrijking
Verrijking

Onderwijsbehoeften rekenen:
Evaluatie rekenen door stamgroepleider:
(Beschrijf welke doelen niet behaald zijn, wat heb je er aan gedaan, wat heeft deze leerling de
komende periode nodig).

Cognitieve vaardigheden
Spelling

Remediëring
Remediëring
Remediëring
Remediëring

Basis
Basis
Basis
Basis

Verrijking
Verrijking
Verrijking
Verrijking

Onderwijsbehoeften spelling:
Evaluatie spelling door stamgroepleider:
(Beschrijf welke doelen niet behaald zijn, wat heb je er aan gedaan, wat heeft deze leerling de
komende periode nodig).

Cognitieve vaardigheden
Lezen

Remediëring
Remediëring
Remediëring
Remediëring

Basis
Basis
Basis
Basis

Verrijking
Verrijking
Verrijking
Verrijking

Onderwijsbehoeften lezen:
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Evaluatie lezen door stamgroepleider:
(Beschrijf welke doelen niet behaald zijn, wat heb je er aan gedaan, wat heeft deze leerling de
komende periode nodig).

Cognitieve vaardigheden
Begrijpend lezen

Remediëring
Remediëring
Remediëring
Remediëring

Basis
Basis
Basis
Basis

Verrijking
Verrijking
Verrijking
Verrijking

Onderwijsbehoeften begrijpend lezen:
Evaluatie begrijpend lezen door stamgroepleider:
(Beschrijf welke doelen niet behaald zijn, wat heb je er aan gedaan, wat heeft deze leerling de
komende periode nodig).

Voortgang plusgroep

Motoriek
Vraagstelling

Afspraken n.a.v. consultatie
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Bijlage IV: Groslijst onderwijsbehoeften
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Bijlage V: Beschrijving van het (begrijpend)leesonderwijs in groep 4/5

Technisch lezen:
Deze manier van leesonderwijs zijn wij na de kerstvakantie gestart.
We hebben tijdens de opzet hiervan begeleiding gekregen van Margriet en Ilse.
Kinderen met E4 of hoger: stil lezen
Kinderen die onder niveau zitten of twijfelgevallen: hommellezen dit houdt in:
Kinderen lezen in 2-tallen. Een kind leest, ander kind leest mee met vinger en verbetert waar
nodig. Dit wordt afgewisseld.
Er wordt in 2 groepen (zotte zebra’s en pittige pinguïns) hommellezen gedaan.
In 1 groep is er stillezen, naarmate er meer kinderen in de stilleesgroep zitten wordt dit
uitgebreid naar 2 groepen en is er 1 groep waar het hommellezen is.
Deze manier van lezen doen wij 4x per week.
De duo’s voor het hommellezen zijn groepsdoorbroken gemaakt. Hierdoor is het gelukt om
kinderen te koppelen met dezelfde interesses en niveaus.
Lesopbouw maandag t/m donderdag:
5 min. mini les: leerkracht leest/vertelt stukje uit een eigen (kinder)boek en geeft de
kinderen een opdracht mee.
20 min. hommellezen en stillezen
5 min. evaluatie van de opdracht
Op vrijdag is er lekker lui lezen in de eigen groep. De kinderen mogen dan kiezen of ze in hun
eigen leesboek, donald duck of kidsweek lezen. Op die manier kunnen ook de kinderen die
hommellezen in hun eigen gekozen leesboek lezen.
Toetsmomenten:
De kinderen die onder het niveau zitten en twijfel gevallen worden 2x per jaar tussentijds
getoetst. Dit is rond okt en rond april. Op de reguliere toetsmomenten van cito in jan en juni
worden zij ook getoetst. Alleen het hoogst behaalde beheersingsniveau van
de toetsmomenten in jan en juni worden in parnassys genoteerd.
Instructies op woordniveau worden er niet meer gegeven. We hebben ons nu vooral gericht
op het hommellezen op niveau en stillezen. Op die manier proberen we de kinderen op een
hoger plan te krijgen.
Begrijpend lezen:
Wij gebruiken op dit moment de oefenboeken begrijpend lezen van cito om de kinderen zo
goed mogelijk voor te bereiden op de cito toets.
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Afnameschema en afname-instructies Cito, AVI en DMT

Rekenen/wiskunde
AVI
DMT
Spelling
Begrijpend lezen
* A-versie
** B-versie

Januari
M3-M8
M3-M8*
M3-M6*
M3-M8
M4-M8

Juni
E3-E7
E3-E7**
E3-E6**
E3-E7
E4-E7

AVI en DMT:
•

AVI: let erop dat je doortoetst tot en met het frustratieniveau. Je weet dan wat het
beheersingsniveau is en wat het hoogste instructieniveau is. Als het kind de eerste
leeskaart op beheersingsniveau of instructieniveau leest, toets je door. Lees het kind
de eerste leeskaart op frustratieniveau, dan toets je terug. Een kind kan dus
meerdere kaarten achter elkaar op instructieniveau lezen.
In Parnassys vul je alleen het hoogst behaalde beheersingsniveau in. Je houdt zelf bij
wat het hoogstgelezen instructieniveau is van het kind, zodat je weet op welk niveau
het kind een boek kan uitkiezen.

• DMT: je noteert per gelezen kaart het totaal gelezen woorden en het aantal fouten.
(Vanaf groep 5 altijd met kaart 3 beginnen!)
• De DMT wordt verplicht afgenomen tot en met groep 6. Echter:
• Wanneer op de DMT E6 onder de SKO-norm is gepresteerd of er sprake is van totaal
>40% IV-V scores, wordt de DMT, in het daarop volgende schooljaar, ook op het M7
en E7 moment afgenomen. Er kan dan gekozen worden voor afname bij alleen die
kinderen die onder de SKO-norm presteren of op niveau IV of V of voor afname op
groepsniveau. Vervolg idem in groep 8 bij een onvoldoende resultaat op DMT E7.
àWanneer dit het geval is, horen jullie dit uiteraard via IB.
• Groep 3 en 4 nemen de nieuwe DMT (DMT 2018) af. Deze wordt gefaseerd
ingevoerd. Let op: vanaf E3 alle kaarten afnemen én invoeren in Parnassys.
Afnameschema DMT
Afnamemoment
M3
E3
M4
E4
M5
E5
M6
E6
M7
E7
M8
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Kaart(en)
1A en 2A (3A)
1B, 2B en 3B
1A, 2A en 3A
1B, 2B en 3B
3A (+2A +1A)
3B (+2B +1B)
3A (+2A +1A)
3B (+2B +1B)
3A (+2A +1A)
3B (+2B +1B)
3A (+2A +1A)

Beide kaarten afnemen; starten bij kaart 1
Alle kaarten afnemen; starten bij kaart 1
Alle kaarten afnemen; starten bij kaart 1
Alle kaarten afnemen; starten bij kaart 1
Toetsscore kaart 3: 0-62 ook kaart 2 en 1 afnemen
Toetsscore kaart 3: 0-66 ook kaart 2 en 1 afnemen
Toetsscore kaart 3: 0-73 ook kaart 2 en 1 afnemen
Toetsscore kaart 3: 0-77 ook kaart 2 en 1 afnemen
Toetsscore kaart 3: 0-81 ook kaart 2 en 1 afnemen
Toetsscore kaart 3: 0-86 ook kaart 2 en 1 afnemen
Toetsscore kaart 3: 0-89 ook kaart 2 en 1 afnemen
47

De stamgroepleiders kijken de toetsen zelf na en voeren de scores in Parnassys in.
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Handleiding invoeren cito in Parnassys.
1. Parnassys openen
2. Tabblad “groep” openen
3. De juiste groep selecteren
4. Tabblad “toetsen” aanklikken en vervolgens kiezen voor “niet-methodetoetsen”
5. Onderaan de pagina klikken op “nieuwe toets invoeren”
6. Rechtsboven het juiste leerjaar (groep) aanklikken
7. De juiste toets selecteren
8. Scores invoeren (het aantal goed)
9. Tussendoor kun je de gegevens “tussentijds opslaan”
10. Als laatste klikken op “voltooien”
àVoor álle toetsboekjes/-bladen geldt: bewaren tot het einde van het schooljaar! Aan het
einde van het schooljaar gaan deze in blauwe container in het bovenbouwmagazijn (door de
stamgroepleider).
Cito Rekenen, Spelling en Begrijpend Lezen:
Afname Cito:
• Kinderen zitten tijdens de toetsafname in de toetsopstelling (in rijen).
• Kinderen mogen kladpapier gebruiken wanneer ze willen.
• Als de kinderen woorden moeten lezen binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld bij de
DMT), mag je 3 seconden extra tijd geven.
• Bij spelling mag de categoriekaart erbij gehouden worden. Je wijst de kinderen er per
woord op om de kaart te gebruiken.
• Als je tijdens de toets merkt dat kinderen vastlopen of vragen hebben, mag je hen op
weg helpen (níet het antwoord voorzeggen!)
• De toets Begrijpend Lezen in delen afnemen. Echter: de Cito toetsen worden
aangeboden per deel zoals beschreven in de handleiding en wordt niet in nog
kleinere stukken aangeboden (er zijn alleen uitzonderingen voor kinderen met
dyslexie en dyscalculie nà overleg met IB).
• De Cito toetsen worden door de eigen stamgroepleider nagekeken en ingevoerd in
Parnassys.
• Bij een tegenvallende score op Cito mag de toets niet opnieuw worden afgenomen,
tenzij er gegronde redenen zijn nà overleg met IB.
Het toetsen van Cito Begrijpend Lezen bij kinderen met DYSLEXIE (dus mét
dyslexieverklaring!):
Bij de dyslectische kinderen wordt de toets op normale wijze afgenomen met eventueel
onderstaande aanpassingen (afstemmen met het kind wat het prettig vindt):
• De te lezen tekst vergroten van A4 naar A3 en kopiëren op geel papier;
• Meer tijd geven om de toets te maken;
• Een toets afnemen van een lager niveau (alleen indien het kind op een ander niveau
werkt binnen dit vakgebied);
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• Voorafgaand aan de toetsafname deze kinderen alvast de teksten zélf door laten
lezen, bij voorkeur op dezelfde dag als waarop de toets wordt afgenomen. Het
betreffende kind mag de bijbehorende opgaven nog niet zien en de teksten mogen
uiteraard niet worden nabesproken;
• Bieden van een rustige werkplek tijdens de toetsen;
• Wanneer blijkt dat een kind een IV of V score op de toets Begrijpend Lezen heeft
gehaald, mag de toets nogmaals afgenomen worden. De tekst mag dan voorgelezen
worden. Let op: dit mag alléén bij de kinderen met dyslexie, die in de groep ook al
gebruik maken van voorleessoftware (bijvoorbeeld een daisyspeler, Kurzweil,
readingpen, laptop of van de voorleesfunctie bij Nieuwsbegrip).
Kinderen met een dyslexieverklaring mogen cito rekenen digitaal met audio ondersteuning
maken.
Het toetsen van Cito Rekenen bij kinderen met DYSCALCULIE (dus mét
dyscalculieverklaring!):
• Een toets afnemen van een lager niveau (alleen indien het kind op een ander niveau
werkt binnen dit vakgebied);
• Meer tijd geven om de toets te maken (dertig minuten extra tijd per deel);
• Toestaan van het gebruik van een rekenmachine;
• Bieden van een rustige werkplek tijdens toetsen;
• Toestaan van het gebruik maken van visuele ondersteuning zoals kladpapier (bij
voorkeur papier met ruitjes van 1 x 1 cm), tafelkaart of liniaal;
• Gebruik maken van stappenplannen en strategieboekje;
• Beoordeel bij toetsen niet alleen de uitkomst, maar ook de berekening en laat
rekenfouten minder zwaar meewegen. Laat eventueel het kind de berekening
mondeling toelichten.
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Protocol kinderen met lees- spellingsproblemen / dyslexie

Zorgplan De Klimboom 2016-2020

51

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de
automatisering van de woordidentificatie (lezen) en / of schriftbeeldvorming (spellen).
Deze kinderen hebben een ernstige lees- en / of spellingachterstand. (Zie ook het Protocol
Leesproblemen en Dyslexie).
TOETSKALENDER volgens dyslexieprotocol.
Groep 1
Aanvang groep
Stimuleren van de geletterdheid middels de uitgangspunten van beginnende geletterdheid.
Gericht aanbod verrijken voor leerlingen met een onvoldoende klankbewustzijn (fonemisch
bewustzijn) en letterkennis.
Januari
Invullen signaleringslijst.
Plan opstellen voor leerlingen die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde
activiteiten.
Dit plan wordt verwerkt in het consultatieformat.
Januari – juni
Aanbod verrijken voor leerlingen die onvoldoende opsteken van het aanbod aan geletterde
activiteiten.
Juni
Invullen signaleringslijst.
Plan opstellen of bijstellen voor leerlingen die onvoldoende opsteken van het aanbod van
geletterde aciviteiten.
Einde schooljaar
Overdracht naar de volgende groep.
Groep 2
Aanvang groep
Stimuleren van de geletterdheid middels de uitgangspunten van beginnende geletterdheid.
Gericht aanbod verrijken voor leerlingen met een onvoldoende klankbewustzijn (fonemisch
bewustzijn) en letterkennis.
Januari
Invullen signaleringslijst.
Afname kleutertoetsen (Fik screening):
- Kleurentoets
- Auditieve analyse
- Auditieve synthese
- Letters benoemen
- Invented spelling
Plan opstellen voor leerlingen met een onvoldoende klankbewustzijn en letterkennis.
Dit plan wordt verwerkt in het consultatieformat.

Zorgplan De Klimboom 2016-2020

52

Januari – juni
Aanbod verrijken voor leerlingen met een onvoldoende klankbewustzijn en letterkennis.
Extra begeleiding bieden middels de voorschotbenadering. Hiermee kunnen bij kleuters die
risico lopen op achterstand de risico’s verminderd worden en heeft het kind een betere
start in groep 3.
Juni
Invullen signaleringslijst.
Afname kleutertoetsen (Fik screening):
- Kleurentoets
- Auditieve analyse
- Auditieve synthese
- Letters benoemen
- Invented spelling
Plan opstellen voor leerlingen met een onvoldoende klankbewustzijn en letterkennis.
Dit plan wordt verwerkt in het consultatieformat.
Einde schooljaar
Overdracht naar de volgende groep.
Aandachtspunten voor kinderen in groep 2 die uitvallen:
Kinderen die uitvallen hebben veel extra aandacht nodig in alle mogelijke vormen:
Mondeling
Via werkbladen
Via ontwikkelingsgericht materiaal
In de hoeken en tijdens vrij spel
Algemene tips voor het stimuleren van de taalontwikkeling:
• Een thema zoveel mogelijk uitdiepen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden
met de Meervoudige Intelligentie van de kinderen. Je kunt dan alle gebieden
aantippen zoals taal, voorbereidend lezen en rekenen, motoriek, inrichting van je
lokaal en van hoeken, gastouders / professionals in de groep laten komen enz.
• Een gezellige leeshoek is van groot belang. Bijvoorbeeld op het speelhuis met veel
kussens en veel boeken in het huidige thema.
• Maak iedere dag gebruik van de kleine kring. Zowel een taalkring als een rekenkring.
• Bij het inrichten van de kijktafel bijvoorbeeld de beginletter of het hele woord op een
‘woordkaart’ bij de materialen leggen.
• Een abc muur aan de wand (poster van de methode Kleuterplein).
• Boeken in verschillende genres in de groep ter beschikking voor de kinderen. Deze
boeken regelmatig vernieuwen / verversen.
• Taalproducten op ooghoogte van de kinderen hangen.
• Gebruik maken van luisterteksten (op cd).
• De leeromgeving dusdanig inrichten dat de kinderen gemakkelijk zelfstandig de
materialen kunnen pakken die ze nodig hebben.
• Bij de invulling van de activiteiten aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de
kinderen.
• Gebruik maken van een digibord.
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•
•
•
•
•
•

Ervoor zorgen dat de kinderen kunnen beschikken over verschillend schrijfmateriaal,
waaronder potloden, stempels en de computer.
Extra leer- en oefenmomenten creëren voor risicoleerlingen.
Gebruik maken van de ouderejaars. Bijvoorbeeld ze samen laten spelen met het
ontwikkelingsgericht materiaal of ze laten voorlezen in een klein groepje.
Maak de takenbladen adaptief. De zwakke taalkinderen maken andere werkbladen
dan de kinderen die moeite hebben met rekenvoorwaarden.
Multi sensorieel aanbieden is erg belangrijk: terwijl het kind iets leert, voelt en ziet
het het geleerde ook. (Meerdere zintuigen tegelijk aanbieden)
De klankgebaren van José Schraven aanleren.

Algemene tips voor het stimuleren van de rekenontwikkeling:
• Veel oefenen met getalbegrip, hoeveelheden, tijden enz: werkbladen, beurten geven
enz.
• Prentenboeken voorlezen waarin hierover gesproken wordt.
• Zorg ervoor dat je één keer per dag een echte taalkring hebt en één keer per dag een
echte rekenkring.
• Hang de getallen groot en duidelijk aan de muur. Zorg ervoor dat je zowel getallen als
hoeveelheden ziet (poster van de methode Kleuterplein).
• Blokken bouwen (groot en klein) is erg belangrijk. Vooral bouwwerken na laten
maken.
• Constructiemateriaal: K’nex, duplo, lego enz. met een gerichte opdracht.
Ook het aanbieden en inoefenen van begrippen als: grootste, kleinste, middelste, laatste
enz. hoort hierbij.
DMT:
Kwalitatieve analyse maken.
Deze kan alleen worden uitgevoerd als de ruwe score hoger is dan:
- kaart 3 DMT, hoger dan 25
- kaart 2, hoger dan 23
- kaart 1, hoger dan 24
Bij lagere scores zijn er te weinig woorden gelezen om een goede analyse te kunnen maken.
De analyse kan alleen gemaakt worden als de reacties van het kind precies genoteerd
worden.
De analyse wordt als volgt gemaakt:
Bij elk woord dat het kind leest de volgende notatie:
1. spellend goed (sp)
2. direct goed (dg)
3. spellend fout (sf)
4. direct fout (df)
5. woord overslaan (o)
-

Wordt van de goed gelezen woorden meer dan 1 op de 3 spellend gelezen, dan leest
de leerling de losse woorden op dat niveau met een te sterk spellende strategie. Voor
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-

-

kaart 2 en 3 geldt dat de strategie niet meer bij het leesniveau past. Ook al worden
de woorden goed gelezen.
Wordt meer dan 1 op de 7 woorden direct fout gelezen dan leest de leerling losse
woorden met een te sterk radende strategie. Het kind kiest voor directe
woordherkenning maar meestal met een fout resultaat.
Wordt er meer dan 1 op de 20 woorden spellend fout gelezen dan is er een
aanwijzing dat de woordherkenning via verklanking onvoldoende beheerst wordt.
Deze categorie mag eigenlijk helemaal niet meer voorkomen, zeker niet bij AVI 2 of
hoger.

Vorige afname een IV of V?
Dan mag er niet van uitgaan gegaan worden dat de kinderen nu een III scoren. Bepaal bij
deze kinderen op basis van de ruwe score op welk niveau de leerling leest en bekijk of dat
hoger is dan de vorige afname. Er moet een vooruitgang te zien zijn.
Spelling:
Bij het kijken naar de vorderingen van leerlingen wordt gekeken naar de methodegebonden
toetsen en de Cito. Op welke categorieën valt het kind uit.
De fouten uit de analyse worden beschreven in de consultatie.
Dyslexieverklaring:
Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een dyslexieonderzoek van de IJsselgroep?
De leerling scoort op 3 meetmomenten achter elkaar:
1. DMT EEE; dan maken de scores op Spelling niet uit.
2. DMT DDD; dan op Spelling EEE.
Indien een leerling deze scores laat zien en er extra begeleiding is geweest gedurende de
tussenliggende periode van de meetmomenten, kan worden besloten om een
dyslexieonderzoek af te nemen. Ouders moeten hiervoor toestemming geven en het
onderzoek aanvragen. De verslaglegging door school en de scores moeten eerst door de
IJsselgroep beoordeeld worden. Indien dit is goedgekeurd, kan het onderzoek plaatsvinden.
Hierbij wordt ook een IQ onderzoek afgenomen.
Dispensatie/ compensatie
• Voor kinderen met een dyslexieverklaring letten we extra op dispensatie en
compensatie. Voor die kinderen kunnen we de dag- of weektaak aanpassen.
Andere vormen van dispensatie / compensatie:
v Stof verminderen (wel van alles een beetje)
v taaloefening/ topografietoets e.d. mondeling maken
v extra inzetten van de computer
v werk laten maken op de computer
v extra tijd geven tijdens toetsen
v categorieënkaart op tafel om erbij te houden (staan alle tot dan toe
aangeboden categorieën op)
v Gebruik maken van een rekenmachine / tafelkaart ook tijdens toetsen
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v Gebruik maken van een daisyspeler/Kurzweil/ Sprint (dyslexieverklaring
verplicht)
v Meer gebruik mogen maken van o.a. woordenboek, spellingscontrole van de
computer
v Goede antwoorden aangeven
v Groter lettertype
v Tutorlezen
v (invul)oefeningen van taal kopiëren
v Samen lezen (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer)
v Niet onvoorbereid laten lezen
v Aandacht voor wat er goed gaat
v Andere kleur papier gebruiken (of een rood transparant erover heen leggen)
v Thuis lesboeken voorbereiden (lezen)
v Kind koppelen aan een maatje

Vaste afspraken binnen het protocol
• De herfstsignalering in groep 3 wordt afgenomen door de eigen stamgroepleider.
Deze wordt hiervoor vrijgeroosterd. De signalering kost ongeveer een kwartier per
kind.
• Wanneer een DST onderzoek moet worden afgenomen wordt deze altijd door de
DST-deskundige afgenomen. Zij mag geen verklaring afgeven. Wanneer na het
onderzoek blijkt dat we niet over de hulpmiddelen / faciliteiten beschikken die nodig
zijn om het kind verder te helpen op onze school, vragen we de IJsselgroep om een
dyslexieverklaring af te geven en dus een vervolgonderzoek te doen.
• Tijdpad: In twee ochtenden wordt het onderzoek afgenomen en het verslag
geschreven. Binnen twee weken volgt een gesprek met de stamgroepleider en de
DST-deskundige waarin het onderzoek wordt uitgelegd en afspraken worden
gemaakt.
Dit wordt vervolgens besproken met ouders door de stamgroepleider en de DSTdeskundige.
• In groep 5 wordt er bij uitzondering nog een DST afgenomen. Deze mogelijkheid
wordt opengehouden omdat een kind in groep 5 nog kan stagneren in het
leesproces.
• In groep 6-7-8 wordt er in principe geen onderzoek meer gedaan. De
stamgroepleiders van de bovenbouw zorgen voor een goede overdracht naar het
V.O.
• In deze leerjaren levert een dyslexieonderzoek geen meerwaarde meer op, het
onderwijs is al aangepast voor dat kind.
• School communiceert de gegevens van de DST of het vermoeden van dyslexie met
ouders. In de rapporten van de kinderen zetten we het AVI niveau waar de kinderen
beheersing op scoren, het hoogst gelezen instructieniveau en waar het kind mee kan
oefenen.
• Nadat de AVI en DMT toetsen zijn afgenomen, worden ouders op de hoogte gebracht
d.m.v. een brief wat de score van hun kind is.
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Bijlage VI: Protocol hoogbegaafdheid

Beleid hoogbegaafdheid
KBS De Klimboom, Dronten
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Inleiding

Het onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen hoort binnen de basisondersteuning, het
basisaanbod van een school. In de basisondersteuning die elke school biedt, moet ook
rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte van (hoog)begaafde kinderen. Veel
(hoog)begaafde kinderen kunnen met een goede basisondersteuning onderwijs binnen een
reguliere school volgen die aansluit bij hun mogelijkheden en rekening houdt met wat deze
kinderen nodig hebben.
Als we uitgaan van het IQ om hoogbegaafdheid vast te stellen, dan is 2 à 3 procent van de
bevolking hoogbegaafd. Op een school van 300 kinderen, zouden er dan (statistisch gezien)
zo’n 9 kinderen hoogbegaafd zijn. Daarnaast zijn er (statistisch gezien) zo’n 23 kinderen
meerbegaafd. (Hoog)begaafdheid is echter veel meer dan alleen een hoog IQ. Deze grote
groep kinderen heeft ook recht op het meest passende onderwijs.
In dit document wordt beschreven hoe KBS De Klimboom omgaat met (hoog)begaafde
kinderen en welke mogelijkheden wij bieden aan deze kinderen.
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(Hoog)begaafdheid

Visie en definitie
Oorspronkelijk werd alleen naar het IQ gekeken om te bepalen of iemand hoogbegaafd is. Het
bepalen van de intelligentie wordt gedaan door het afnemen van een intelligentieonderzoek.
Ondanks dat zo’n onderzoek een goed beeld geeft van de intelligentie van een persoon op het
moment van afname, is en blijft het een momentopname. Ziekte, spanning of geen klik met de
tester kunnen oorzaken zijn waardoor een intelligentieonderzoek een lager IQ laat zien dan
wellicht verwacht wordt. Daarnaast meet een intelligentieonderzoek maar een deel van de
capaciteiten van een persoon. In de loop der jaren zijn er vele definities en modellen
ontwikkeld om aan te geven dat hoogbegaafdheid meer is dan een hoog IQ.
Om van (hoog)begaafdheid te kunnen spreken is het niet noodzakelijk dat er een
intelligentieonderzoek is afgenomen bij een leerling. Veel kenmerken van hoogbegaafdheid
zijn ook zonder zo’n onderzoek te herkennen. Een intelligentieonderzoek kan wel
ondersteunend zijn om een beter inzicht te krijgen in welke keuzes er gemaakt moeten
worden.
Op KBS De Klimboom wordt de combinatie van een definitie en een model van
hoogbegaafdheid gebruikt: de definitie van de asynchrone ontwikkeling (opgesteld door de
Columbus Group in 1991) en het Delphimodel Hoogbegaafdheid (opgesteld in Nederland in
2007). Deze twee definities vullen elkaar aan.
“Hoogbegaafdheid is een asynchrone ontwikkeling waarbij gevorderde cognitieve
vaardigheden en verhoogde intensiteit gecombineerd zijn, waardoor innerlijke ervaringen en
bewustzijn gecreëerd wordt dat kwalitatief verschillend van de norm is.
Deze asynchroniteit neemt toe met een hogere intellectuele capaciteit. Het unieke van de
hoogbegaafde maakt ze bijzonder kwetsbaar en vereist aanpassingen in opvoeding, onderwijs
en begeleiding zodat ze optimaal kunnen ontwikkelen.” (Columbus Group, 1991)
Een asynchrone ontwikkeling houdt in dat bijvoorbeeld een 7-jarig hoogbegaafd kind leest op
groep 8 niveau, rekent op groep 6 niveau en motorische vaardigheden heeft op groep 4
niveau. Soms komt het ook voor dat het kind sociaal gezien op een niveau ver onder zijn
leeftijdsgenoten functioneert. Voor elk hoogbegaafd kind is dit anders. Het kan ook zijn dat
een kind heel sterk is in rekenen, maar achterloopt met lezen (of omgekeerd).
Het Meerfactorenmodel van Mönks hoogbegaafdheid geeft aan dat een hoogbegaafde een
snelle en slimme denker is, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven
van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.
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Doordat er geen één definitie van hoogbegaafdheid is en elke (hoog)begaafde een uniek
persoon is, houden we hier binnen KBS De Klimboom rekening mee en zijn de aanpassingen
voor elke leerling anders. De meeste (hoog)begaafde kinderen kunnen binnen onze school
onderwijs krijgen dat aansluit bij hun mogelijkheden en hun behoeften. We hebben hiervoor
een aantal onderwijsaanpassingen, zoals compacten, verrijken, versnellen en de plusgroep.
Hoe deze ingezet worden, zal voor elke (hoog)begaafde leerling anders zijn.
Kenmerken en indicatoren van (hoog)begaafdheid/ontwikkelingsvoorsprong
Bron: https://talentstimuleren.nl
In de bijlage staat een lijst met kenmerken en indicatoren van (hoog)begaafdheid en van een
ontwikkelingsvoorsprong. Deze lijsten kunnen gebruikt worden (i.c.m. de
signaleringsinstrumenten) om kinderen te signaleren. Niet elke (vermoedelijk)
(hoog)begaafde leerling zal voldoen aan alle kenmerken. En niet álle kenmerken staan in deze
lijsten. Tevens kunnen kenmerken bij iedere leerling verschillend uitpakken. Deze lijsten met
kenmerken gebruiken we dan ook als één van de hulpmiddelen om een (hoog)begaafde
leerling te signaleren.
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Signaleren (Hoog)begaafdheid
Signaleringsinstrument

Omdat signaleren van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen niet eenduidig mogelijk is
(ook niet met een intelligentieonderzoek), gebruikt KBS De Klimboom meerdere
‘instrumenten’ om deze kinderen te signaleren:
• observaties van de stamgroepleider en ib-er (o.a. o.b.v. de lijsten met kenmerken van
ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid/onderpresteren)
• Quickscan van Hoogbegaafdheid In-Zicht (http://www.hbinzicht.nl)
• [optioneel] Screeningsinstrument van HoogbegaafdheidIn-Zicht
(http://www.hbinzicht.nl)
• resultaten van de methodetoetsen
• resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem
• resultaten van het doortoetsen
• observaties van de ouders
• [indien aanwezig] verslag intelligentieonderzoek
Het is niet nodig dat een leerling alleen hoge resultaten heeft op de toetsen. Aangezien
onderpresteren één van de risico’s bij (hoog)begaafdheid is, kunnen lage resultaten een
verkeerd beeld opleveren. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat meisjes (deze
conformeren zich vaak aan de groep), kinderen met een handicap, leer- of gedragsprobleem
en kinderen met een andere culturele achtergrond vaak moeilijker te herkennen zijn als
(hoog)begaafd.
De combinatie van de resultaten van deze instrumenten wordt besproken met de
stamgroepleider, ib-er, directie en de ouders. Op basis hiervan wordt bepaald of aanvullend
(intelligentie)onderzoek nodig is en/of welke onderwijsaanpassingen nodig zijn.
Profielen van Betts & Neihart

Bron: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/profielen-van-kinderen
(Hoog)begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen.
Aangezien persoonlijkheid het resultaat is van ervaring en aanleg, worden ook begaafde
kinderen niet op dezelfde wijze beïnvloed door hun bijzondere vermogens. Bij deze
ontwikkeling moet rekening gehouden worden met de interactie van emotionele, sociale,
cognitieve en fysieke factoren. Al deze gebieden hangen met elkaar samen en werken op
elkaar in.
Op grond van jarenlange ervaring in de vorm van observaties, interviews en
literatuuronderzoek hebben Betts & Neihart (1988; 2010) zes profielen opgesteld. Deze
profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen
begaafde en getalenteerde kinderen.
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KBS De Klimboom gebruikt deze profielen om – indien nodig – te bepalen welke extra
onderwijsaanpassingen/-behoeften een leerling heeft. Hierdoor krijgen we een beter beeld van
de leerling en kunnen we persoonlijke groei op cognitief, sociaal en emotioneel gebied
stimuleren.
Een leerling heeft een profiel niet ‘voor het leven’. Door verschillende oorzaken kan hij van
het ene profiel naar een andere gaan.
Uitgebreide informatie over de verschillende profielen is te vinden via deze link:
https://talentstimuleren.nl/?file=2867&m=1525868108&action=file.download
Ontwikkelingsvoorsprong
Bij jonge kinderen (tot ongeveer 7 jaar) wordt niet gesproken over (hoog)begaafdheid, maar
over het hebben van een ontwikkelingsvoorsprong. In de bijlage is een lijst met kenmerken
opgenomen van een ontwikkelingsvoorsprong bij verschillende jonge leeftijden.
Onderpresteren
Bron: https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/hoog-begaafdheid/begaafdeonderpresteerders
(Hoog)begaafde kinderen beschikken over de potentie om hoge prestaties te leveren. Toch
komt dit niet altijd tot uiting. Kennis van mogelijke kenmerken van (hoog)begaafde
onderpresteerders is daarom van belang ten behoeve van de signalering van deze kinderen.
Wetende dat (hoog)begaafde kinderen goed en snel kunnen leren, verwacht je eigenlijk dat er
op school weinig tot geen problemen zullen optreden. Dat geldt echter niet voor alle
(hoog)begaafde kinderen. Ze lopen het risico om gedemotiveerd te raken, met
gedragsproblemen en onderpresteren als gevolg (Doornekamp, Drent en Bronkhorst, 1999).
Het is dan ook belangrijk deze kinderen zo snel mogelijk te signaleren, zodat deze problemen
zoveel mogelijk voorkomen en opgelost kunnen worden.
In de bijlage zijn positieve en negatieve kenmerken van onderpresteren bij (hoog)begaafde
kinderen te vinden.
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• De kenmerken van onderpresteerders zijn te verdelen in positieve en negatieve, maar
krijgen alleen betekenis in combinatie met elkaar!
• Niet alle kenmerken komen tegelijkertijd bij een onderpresteerder voor!
Er zijn twee vormen van onderpresteren:
• Absoluut onderpresteren: de leerling haalt (bijna) alleen nog maar lage
cijfers/onvoldoendes
• Relatief onderpresteren: de leerling laat niet meer zien wat hij/zij kan, maar haalt nog
wel voldoendes
Nieuwe kinderen
Tijdens de intakegesprekken voor nieuwe kinderen in groep 1 wordt actief gelet op
kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. Indien nodig zal hierop doorgevraagd worden,
zodat al zo vroeg mogelijk kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong herkend worden. We
hebben een nieuwe intake vragenlijst ontwikkeld die (aangepaste versie van de
intakevragenlijst uit ‘Slagvaardig met snelle kleuters’) ouders invullen, gescoord worden door
de ib'er of specialist hoogbegaafdgeid. Kinderen met zorg aan de onder of bovenkant krijgen
een intakegesprek met de ib’er, de ‘reguliere’ kinderen krijgen een intakegesprek met de
directeur of adjunct directeur.
Bij kinderen die door verhuizing op onze school komen, wordt gekeken wat de vorige school
al deed aan een passend aanbod. Uitgangspunt is dat deze lijn minimaal wordt voortgezet,
binnen de mogelijkheden die onze school biedt.
Intelligentieonderzoek

Indien de informatie uit het doortoetsen en de signaleringsinstrumenten geen duidelijk beeld
geven, kan een intelligentieonderzoek meer duidelijkheid geven. Het verslag en
aanbevelingen van de orthopedagoog/psycholoog worden toegevoegd aan de andere
informatiebronnen en worden gebruikt voor het bepalen van de benodigde
onderwijsaanpassingen.
Personeel

Specialist hoogbegaafdheid
Eén stamgroepleider binnen KBS De Klimboom heeft zich gespecialiseerd op het gebied van
hoogbegaafdheid door middel van scholing. Deze stamgroepleider ondersteunt de andere
stamgroepleiders en de ib-er bij het signaleren van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen.
Tevens geeft deze stamgroepleider les aan de plusgroep.
Bij- en nascholing personeel
Eén keer per jaar wordt tijdens een studiedag aandacht besteed aan (hoog)begaafdheid, zodat
alle stamgroepleiders op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen en hun kennis
vergroten.
Begeleiding In de groep
Screening

Eén keer per jaar (aan het einde van het schooljaar, aangezien de stamgroepleider dan een
goed beeld heeft van de leerling en de screening als basis gebruikt kan worden voor het
volgende leerjaar) wordt de quickscan van Hoogbegaafd In-Zicht ingevuld door de
stamgroepleider en eventueel door de ouders van de kinderen. In combinatie met de
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informatie uit het LVS wordt bekeken welke kinderen in aanmerking kunnen komen voor een
onderwijsaanpassing. Tevens wordt deze leerling, indien nodig, doorgetoetst.
Compacten

Op basis van de quickscan, de informatie uit het LVS en de resultaten van het doortoetsen
wordt bekeken op welke (vak)gebieden de leerling een gecompact programma kan krijgen.
Compacten houdt in dat de leerling alleen de noodzakelijk instructies volgt en de opdrachten
maakt, totdat hij/zij de behandelde stof begrijpt. In elke lesmethode staat beschreven hoe die
methode omgaat met compacten. De richtlijnen die daarin beschreven staan worden
gehanteerd (incl. gebruik plusschriften van de methode); met eventueel de uitzondering dat de
leerling verdere opdrachten niet meer hoeft te maken, zodra hij/zij heeft laten zien dat hij het
onderwerp beheerst. De tijd die hierdoor vrijkomt, gebruikt de leerling voor verrijkingswerk.
Doortoetsen
Doortoetsen is het bepalen van het didactische leeftijdsequivalent (DLE) van een leerling. We
gebruiken hiervoor de toetsen van het leerlingvolgsysteem.
Doortoetsen is noodzakelijk om te bepalen welke onderwijsaanpassingen nodig zijn. Zeker
voor compacten en verrijken is het nodig om te weten wat het DLE van een leerling is en
welke hiaten er zijn. Tevens is het belangrijk om te kijken waardoor die hiaten ontstaan zijn;
mist de leerling bepaalde oplossingsstrategieën en/of de juiste werkhouding of is er
daadwerkelijk sprake van een achterstand?
Het doortoetsen wordt altijd in een 1-op-1-situatie gedaan, zodat de stamgroepleider of ib-er
goed zicht heeft op de gehanteerde strategieën en werkhouding van de leerling.
Er wordt doorgetoetst totdat de leerling een lage C/III-score (CITO-LVS) heeft behaald. Om
een compleet beeld van een leerling te krijgen, wordt er op alle vakgebieden doorgetoetst.
Versnellen
Naast verrijking is versnellen één van de onderwijsaanpassingen die mogelijk zijn. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de voordelen van versnellen groter zijn dan de nadelen
(Hoogeveen, 2008). Er zijn verschillende mogelijkheden voor versnellen:
• Jaargroep 1 of 2 ‘overslaan’
• Jaargroep 1 en 2 in één schooljaar doorlopen
• Een jaargroep ‘overslaan’ in de stamgroepen 3 t/m 8
• Meerdere jaargroepen in één schooljaar doorlopen in de stamgroepen 3 t/m 8
• Halverwege het schooljaar een jaargroep overslaan
• Versnellen van één vak
Om de keuze voor versnellen beter te kunnen onderbouwen, wordt de versnellingswijzer
‘Versnellen zonder drempels’ gebruikt. Dit hulpmiddel is een instrument om meer gefundeerd
een beslissing te kunnen nemen.
“De centrale gedachte van de versnellingswijzer is in essentie: formuleer een
onderwijsbehoefte en stel dan vast of dit verrijking dan wel versnelling betekent. Met dit
instrument hopen de makers drempels tot versnellen te kunnen verlagen. Het is geen test,
maar een hulpmiddel om interne en externe begeleiders, stamgroepleider en ouders, te helpen
meer gefundeerd een beslissing te nemen. Het instrument is ontwikkeld en uitgeprobeerd in
samenwerking met verschillende intern begeleiders, psychologen en orthopedagogen.”
https://talentstimuleren.nl/?file=7951&m=1525075556&action=file.download
De beslissing om te versnellen wordt altijd genomen in overleg met de ouders,
stamgroepleider en IB.
Zorgplan De Klimboom 2016-2020

65

Plusgroep
De plusgroep richt zich op (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen uit en heeft een
aanvullend karakter op het bestaande lesaanbod binnen de school. In de plusgroep vinden de
kinderen (h)erkenning bij elkaar en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling d.m.v.
uitdagende opdrachten. Hierbij is het proces het belangrijkst en niet het resultaat.
Eén ochtend in de week gaan max. 14 kinderen van groep 6/7/8 naar de plusgroep en max.
12 kinderen van groep 4/5 naar de plusgroep; deze ochtend zullen zij niet deelnemen aan
het lesrooster van de eigen stamgroep. Een middag in de week gaan max. 8 kinderen van
groep 1/2/3 naar de plusgroep; deze middag zullen zij niet deelnemen aan het lesrooster van
de eigen stamgroep. Hun reguliere programma zal gecompact worden en past daardoor in
de overige dagen. Ouders moeten hiervoor officieel toestemming geven. Toetsen worden
zoveel mogelijk op andere dagen afgenomen.
Ook het voortgezet onderwijs biedt een ‘talentenklas’ aan voor groep 8 leerlingen. De
leerlingen die hieraan deelnemen, kunnen hierdoor niet deelnemen aan de plusgroep op KBS
de Klimboom.
Toelating

Om een selectie te maken van welke kinderen in aanmerking komen voor de plusstamgroep,
wordt er gekeken naar het volgende:
• rapport intelligentieonderzoek (indien aanwezig, geen vereiste)
• nominatie van ib-er, stamgroepleider of ouder(s)
• resultaten niet-methode gebonden toetsen
• observatie door specialist hoogbegaafdheid
• ingevulde screeningslijsten
Er wordt nadrukkelijk niet alleen naar de resultaten van de leerling gekeken. Kinderen die
onderpresteren zullen op deze manier niet in aanmerking komen, terwijl de plusgroep juist
ook voor deze kinderen bedoeld is. Ook twice-exceptional1 kinderen zouden hierdoor
mogelijk niet in aanmerking komen, terwijl de plusroep ook voor hen bedoeld is.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt in overleg met de stamgroepleider, IB-er,
specialist hoogbegaafdheid en directie bepaald of de plusgroep een passende aanvulling is
voor de desbetreffende leerling.
Daarna worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek met de
stamgroepleider van de plusgroep. In dit gesprek wordt uitgelegd wat de plusstamgroep
inhoudt en wordt naar de mening van de ouders en de leerling gevraagd. N.a.v. dit gesprek
wordt definitief bepaald of de leerling toegelaten wordt tot de plusgroep.
De kinderen worden toegelaten voor het lopende schooljaar. Elk half jaar wordt geëvalueerd
en wordt (in overleg met de ouders) bepaald of de deelname aan de plusgroep in het nieuwe
schooljaar wordt voortgezet of niet.

1

Kinderen met een hoge intelligentie die daarnaast een leer of gedragsprobleem hebben
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Doelen
Ontmoeten van ontwikkelingsgelijken
• Samen praten over (vermoedelijk) hoogbegaafd en hoogsensitief zijn
• Leren leren, leren denken en leren leven
• Persoonlijke ontwikkeling en groei (sociaal en emotioneel en zelfkennis/-inzicht)
• Executieve functies trainen aan de hand van complexe opdrachten, Wijzer in executieve
functies, Coöperatief spel, schaken en SmartGames
• Verdieping zoeken aan de hand van thematisch onderwijs, waarbij de focus gelegd wordt op:
o Het proces; het resultaat is van ondergeschikt belang
o Heldere beoordelingscriteria, voorafgaand kenbaar
o Vakoverstijgend en kennisconstructie
o Levensechte problemen oplossen
o Gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. het nemen van belangrijke beslissingen
Leren leren, leren denken en leren leven

Bij het leren leren gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die belangrijk
zijn bij het toepassen en verwerven van kennis. Bij het leren denken gaat het om het
ontwikkelen en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Bij het leren leven gaat het om
inzicht in jezelf krijgen en de omgang met anderen. Hiervoor worden de DVL: Doelen en
Vaardigheden Lijst (SLO, 2010) en DVO: Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO,
2017) gebruikt. Deze lijsten dienen als hulpmiddel om doelen te stellen met kinderen.
DVL: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/doelen-verrijkend-onderwijs
DVO: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4330-doelen-envaardigheden-voor-ontwikkeling-dvo
Verrijken

Verrijkingsmateriaal bevat minimaal hogere orde denkopdrachten (conform de taxonomie van
Bloom):
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Een uitgebreide beschrijving van de verschillende niveaus is te vinden op
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/taxonomie-vanbloom
Bij ‘Materialen’ is beschreven welke verrijkingsmaterialen beschikbaar zijn op school.
Executieve functies

Executieve functies zijn de functies in je brein die het mogelijk maken om rationele
beslissingen te nemen, je impulsen te beheersen en dat je je kunt focussen op dat wat
belangrijk is. In de plusgroep ondersteunen we de ontwikkeling van de executieve functies
o.a. door het doen van SmartGames (er zijn veel spellen die elk andere executieve functies
ondersteunen) en door psycho-educatie worden de kinderen hierover bewust gemaakt.
Mindset

Er zijn twee soorten mindsets (denkstijlen) volgens Carol S. Dweck; een vaste (fixed) mindset
en een groei (growth) mindset. Tijdens de plusgroep krijgen de kinderen psycho-educatie
hierover, o.a. aan de hand van het Werkboek Mindset van het Talentenlab. Maar ook de
manier waarop feedback wordt gegeven (middels groeitaal), draagt eraan bij dat de kinderen
mogen ervaren dat hun denkstijl veranderbaar is en dat ze kunnen en mogen groeien in wat ze
doen.
Sociale ontwikkeling

Problemen oplossen en samenwerken leer je het best als er geen communicatieproblemen zijn.
Doordat in de plusgroep alle kinderen een hoge(re) intelligentie hebben (met bijbehorend
communicatieniveau) is het voor hen makkelijker om in deze setting te leren hoe je
samenwerkt en hoe je problemen kunt oplossen. Tijdens de opdrachten en kringgesprekken
wordt dit onderwerp besproken met de leerling(en), zodat hij zich hierin verder kan
ontwikkelen.
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Emotionele ontwikkeling

In de plusgroep wordt gestimuleerd om ook over lastige onderwerpen te praten. Onderwerpen
als faalangst, onderpresteren, geen fouten durven maken, etc. komt veel voor bij deze
kinderen. Door hierover in gesprek te gaan en middels psycho-educatie (h)erkennen de
kinderen zich hierin en (h)erkennen ze dit bij elkaar.
Rapport

De kinderen in de plusgroep krijgen twee keer per jaar (tegelijk met het reguliere rapport) een
rapport van de plusgroep. Hierop staan geen beoordelingen, maar wordt hun
ontwikkeling/groei vermeld, grotendeels middels zelfevaluatie van de leerling.
Plusgroep is onderdeel van de zorgstructuur

Deelname aan de plusgroep is een vorm van zorg, omdat het hier om een aangepast
onderwijsaanbod gaat. Hierdoor zijn de intern begeleider en de ouders nauw betrokken bij de
toelating tot de plusgroep. De rapporten en de ontwikkeling van de kinderen wordt
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem, evenals het, door de ouders ondertekende,
toestemmingsformulier.

Materialen
De volgende materialen – geschikt voor (hoog)begaafde kinderen – zijn beschikbaar op KBS
De Klimboom:
Lesmateriaal (per vakgebied):
• Plusschriften Staal spelling
• Plusschriften Alles Telt
• Zonlijn van Veilig leren lezen
• Denken over Taal
• Rekentijgers
• Topklassers (Wiskunde, geschiedenis, wetenschap, cultuur en vreemde talen)
Overige:
• SmartGames
• Coöperatieve spellen
• Outside the box
• Schaken
• Denksleutels
• Programmeren met Scratch
• Programmeren met Beebot
• Lego Education: Story Teller
• Vooruitwerklabboeken
• Breintrein Eureka
• Breinbrekers
• Kleuterlab: kaarten m.b.t. onderzoekend leren
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Bijlagen

Kenmerken ontwikkelingsvoorsprong
Bron: https://expertstamgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/kenmerkenlijst-van-hoogbegaafdebabys-en-peuters/
Pasgeborenen:
• In buikligging al snel zijn hoofdje optillen om zijn omgeving te bekijken (soms met 1
week).
•

Ouders hebben veel eerder oogcontact met hun baby dan andere ouders.

•

De baby glimlacht al heel vroeg (soms na een paar dagen al). Dit zijn dan echt geen
stuipjes.

•

Regelmatig zien opvoeders een alerte, heldere blik bij hun baby. Hij heeft
onderzoekende ogen, je ziet hem ‘denken’.

Oudere baby’s:
• Enorme nieuwsgierigheid: de baby wil alles gezien hebben en wil daarom zelfs niet
slapen. Veel van deze baby’s hebben ook minder slaap nodig. Het zijn erg energieke
baby’s die constant op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Dit geldt niet voor alle
snelle baby’s.
•

Grote gevoeligheid voor prikkels. De ene baby raak van prikkels enorm gestimuleerd
en wil met die prikkel bezig. Deze baby ligt niet graag in een box. Andere baby’s
raken overprikkeld en willen zich terugtrekken in een box of wiegje.

•

De motorische ontwikkeling gaat sneller dan normaal. Baby’s kunnen eerder zitten
(<7 mnd), kruipen (<9 mnd) en staan (<10 mnd) en soms al lopen (<13 mnd).
Sommige hoogbegaafde baby’s zijn juist later met deze dingen. Dit zijn vaak
perfectionistische kinderen die pas een handeling doen als ze helemaal zeker weten dat
ze het kunnen.

•

Frustratie-gevoelens: ze willen vaak al heel veel, maar kunnen dat motorisch nog niet
aan. Dit kan voor huilbaby’s een reden tot huilen zijn.

•

Vroeg praten met woordjes en korte zinnetjes. (<12 mnd). Deze voorsprong is
blijvend.

•

Een enorme passieve woordenschat. Deze voorsprong is blijvend.

•

Intensiteit: emoties zijn bij deze kinderen vaak intens: intens blij, verdrietig, etc.

Peuters/kleuters:
• Grote belangstelling voor allerlei onderwerpen (dino’s, natuur, heelal, automerken,
etc.).
•

Wil alles zelf doen, is erg zelfstandig. Wil het ook op eigen manier doen, wil eigen
keuzes maken. Het kind heeft een ‘sterk eigen willetje’. Is daarbij ook kritisch.

•

Perfectionistisch: doet dingen heel precies en stelt hoge eisen, aan zichzelf én aan
anderen.
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•

Tomeloze energie: ondernemend, soms tot ‘t onmogelijke toe. Slecht omschakelen
naar rust.

•

Snelle cognitieve ontwikkeling: kan kleuren benoemen, tellen, herkent cijfers en
letters, heeft getalbegrip (vaak al heel jong), kent tegenstellingen al vroeg, kan al jong
puzzelen met veel stukjes, etc.

•

Sociaal/emotioneel gezien verder dan stamgroepgenootjes. Dit bemoeilijkt het spel en
de omgang met anderen door onbegrip. Dit levert vaak teleurstellingen op en gevoel
van onbehagen. Dat wordt vervolgens soms onterecht aangezien voor sociale
achterstand.

•

Grote taalvaardigheid met correcte zinsbouw. Begrijpt woordgrapjes.

•

Tekent veel details. Bijv. een gezicht met ogen, wimpers en wenkbrauwen. Ook al is
dit nog niet duidelijk/goed getekend, de details zijn wel aanwezig.

•

Vertoont soms angsten die meer bij oudere kinderen passen. Ze zijn bewuster voor
gevaren.

•

Is erg gevoelig. Prikkels (bijv. geluiden, maar ook emoties) komen sterker binnen.
Reactie: overschreeuwen of juist terugtrekken.

•

Opstandig of boos door frustratie. Dit komt door gebrek aan uitdaging, doordat het iets
wil maar nog niet kan, of door zich anders voelen. Soms is dit boze gedrag alleen thuis
zichtbaar.

•

Houdt zich bezig met ‘grote mensen zaken’, zoals geboorte, de dood, etc. Is gauw
bezorgd.

•

Nieuwsgierig: peuter staat altijd vooraan, wil precies weten wat er gebeurt. Vraagt
veel.

•

Grote fantasie: peuter heeft verzonnen vriendjes, en/of grote verbeelding in zijn spel.

•

Oriënteert zich snel in de ruimte/omgeving (kan de weg goed onthouden, weet precies
waar alles ligt)
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Kenmerken (hoog)begaafdheid
van (hoog)begaafde
Kenmerken
kinderen

Hoge intelligentie

Vroege ontwikkeling
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(Hoog)begaafde kinderen
beschikken over hoge
intellectuele capaciteiten.

(Hoog)begaafde kinderen
zijn geestelijk vroegrijp en
worden gekenmerkt door
een
ontwikkelingsvoorsprong.
Zij kunnen meestal op
vroege leeftijd al lezen,
praten, schrijven en hebben
een vroege ontwikkeling
van getalbegrip. Hierdoor
kunnen zij zich gemakkelijk
leerstof uit hogere leerjaren
eigen maken. Ook stellen
zij op jonge leeftijd al
levensbeschouwelijke
vragen en denken zij al
vroeg na over de zin van het
leven.

Indicatoren
•

is (in potentie) tot
uitzonderlijke prestaties in
staat

•

presteert zeer hoog op toetsen
(A+)

•

heeft een totale IQ score >
120 en een IQ
scorebereik rond 130 op
tenminste één
intelligentiefactor

•

is geestelijk vroegrijp, heeft
een ontwikkelingsvoorsprong

•

is gericht op prikkels uit de
omgeving

•

heeft op jonge leeftijd al
gevoel voor
objectpermanentie

•

heeft op jonge leeftijd
ontwikkeling van psychomotoriek

•

kan op jonge leeftijd lezen

•

is eerder met spreken

•

heeft vroege belangstelling
voor cijfers en letters

•

geeft vroeg blijk van
gedetailleerde kennis van de
omgeving

•

kan al vroeg een
voorbeeldmodel (onder andere
lego) nabouwen

•

tekent op hoger niveau dan
leeftijdsgenoten

•

heeft een vroege ontwikkeling
van getalbegrip
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Kenmerken

Uitblinken op één of
meerdere gebieden

Gemakkelijk kunnen
leren
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van (hoog)begaafde
kinderen

Een bijzondere begaafdheid
kan tot uitdrukking komen
in motorische, sociale,
artistieke en intellectuele
vaardigheden. Vaak treden
deze begaafdheidsvormen
gecombineerd op en
blinken (hoog)begaafde
kinderen uit in meerdere
gebieden, zoals
bijvoorbeeld in taal en
wiskunde. (Hoog)begaafde
kinderen hebben op
taalgebied een grote
woordenschat en vertonen
een zeer goed en adequaat
woordgebruik.

(Hoog)begaafde kinderen
hebben over het algemeen
een zeer goed geheugen en
kunnen hierdoor goed
informatie onthouden en
verwerken. Zij begrijpen
nieuwe leerstof dan ook
aanzienlijk sneller dan
gemiddelde kinderen en
zijn daardoor sneller klaar
met opdrachten en
huiswerk. Hierdoor hebben
zij vaak een leertempo dat
beduidend hoger is dan het
tempo van de gemiddelde
leerling.

Indicatoren
•

kan zich gemakkelijk leerstof
uit hogere leerjaren eigen
maken

•

heeft op jonge leeftijd al
gevoel voor symboliek

•

kan al praten, lezen en
schrijven op jonge leeftijd

•

is zeer goed in
rekenen/wiskunde

•

heeft zeer goed taalgebruik

•

heeft een grote woordenschat /
adequaat woordgebruik

•

kan vroeg praten in
samengestelde zinnen

•

is zeker niet goed in alles

•

is snel van begrip

•

kan complexe aanwijzingen
makkelijk volgen

•

heeft een goed
opmerkingsvermogen

•

kan leerstof snel verwerken

•

heeft een zeer goed geheugen

•

kan snel onthouden

•

kan snel lezen

•

kan snel denken

•

heeft een uitstekend geheugen
en gebruik van informatie

•

heeft een leertempo 2 tot 5
keer hoger dan de gemiddelde
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Kenmerken

van (hoog)begaafde
kinderen

Indicatoren
leerling
•

kan gemakkelijk (causale)
verbanden en relaties leggen

•

heeft de neiging om ideeën of
dingen op een ongebruikelijke
en niet voor de hand liggende
manier te combineren

•

kan gemakkelijk betekenissen
begrijpen

•

kan snel problemen
analyseren

(Hoog)begaafde kinderen
zijn snelle
probleemanalyseerders. Zij
kunnen snel vaststellen wat
de aard van een probleem
is. Daarnaast zijn
(hoog)begaafde kinderen
vaak vindingrijk in het
ontwikkelen van eigen
oplossingsmethoden. Dit
kan soms problemen
opleveren als zij zich een
verkeerde
oplossingsmethode hebben
aangeleerd, omdat zij deze
methode moeilijk weer los
kunnen laten.

•

is vaardig in het toepassen van
oplossingsmethoden in
diverse situaties

•

houdt vast in het oplossen van
problemen

•

is vindingrijk in
oplossingsmethoden

•

heeft plezier in het oplossen
van problemen

•

heeft eigen (verschillende)
oplossingsmethoden

•

kan goed omgaan met
problemen: ziet snel wat
relevant is en komt sneller tot
essentie

•

kan grotere leerstappen maken

Het maken van grote
denksprongen

Een (hoog)begaafde
leerling maakt grotere
leerstappen en heeft daarom
minder tijd nodig.

•

kan grote denksprongen
maken

•

kan goed abstract denken

•

Voorkeur voor
abstractie

(Hoog)begaafde kinderen
kunnen goed abstract
denken. Zij generaliseren
gemakkelijker dan hun
andere groepsgenoten en
hebben een goed overzicht
van de kennisgehelen. Zij
hebben geen behoefte aan

generaliseert van bijzonder
naar algemeen

•

overziet kennisgehelen

•

is een productieve denker

Goed leggen van
(causale) verbanden

Het makkelijk kunnen
analyseren van
problemen
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(Hoog)begaafde kinderen
kunnen gemakkelijk
(causale) verbanden leggen
en hebben hierover een
goed overzicht.
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Kenmerken

Hoge mate van
zelfstandigheid

van (hoog)begaafde
Indicatoren
kinderen
concretisering van de
lesstof door het gebruik van
voorbeelden
• heeft weinig behoefte aan
instructie

(Hoog)begaafde kinderen
willen liever niet geholpen
worden en geven de
voorkeur aan zelfstandig
werken. Bij het werken in
stamgroepsverband
vertoont de (hoog)begaafde
leerling veel initiatief en
neemt hij/zij vaak de
leiding. Bovendien wil de
leerling dingen graag op
zijn/haar eigen wijze doen,
zoals het zelf bedenken van
een methode voor het
uitrekenen van sommen.

Het is belangrijk dat het
onderwerp van de opdracht
de leerling interesseert. Bij
(hoog)begaafde kinderen is
namelijk het kunnen een
voorwaarde, maar het
Brede of juist specifieke willen van even groot
interesse / hoge
belang. Als het onderwerp
motivatie / veel energie aansluit bij de interesse van
de leerling, dan is motivatie
verzekerd. Er is aangetoond
dat talent pas doorzet als de
kinderen plezier beleven
aan de (leer)activiteiten.
Een kenmerk van
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•

wil dingen op eigen manier
doen
(bijvoorbeeld eigen manier
van rekenen)

•

wil zelf ontdekken

•

is zelfstandig

•

toont initiatief

•

neemt leiding

•

is verantwoordelijk voor eigen
handelen

•

reflecteert op eigen handelen

•

geeft de voorkeur aan
zelfregulatie: besteedt soms
wat meer tijd aan plannen,
maar komt sneller tot
besluitvorming

•

wil zelf en kan grotendeels
zelf de benodigde kennis
vergaren, onderzoeken,
structureren en analyseren

•

brede interesse

•

vraagt eindeloos waarom

•

heeft een hoge motivatie

•

neemt geen genoegen met
halve informatie/ halve
oplossingen

•

heeft grote
doorzettingsvermogen/volhard
ing

•

is intrinsiek gemotiveerd
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Kenmerken

Creatief / origineel

van (hoog)begaafde
Indicatoren
kinderen
(hoog)begaafde kinderen is
• is bereid om moeilijke taken
dat zij zeer leergierig zijn.
op te nemen
Als een onderwerp de
• is bereid om in eigen tijd
leerling interesseert dan
verder te werken
pluist hij het onderwerp
vaak tot op de bodem uit.
• is snel betrokken op het werk
Maar het tegenovergestelde
geldt ook: als een
• heeft veel
(hoog)begaafde leerling
energie/onvermoeibaar
geen interesse heeft voor
een bepaald onderwerp, dan
kan hij moeilijk de
motivatie opbrengen om
zich erin te verdiepen.
• maakt onverwachte
zijsprongen

In de opdrachten laten
(hoog)begaafde kinderen
vaak zien dat zij originele
en creatieve ideeën en/of
oplossingen hebben. Zij
maken onverwachte
zijsprongen en hebben grote
verbeeldingskracht.

(Hoog)begaafde kinderen
De lat automatisch hoog
leggen zichzelf hoge doelen
leggen
op.

Hoge gevoeligheid

(Hoog)begaafde kinderen
zijn hooggevoelig op
meerdere vlakken, hetgeen
zich uit in intens gedrag

Kritische instelling

(hoog)begaafde kinderen
zijn opmerkzaam en kunnen
kritische kanttekeningen
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•

is origineel

•

is een intuïtieve denker

•

heeft hekel aan routinetaken

•

heeft grote verbeeldingskracht

•

interesse in experimenteren en
het dingen op andere manieren
te doen/staat open voor
nieuwe ervaringen

•

pakt zaken graag anders aan

•

is creatief

•

is perfectionistisch

•

kan zichzelf onderschatten

•

kan vermijdingsgedrag laten
zien

•

het intense gedrag uit zich op
de vijf gebieden: intellectueel,
psychomotorisch, zintuiglijk,
emotioneel, en qua
verbeelding.

•

maken genuanceerde analyses

•

leggen de vinger op de
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Kenmerken

van (hoog)begaafde
kinderen
maken.

(Hoog)begaafde kinderen
hebben vaak een groot
Groot
rechtvaardigheidsgevoel,
rechtvaardigheidsgevoel
dat hun denken, handelen
en voelen kan bepalen.

Apart gevoel voor
humor

Hoge mate van
concentratie
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(Hoog)begaafde kinderen
bezitten over het algemeen
een apart gevoel voor
humor.

(Hoog)begaafde kinderen
kennen een hoge mate van
concentratie en hebben
daarbij een langere
aandachtsspanne dan de
gemiddelde kinderen.

Indicatoren
zwakke plek
•

hecht aan nakomen van
beloftes

•

wil dat afspraken worden
nagekomen

•

kan zeer begaan zijn met het
'grote wereldleed'

•

heeft een apart gevoel voor
humor

•

groot gevoel voor humor

•

langere aandachtsspanne,
volharding en intense
concentratie

•

is geconcentreerd

•

kan zich op jonge leeftijd
buitengewoon lang
concentreren

•

hoge mate van concentratie,
lange
aandachtsspanningsboog met
betrekking tot
interessegebieden
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Kenmerken onderpresteren
Kenmerk

Toelichting

Grote en
uitzonderlijke
kennis (+)

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen hebben vaak kennis die
nog niet in de stamgroep is behandeld en een grote algemene
ontwikkeling.

Grote interesse (+)

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen hebben op veel gebieden
belangstelling en ze houden ervan om dingen te onderzoeken,
bijvoorbeeld door in hun vrije tijd veel te lezen of op een andere
manier informatie te verzamelen. Als een onderwerp (dat vaak wat
moeilijker is) hun interesse heeft, begrijpen en onthouden ze veel.

Wisselend
schoolwerk (+/-)

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen laten vaak wisselend
schoolwerk zien: afnemende prestaties, maar bij ingewikkelde
vragen juist wel het goede antwoord weten, mondeling beter
presteren dan schriftelijk en beter uit de verf komen bij individueel
onderwijs op maat dan bij het regulier stamgroepsonderwijs.

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen werken thuis vaak verder
Positief thuiswerk (+) aan zelfgekozen schoolprojecten en ontwikkelen thuis op eigen
initiatief allerlei activiteiten.
Grote verbeelding (+)

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen hebben vaak een
levendige, grote verbeelding en zijn creatief.

Hoge mate van
sensitiviteit (+)

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen geven vaak blijk van een
enorme sensitiviteit: ten opzichte van zichzelf, maar ook van
anderen. Dit maakt dat ze erg gevoelig kunnen zijn.

Afnemende
schoolprestaties (-)

Opvallend is dat de schoolprestaties van onderpresterende
(hoog)begaafde kinderen afnemen; ze presteren (vooral in schriftelijk
werk) beneden niveau, in elk geval beneden hun eigen niveau, maar
soms zelf ook beneden stamgroepsniveau. Vaak schrijven ze slordig,
houden ze niet van instampen en inprenten, missen ze leerinhouden
en instructiemomenten en zijn ze slechts selectief enthousiast: wel
voor nieuwe onderwerpen, niet voor uitwerkingen (zie ook kenmerk
3: wisselend schoolwerk).

Negatief gedrag (-)

In de stamgroep vertonen onderpresterende (hoog)begaafde kinderen
vaak negatief gedrag; ze zijn lastig en onaangepast, vragen steeds om
aandacht, vervelen zich, dromen weg en wijzen pogingen van de
leraar om zich aan de stamgroepsnormen te conformeren, af.

Haperende sociaalemotionele
ontwikkeling (-)

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen zijn vaak ontevreden
over zichzelf en de verrichte werkzaamheden, vermijden nieuwe
activiteiten uit angst voor mislukking, hebben
minderwaardigheidsgevoelens, zijn wantrouwend of onverschillig en
doen niet graag mee aan stamgroepsactiviteiten, zijn minder populair
bij leeftijdsgenootjes en zoeken vriendjes onder gelijkgestemden.

Geringe

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen zijn vaak weinig
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Kenmerk

Toelichting

taakgerichtheid (-)

taakgericht. Ze hebben een laag werktempo, hebben hun huiswerk
vaak niet af, stellen zichzelf onrealistische doelen, zijn snel afgeleid,
vergeetachtig en/of impulsief, hebben geen duidelijk leertraject voor
ogen, hebben een korte spanningsboog, voelen zich hulpeloos, willen
niet geholpen worden en willen zelfstandig zijn.

Onderpresterende (hoog)begaafde kinderen hebben vaak een
wisselende motivatie, hebben een hekel aan routine, verzetten zich
Negatieve houding (-)
tegen autoriteit, nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen
daden en staan onverschillig of afwijzend tegenover de school.

Zorgplan De Klimboom 2016-2020

79

Versnellingswenselijkheidslijst
https://talentstimuleren.nl/?file=7951&m=1525075556&action=file.download
Signaleringsinstrumenten HB-in-Zicht
http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/index.php/screening
http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/index.php/quickscan
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Bijlage VII: Dyscalculieprotocol

PROTOCOL DYSCALCULIE
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Inleiding
In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool ernstige
rekenproblemen. Bij twee a drie procent van alle leerlingen kan deze problematiek
benoemd worden als dyscalculie.
Niet goed kunnen rekenen heeft invloed op de schoolresultaten en op de dagelijkse
bezigheden waarbij je moet rekenen.
Het dyscalculieprotocol op de Klimboom is gebaseerd op een bestaand protocol ERWD
(Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie ) en geeft aan op welke manier De
Klimboom rekenproblemen opspoort, kenmerken van dyscalculie signaleert, problemen
diagnosticeert en kinderen begeleidt.
Doelstelling
Het doel van dit protocol is om de groep kinderen met dyscalculie te signaleren en te
begeleiden en indien nodig door te verwijzen om te laten diagnosticeren.
We vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt en met plezier naar school
gaat. Door het hanteren van dit protocol zorgen we dat de leerlingen hun vaardigheden in
voldoende mate kunnen ontwikkelen en zij de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.
Visie met betrekking tot dyscalculie
De Klimboom komt tegemoet aan individuele capaciteiten en beperkingen van kinderen.
Niet alle leerlingen hoeven hetzelfde te bereiken; als ze naar hun eigen kunnen gepresteerd
hebben, is het doel bereikt. Alle kinderen, dus ook de kinderen met dyscalculie, willen we
iedere schooldag passend onderwijs bieden. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd
op de behoeften en mogelijkheden van de kinderen. Het kind staat bij ons centraal.
Het eerste basisprincipe van Jenaplanonderwijs is niet voor niets “Elk mens is uniek; zo is er
maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde”.
Om deze reden streven wij bij het bieden van onderwijs aan kinderen met dyscalculie
bewust de integrale aanpak na: we willen voor ieder kind van elke leeftijd iedere dag een
passend onderwijsaanbod realiseren. Op De Klimboom is het dan ook normaal dat kinderen
met verschillende taken bezig zijn of een andere leerroute volgen binnen de eigen
stamgroep.
Missie van De Klimboom: We creëren optimale omstandigheden, waarbinnen alle
kinderen hun sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve vaardigheden
kunnen ontwikkelen en ontplooien.
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Wat is dyscalculie?
Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een
andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde
schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te
weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het
leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).
Deze definitie van dyscalculie geeft net als bij dyslexie een beschrijving van de problemen en
noemt geen oorzaken of verklaringen.
Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden
gebruikt, waaronder ook het taalcentrum. Een getal bestaat uit een woord , een cijfer en
een hoeveelheid. Deze 3 aspecten bevinden zich in 3 verschillende hersengebieden. Een van
deze 3 speelt ook een rol bij dyslexie. Daarnaast is bij rekenen ook nog het frontale
hersengebied van belang, dat een rol speelt bij planning en probleemoplossing.
Rekengeschiktheid
In de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen
intensief geoefend met het doel ze te automatiseren. Een leerling weet dan dat 5 plus 4
negen is en stapt moeiteloos over naar 15 plus 4 of 15 plus 14. Hetzelfde geldt voor
eenvoudige aftrek-, vermenigvuldig- en deelsommen. Deze vaardigheden zitten dan
opgeslagen in het lange-termijngeheugen en worden daar zo nodig zonder enige moeite
(automatisch) uit naar boven gehaald. Er hoeft dan geen energie besteed te worden om
eenvoudige sommen en onderdelen van bewerkingen uit te rekenen.
Kinderen met dyscalculie slagen er niet in zich deze rekenvaardigheden vlot eigen te maken.
Er is bij hen sprake van een beperkte 'rekengeschiktheid' in vergelijking met wat ze kunnen
begrijpen van rekenen/wiskunde.
Diagnosticerend onderwijzen
In het rekenonderwijs spelen drie variabelen een rol: de rekenontwikkeling van een leerling,
het rekenonderwijs en de stamgroepleider. Zij vormen de pijlers van dit protocol. Elk van de
pijlers beïnvloedt de andere. Het protocol zoekt steeds naar de optimale combinatie om de
rekenontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Pijler 1: De leerling
De rekenontwikkeling van leerlingen wordt in vier fasen onderscheiden. Elke fase heeft een
eigen kleurcode die in de afbeelding wordt gebruikt. In de volgorde van fase groen naar fase
rood neemt de zorg en dus ook de specifieke afstemming toe. De leerling kan tijdens een
bepaalde periode van zijn rekenontwikkeling wisselen van de ene naar de andere fase.
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Pijler 2: Het rekenonderwijs
Goed of passend rekenonderwijs houdt in dat de stamgroepleider zijn onderwijsaanbod
optimaal afstemt op de rekenontwikkeling van de leerling en de daaruit voortvloeiende
onderwijsbehoeften. Dit betekent een continu proces van observeren, signaleren,
analyseren, registreren en daardoor komen tot afstemming op specifieke
onderwijsbehoeften. Om die afstemming op de ontwikkeling van de (individuele) leerling te
realiseren, zijn zorgvuldige analyses van de vorderingen van de leerling en programmering
van onderwijsactiviteiten noodzakelijk. Dit gebeurd middels de analyses van de methode
Alles Telt en Cito Rekenen van het LOVS (Leerling- en Onderwijs Volg Systeem).
Hierdoor kan de stamgroepleider differentiatie toepassen, dat wil zeggen dat leerlingen niet
allemaal op hetzelfde ogenblik, in het zelfde tempo, op dezelfde wijze hetzelfde werk doen.
De analyses en scores van de methodegebonden toetsen van Alles Telt en de Cito van het
LOVS worden besproken met de ib-er in de consultaties. En er wordt bepaald in welke fase
de leerling zich bevindt. Aan de hand hiervan wordt gekeken welke begeleiding en aanpak er
plaats moet vinden.
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Pijler 3: De stamgroepleider
Wij onderscheiden drie sporen van lesgeven. Deze zijn afhankelijk van de didactische
begeleiding die een stamgroepleider aan een groep kan geven. Met name de manier waarop
de stamgroepleider in staat is differentiatie toe te passen is bepalend.
De drie sporen zijn:
• Spoor 1: de stamgroepleider benadert de jaargroep als homogene groep en kan
omgaan met geringe verschillen.
• Spoor 2: de stamgroepleider differentieert binnen de jaargroep met subgroepen.
• Spoor 3: de stamgroepleider differentieert binnen de jaargroep met subgroepen en
individuele leerlingen.
Op de Klimboom streven we ernaar dat alle stamgroepleiders zo snel mogelijk op spoor 3
kunnen observeren en begeleiden (zie bijlage 2 wat de stamgroepleider moet kunnen
observeren)
De fases van het dyscalculieprotocol ERWD op de Klimboom
Op de Klimboom werken we met de rekenmethode “Alles Telt”. De methode werkt volgens
het drieslagmodel. Waarbij plannen, uitvoeren en reflectie centraal staan.
In de lessen staan aanwijzingen voor observatie en extra hulp.
Binnen de methode zijn differentiatie mogelijkheden: minimumstof, reguliere stof en extra
stof. En wordt gebruik gemaakt van de rekensoftware van de methode en “Rekentuin”
Tijdens de lessen observeert en begeleidt de stamgroepleider.
Door herhalings- en oefenlessen kan de stamgroepleider bijtijds informatie krijgen over
onderwerpen die door de leerling als moeilijk wordt ervaren en kan daardoor bijsturen.
Aan de hand van de bloktoetsen wordt een analyse gemaakt van de onderdelen die
onvoldoende worden gemaakt. Deze gegevens helpen bij het vervolg voor het
rekenonderwijs voor de groep, maar ook voor de begeleiding van individuele kinderen met
(tijdelijke of intensieve) rekenproblemen.
Bij kinderen in fase groen is er sprake van een normale ontwikkeling. Deze kinderen hebben
geen specifieke ondersteuning nodig. Maar bijvoorbeeld verrijking. (fase blauw)
Soms kunnen kinderen geringe problemen ervaren op deelgebieden. Kinderen komen dan in
fase geel. Er is tijdelijk specifieke ondersteuning nodig om de kinderen weer op weg te
helpen. Deze hulp kan in veel situaties beperkt blijven tot extra uitleg en oefening van de
leerstof. Na verloop van tijd kan het kind weer aansluiten in fase groen.
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Intern diagnostisch onderzoek
Soms boekt een kind in fase geel geen of onvoldoende aantoonbare vooruitgang terwijl de
stamgroepleider hem toch in een subgroepje intensievere begeleiding geeft.
In zo’n situatie komt het kind in fase oranje. Het kind wordt met zorg aangemeld bij de ib-er
middels de interne consultatie.
Bij deze overgang van fase geel naar oranje gaan we in overleg met ouders over tot een
intern diagnostisch onderzoek. Er wordt een intern diagnostisch onderzoek gedaan door bij
voorkeur de eigen stamgroepleider naar de rekenontwikkeling van de leerling. (wat kan hij
al? ) en de wijze waarop hij leert rekenen. Soms zijn daar meerdere diagnostische
gesprekken met het kind voor nodig. De methode “Alles Telt” biedt ook handvatten voor dit
diagnostische gesprek aan de hand van de toetsresultaten.
Het diagnostisch gesprek wordt gehouden als de leerling:
• Een half jaar in fase geel heeft gefunctioneerd maar onvoldoende aantoonbare
vorderingen maakt;
• Onvoldoende profiteert van het geboden onderwijs;
• In niveau achterblijft bij dat wat van de leerling verwacht mag worden;
• Weinig actief is met rekenen, zich weinig competent voelt;
• Faalangstig reageert of blokkeert tijdens de rekenles.
Ouders worden ook op de hoogte gesteld. De stamgroepleider en de ib-er stellen samen een
plan op in de consultatie met daarin:
• De doelen op de lange en korte termijn;
• Inhoud
• Werkwijze
• Uitvoering (planning en organisatie)
• Evaluatie
• Het kind wordt aangemeld voor RT op school.

Indien de
maatregelen uit het plan afdoende zijn en het ontwikkelingsproces weer op gang komt, gaat
de leerling terug naar fase geel.
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Fase rood:
Het kind gaat naar fase rood als blijkt dat na maximaal 6 maanden individuele begeleiding de
rekenkundige ontwikkeling van de leerling dreigt vast te lopen of te stagneren.
Externe deskundige hulp is noodzakelijk. Het kind krijgt een verwijzing voor extern
diagnostisch onderzoek, naar dyscalculie.
Ouders vragen dit aan bij de gemeente. (via de Praktijkondersteuner Huisarts, POH)
De school voegt relevante gegevens over de rekenkundige ontwikkeling van het kind toe in
het aanvraagformulier. De school geeft onder meer een inhoudelijke beschrijving van het
begeleidingstraject in fase geel en fase oranje.
Alles telt biedt de mogelijkheid om bij intensieve problemen kinderen te ondersteunen
middels het Maatschrift.

Extern diagnostisch onderzoek
Bij kinderen in fase rood wordt externe hulp ingeroepen. Er is meer specialistische
diagnostische kennis nodig om te onderzoeken welke factoren de ontwikkeling van de
leerling belemmeren. Vanuit die diagnose wordt bepaald welke intensieve begeleiding
noodzakelijk is. Deze vorm van onderzoek moet worden uitgevoerd door een externe
onderzoeker, die hiervoor is opgeleid en geregistreerd.
Na 6 maanden worden de aantoonbare vorderingen met de externe onderzoeker besproken.
Het kind bij wie geleidelijke vooruitgang is vastgesteld, gaat terug naar fase oranje.
Als de ernstige rekenproblemen hardnekkig blijken te zijn, kan het kind in aanmerking
komen voor een dyscalculieverklaring. Dit geldt alleen voor kinderen vanaf groep 6. De
leerling met dyscalculieverklaring blijft in fase rood.
Kinderen die op een aparte leerlijn werken buiten Alles Telt of een jaargroep lager rekenen,
krijgen een OPP, waarin wordt bijgehouden wat de doelen zijn en hoe deze behaald en of
aangescherpt dienen te worden.
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Bijlage 1: Fasen, bijbehorende signalering, diagnostiek en begeleiding.
Fase
Signalering
Diagnostiek
Fase groen
Deskundigheid
Deskundigheid
minimaal op spoor 1: minimaal op spoor 1:
Het kind ontwikkelt
De stamgroepleider
De interne rekenexpert
zich gemiddeld of goed observeert de
ondersteunt de
en functioneert in de
kinderen volgens
stamgroepleider. Hij
grote groep.
aanwijzingen in de
analyseert samen met de
methode.
stamgroepleider de
Resultaat:
resultaten op de
+:naar fase “blauw”
bloktoetsen van Alles
0/-: naar fase “geel”
Telt en het LOVS en stelt
een groepsplan op.
Fase geel
Deskundigheid
Deskundigheid
Intern max. o.5. jr
minimaal op spoor 2: minimaal op spoor 2:
Het kind ervaart
De stamgroepleider
De stamgroepleider
geringe
observeert dagelijks
voert rekengesprekken
rekenproblemen op
op specifieke
met het kind, analyseert
deelgebieden
onderdelen, houdt
het resultaat en stelt een
de vorderingen op
begeleidingsplan op.
Resultaat:
toetsen en LOVS bij
+:naar fase “groen”
en analyseert de
0/-: naar fase “oranje”
resultaten.
Fase oranje
Deskundigheid
Deskundigheid
Intern max. o.5. jr
minimaal op spoor 3: minimaal op spoor 3:
Het kind ervaart
De stamgroepleider
De stamgroepleider
ernstige
observeert dagelijks
voert een diagnostisch
rekenproblemen op
op specifieke
gesprek met het kind,
enkele of alle
onderdelen, houdt
analyseert samen met de
deelgebieden
de vorderingen op
interne rekenexpert het
toetsen en LOVS bij
resultaat en stelt een
Resultaat:
en analyseert samen
plan op, dit wordt
+:naar fase “geel”
met de interne
beschreven in de
0/-: naar fase “rood”
rekenexpert de
consultatie.
resultaten.
Fase geel
Intern max. o.5. jr
De problemen zijn
ernstig en hardnekkig.
Het kind wordt
aangemeld voor extern
onderzoek.

Extern

Extern/ intern:

De externe
onderzoeker
verzamelt informatie
over het kind en stelt
verslag op.

De externe onderzoeker
voert het diagnostisch
onderzoek uit en stelt
samen met het team een
individueel
handelingsplan op.

Resultaat:
+:naar fase “oranje”
0/-: bijstellen
handelingsplan en
dyscalculieverklaring,
blijvende begeleiding
in fase rood.
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Begeleiding
Deskundigheid minimaal op spoor 1:
De begeleiding vindt plaats volgens
aanwijzingen in de methode.
Bij te weinig aantoonbare vorderingen gaat
het kind naar fase geel.

Deskundigheid minimaal op spoor 2:
Het kind krijgt extra begeleiding in een
subgroep.
Bij te weinig of geen aantoonbare
vorderingen gaat de leerling naar fase
oranje.
Deskundigheid minimaal op spoor 3:
Het schoolteam voert de begeleiding uit.
Het kind wordt aangemeld voor RT op
school.
De leerstof en de instructie worden
afgestemd op de onderwijsbehoeften van
het individuele kind.
Bij te weinig of geen aantoonbare
vorderingen wordt het kind aangemeld voor
extern onderzoek.
Intern evt. extern:
Het schoolteam voert de begeleiding uit.
De leerstof en de instructie worden
afgestemd op de onderwijsbehoeften van
het individuele kind.
Indien nodig wordt de begeleiding
uitgevoerd door een externe expert in nauw
overleg met de school.
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Bijlage 2: Vragen voor het observeren op spoor 3
Vragen voor het observeren op spoor 3
Stap 1: plannen (taakaanpak)
• Begrijpt het kind ( de essentie van) de rekenwiskundige-opdracht?
• Kan het kind betekenis geven aan de getallen in de informatie?
• Kan het kind de rekenwiskundige-opdracht analyseren?
• Pakt hij het bedenken van een oplossingsprocedure systematisch aan?
• Kan het kind tekst (en/of beeld) omzetten in formules (getallen, symbolen enz.)?
• Toont het kind eigen initiatief bij het bedenken van oplossingen?
• In hoeverre stelt het kind zich afhankelijk op van anderen?
Is die opstelling te verklaren uit (het ontbreken van) de condities om autonoom te kunnen
handelen?
Stap 2: uitvoeren (technische beheersing van rekenwiskundige procedures)
• Heeft het kind moeite met het noteren van getallen? Dit kan onder andere wijzen op een
gebrekkig inzicht in het positionele stelsel.
• Heeft het kind de basisvaardigheden geautomatiseerd (bijvoorbeeld direct gebruik maken van
een passende hulpsom of bij het optellen en aftrekken tot 100 gebruik maken van de juiste
procedure) of al gememoriseerd
(optellen en aftrekken tot
20, vermenigvuldig- en deeltafels tot 100)?
• Voert het kind de algoritmes goed uit (cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen e delen;
oude of nieuwe manier)?
• Kan het kind uit het hoofd rekenen op basis van inzicht?
• Maakt het kind gebruik van “handig rekenen”(schatten, afronden, rekenen met mooie
getallen,
(compensatie strategieën kiezen)?
• Kan het kind in passende gevallen efficient gebruik maken van een
kladblaadje/aantekeningen?
• Kan het kind verstandig gebruik maken van de rekenmachine?
Stap 3: reflecteren (controleren van de eigen aanpak en van het antwoord)
• Controleert het kind zichzelf (nakijken eigen werk, nagaan of het antwoord goed is en of de
manier goed is)?
• Vergelijkt het kind zijn antwoord met de oorspronkelijke rekenwiskundige opdracht/context?
• Kan het kind onder woorden brengen en/of demonstreren hoe hij te werk is gegaan- zowel bij
het plannen als bij het uitvoeren?
• Hoe reageert het kind op gemaakte fouten? Analyseert het kind de gemaakte stappen als hij
fouten heeft gemaakt?
• Heeft het kind inzicht in het probleem? Snapt hij wat hij doet?
• Kan hij uitleggen waarom iets voor hem lastig is of waarom hij iets goed of fout doet?
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