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Jaarplan/Protocol zorgverbreding "bs. Den Akker" 

Schooljaar 2016/2017 

 

 

1.1.1.1. Inleiding  

In het kader van de zorgverbreding willen we ons op basisschool den Akker veel aandacht besteden aan 

planmatig werken op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau. 

We ontwikkelen ons nog steeds m.b.t. Handelings gericht werken. 

Om de ontwikkelingen binnen zorg zo goed mogelijk te kunnen sturen en volgen hebben we in dit protocol 

afspraken vastgelegd met betrekking tot klassenorganisatie, coördinatie van de zorg, uitvoering van zorg en 

ondersteuning van de zorg. Naast dit interne zorgplan is er op school ook een Zorgplan Plein 013 aanwezig 

met betrekking tot de bovenschoolse zorgcoördinatie. 

Elke leerling heeft een unieke persoonlijkheid en heeft een eigen leerstijl. Een kind leert op een eigen wijze. 

De leerkracht sluit zoveel mogelijk daarop aan. Daarnaast vormen de leerlingen samen een groep, die een 

eigen dynamiek heeft.   

De persoonlijkheid van het kind en de leerkracht, zijn leerstijl en aanleg, de gezinsachtergrond, de organisatie 

van de school en de groepsdynamiek bepalen voor een groot deel de werkaanpak, de betrokkenheid en de 

motivatie van de leerling.  

Het is onze taak als leerkrachten, intern begeleider en directie om het onderwijs zo in te richten, dat we recht 

doen aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van de kinderen.   

Rondom het leren van kinderen moeten we als team van de school stilstaan bij de volgende vragen:    

* Welke leerstof bied ik de leerlingen aan?  

* Welke vaardigheden wil ik de leerlingen aanleren?  

* Welke kennis wil ik verfijnen en welke activiteiten van leerlingen zet ik daarbij in?  

* Wat kan ik eraan doen om bij leerlingen een positieve houding ten aanzien van het leren te ontwikkelen?  

Het is belangrijk dat er een afwisseling is van zowel leerling- als leerkrachtgestuurde activiteiten.  Het leer-

krachtgedrag is van grote invloed  op dit proces.  

Als we een antwoord formuleren op deze vragen, is het vanzelfsprekend dat ook de differentiatie van leerstof 

en de aandacht voor de individuele leerling in beeld komt.   
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2.2.2.2. Doelstelling Leerlingenzorg 

Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van individuele kinderen op sociaal, 

emotioneel en cognitief gebied kunnen we hen extra ondersteuning geven die moet leiden tot een zo 

optimaal mogelijke ontwikkeling, gerelateerd aan de mogelijkheden van het betreffende kind. 

Om goed te kunnen signaleren hanteert de school naast de dagelijkse observatie en de methode gebonden 

toetsen een toetskalender waarop methode overstijgende screeningstoetsen en instrumenten staan 

vermeld. Ook hanteren we een dyslexieprotocol voor de groepen 1 t/m 8 en het Digitaal Handelingprotocol 

Hoogbegaafdheid voor signalering en diagnostiek voor hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong. 

We streven ernaar deze zorg zo lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs te laten plaatsvinden. Het 

welbevinden van de leerling staat hierbij centraal. Daarnaast dient de zorg die een leerling nodig heeft ook 

voor de leerkracht uitvoerbaar en haalbaar te zijn. 

 

3.3.3.3. Definitie zorgleerling 

We onderscheiden twee groepen leerlingen die extra zorg vragen: 

1 Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 

• Waarvan met behulp van het leerlingvolgsysteem een probleem in de ontwikkeling is 

geconstateerd 

• Waarvan via de methode gebonden toetsen en de formuleerde criteria het verkregen signaal 

wordt bevestigd 

• Leerlingen die een enkelvoudig probleem hebben op cognitief en/of sociaal-emotioneel en/of 

motorisch gebied 

• Waarbij sprake is van een vertraagde of versnelde ontwikkeling op één of meerdere 

vormingsgebieden 

De ondersteuning van deze leerlingen op leergebied is terug te vinden in de groepsplannen. 

2 Zorgleerlingen 

Een zorgleerling is een leerling: 

• Met ernstige dyslexie en leerlingen met een dyslexieverklaring 

• Met ernstige gedragskenmerken zoals ADHD, ASS 

• Met ernstige leer- en gedragsproblemen (leerlingen die over de hele lijn uitvallen) 

• Hoogbegaafde leerlingen met bijkomende problematiek 

Waar nodig maken we voor deze leerlingen een Ontwikkelingsperspectief of individueel Plan van aanpak. 

Deze worden door de groepsleerkracht en Interne Begeleider met de ouders besproken. 

1. Uitgangspunten van de zorg aan alle leerlingen  

* We hebben positieve verwachtingen ten aanzien van de prestaties en het gedrag van de leerlingen. 

Hierover geven we hen positieve feedback.  

* De leerlingen doen  succeservaringen op  met betrekking tot hun eigen leerontwikkeling.  

* De leerkracht heeft van iedere leerling de onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht en het groepsplan in 

kaart gebracht. Dit stelt de leerkracht in staat om gelaagde en gedifferentieerde instructie te geven, rekening 

houdend met de behoefte van de leerlingen.  

* We houden rekening met de behoeften van leerlingen zoals: zekerheid, voorspelbaarheid, zelfvertrouwen, 

gevoel van competentie, behoefte aan autonomie, zelfstandigheid, behoefte aan goede relaties.  

* We kennen de minimumdoelstellingen voor de instrumentele vaardigheden (rekenen, lezen en schrijven). 

De tussen- en einddoelen zijn geformuleerd. Een aantal kinderen volgt een eigen leerlijn voor een of 

meerdere vakgebieden. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.  



Basisschool den Akker  Oisterwijk        3-12    

 

* Leerkrachten hebben kennis van gedragsuitingen die het gevolg zijn van onder andere ADD, ADHD en 

Autisme.  

* De leerlingen worden zowel onderwijskundig als gedragsmatig gevolgd door middel van het leer-

lingvolgsysteem ParnasSys. Voor het onderwijskundig en gedragsmatig volgen van groep 1,2 en begin groep 3 

gebruiken we PRAVOO.  

* De zorg richt zich op alle kinderen. De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen gebruik maken van de 

deskundigheid  en de ondersteuning van de IB-er en de consulent van Plein 1013.  

 

 

4.4.4.4. Interne begeleiding 

De eerst verantwoordelijke persoon voor de zorg die een leerling nodig heeft, is de groepsleerkracht. 

 

Daarnaast is er op school een interne begeleider aanwezig die de totale zorgverbreding op den Akker 

coördineert. De IB-er adviseert en begeleidt de leerkracht hoe zorg op maat in te vullen en te organiseren 

binnen de groep. 

Groepsleerkrachten hebben regelmatig overleg met de interne begeleider. Dit kan wekelijks tijdens het 

spreekuur. Dit overleg kan de zorg voor een individuele leerling betreffen, een kleine groep kinderen of de 

totale groep. 

 

5.5.5.5.  Zorgstructuur 

 

  ZORGSTRUCTUUR BS DEN AKKER 

Definitie: een zorgleerling is een leerling die buiten de/een zorgroute valt. 

Wat zijn de kerntaken van de  interne begeleider?  Welke rol vervult de leerkracht, de directeur en de 

consulent? 

Kerntaken op instrumenteel niveau: 

 OMSCHRIJVING  INTERNE 

BEGELEIDER 

LEER-

KRACHT 

DIR Consulent 

1 Invoeren toetsgegevens en notities 

Verzamelen van gegevens van kinderen in een 

groepsoverzicht 

(inclusief benoemen onderwijsbehoeften kinderen) 

x x 

x 

  

2 Invoeren externe verslagen in ParnasSys x    

3 Coördineren van toetsen, toetskalender bijstellen x    

4 Stimuleren van een planmatige aanpak van de 

leerlingenzorg op school 

Faciliteren invoering 1-zorgroute in middelen, tijd en 

formatie 

x 

 

 

  

 

x 

x 

5 Onderhouden van een relatienetwerk; i.b. bao-vo, 

Conferenties 013 

Uitvoeren stappen naar bovenschoolse zorg 

(zorgcoördinator vanuit school) 

Regelen en evalueren van de externe begeleiding 

van school zoal AB Cluster 1 en 2 en Consulent. 

x 

 

x 

x 

  

 

x 

x 

6 Invullen van groeidocumenten en arrangementen x x  x 

7 Bewaken van afspraken, procedures, processen en 

producten mbt zorgverbreding: een-zorgroute 

Jaarplanning  cycli 1-zorgroute in school 

 

Monitoren voortgang 1-zorgroute 

x 

x 

x 

x 
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Feedback over uitvoering 1-zorgroute 

 

Bewaken afspraken (plan van aanpak van school) 

 

 

 

x 

 

8 Maken van een OPP 

 

x x 

 

 x 

9 Opstellen, uitvoeren en evalueren van groepsplan  x   

10 Op de hoogte zijn van de expertise van plein 013 en 

inzetten daar waar nodig. 

   x 

 

Kerntaken op collegiaal niveau: 

1 Naar behoefte begeleiden van leerkrachten bij 

het opstellen en uitvoeren van groepsplannen, 

afgestemd op de hulpvraag van de leerkracht en 

de onderwijsbehoeften van de leerling  

 

Motiveren, stimuleren en leidinggeven aan team 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

2 Voorbereiden en houden van 

leerlingbesprekingen 

x 

 

 

x 

 

 

  

3 Verslag leggen van de leerlingbesprekingen – 

invoeren in ParnasSys 

 

 x   

5 Uitvoeren van observaties, bespreken  en 

verslaglegging  

x   x 

6 Voeren van adviesgesprekken 

Gesprekken met ouders 

x x 

x 

  

7 Contact en werkoverleg met consulent x  x x 

 

Kerntaken op coaching-niveau: 

1 Stimuleren en veranderen van didactiek van het 

onderwijs; functie als taal coördinator en 

volgend uit de een zorgroute 

x    

2 Voeren van overleg met de directie over 

onderwijskundige zaken 

x  x  

3 Voeren van feedback-coachings- en 

evaluatiegesprekken binnen de 

gesprekkencyclus 

 

Geven en ontvangen van feedback (team, 

interne  begeleider, directie)  

 

Aan- en bijsturen leerkrachten en IB-er 

 

IPB, waaronder POP-gesprekken (o.a. 

competenties waarop 1-zorgroute beroep doet) 

 

 

 

x 

 

 

 

 x 

     

x 

x 

  

x 

 

 

 

Kerntaken op kennisniveau:  

1 Voeren van overleg met de directie over zorg-

aangelegenheden 

x  x  

2 Bewaken van de kwaliteit van onderwijs en 

zorgverbreding op schoolniveau 

X 
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Monitoren kwaliteit leerlingenzorg in school x x 

3 Toedelen van zorgfaciliteiten aan leerlingen 

waaronder de rugzak (cluster 1 en 2) 

x    

4 Geïnformeerd blijven voor wat betreft 

beleidsontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs  

en zorgverbreding  - deze informatie onder de 

aandacht brengen van het team.  

x   x 

5 Informatie geven aan betrokkenen over gedrag 

specifieke hulpvragen. 

   x 

 

 

 

6.6.6.6. Klassenorganisatie  

Het streven is om, binnen de mogelijkheden van school en groepsleerkracht, de klassenorganisatie zo in te 

richten dat er een onderwijsaanbod plaatsvindt wat zo goed mogelijk aansluit bij de zone van de naaste 

ontwikkeling van ieder kind. Op bepaalde omenten van de dag wordt er plaats ingeruimd voor structureel 

zelfstandig werken. (Akkeren) Op die momenten creëert de leerkracht tijd en mogelijkheden om extra hulp in 

de groep te kunnen geven aan groepjes en individuele (zorg) leerlingen. 

Om dit alles inzichtelijker te krijgen, zodat we nog adequater in kunnen springen op hulpvragen van de groep 

en de individuele leerling werken we met een groepsoverzicht, dit wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

 

7.7.7.7. Traject zorgleerlingen 

Den Akker bedient de leerlingen zoveel mogelijk binnen het groepsplan. De ondersteuning wordt zoveel 

mogelijk binnen de groep gegeven. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht kan de 

onderwijsassistente ingezet worden om de ondersteuning in de groep en soms buiten de groep te geven 

onder supervisie van de leerkracht. De interne begeleider coördineert de inzet van deze extra ondersteuning. 

Als de extra ondersteuning onvoldoende is dan bespreekt de leerkracht dit met de interne begeleider en 

wordt er gekeken of er extern hulp aangevraagd kan worden binnen Plein 013. 

Bovenstaande is altijd in overleg met de ouders. 

 

8.8.8.8. Dossiervorming 

Het bewaren van de leerling gegevens geschiedt op school op de volgende manieren: 

o Leerling-dossier in ParnasSys en/of archiefkast 

o Klassenmap (klas leerkracht) 

o Groepsoverzicht (digitaal en in de groepsmap) 

o Groepsplannen (digitaal en in de groepsmap) 

o Begeleidingsplannen en OPP (in ParnasSys, digitaal en in de groepsmap) 

o De groepsoverzichten/individuele overzichten van CITO scores (digitaal ParnasSys) 

 

9.1 Leerling dossier 

Van alle leerlingen is er een digitaal dossier aanwezig waarin zowel de administratieve gegevens als het 

leerlingvolgsysteem vermeld staan. Van alle leerlingen wordt een individueel dossier aangelegd. Deze 

dossiers (historische leerling gegevens) worden op school centraal bewaard in een afsluitbare kast. De 

dossiers mogen de school niet verlaten. 

Een dossier kan worden ingezien door ouders/verzorgers, leerkrachten, directie, interne begeleider en 

inspectie. Gegevens uit het dossier kunnen alleen na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers aan 

derden worden doorgegeven. 

De inhoud van een dossier wordt 5 jaar nadat de betreffende leerling de school heeft verlaten vernietigd. 

 

In het dossier worden de volgende gegevens bewaard: 

o Persoonsgegevens 

o Gegevens, die door de vorige school zijn verstrekt (bij verhuizing) 

o Andere gegevens vanuit de intakeprocedure 
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Indien van toepassing bevinden zich in het dossier ook: 

o Pedagogisch-didactische verslagen 

o Observatieverslagen 

o Onderzoeksgegevens externe instanties 

 

Met de dossiers wordt omgegaan volgens de regels die zijn vastgelegd in de Wet op de Privacy. 

 

9.2 Groepsmap 

Elke groepsleerkracht heeft voor zijn groep een zogenaamde groepsmap in de klas. De groepsmap kent 

tenminste de volgende inhoud: 

o Leerlingenlijst met adres en telefoonnummers 

o Aantekeningen m.b.t. thuissituaties en/of afspraken 

o Groepsoverzichten m.b.t. actuele methode gebonden toetsen 

o Groepsoverzichten m.b.t. actuele CITO scores 

o Groepsplannen 

 

9.3 Groepsoverzicht 

Het groepsoverzicht is een instrument om goed zicht te kunnen krijgen op het functioneren van de hele 

groep. Met behulp kan het groepsoverzicht kan de leerkracht de stand van zaken  

In zijn groep beschrijven. Op basis daarvan worden de mogelijkheden van de ontwikkeling van de groep 

zichtbaar. 

 

Wanneer er problemen zijn op verschillende gebieden dan zal de leerkracht in overleg met de interne 

begeleider gaan kijken hoe hier adequaat aan te gaan werken. 

 

 

Het gebruik van het groepsoverzicht. 

 

o Elke leerkracht ontvangt tijdens de overdrachtsgesprekken het groepsoverzicht  van zijn toekomstige 

groep. Tijdens dit overleg wordt het overzicht besproken en toegelicht. 

o Het groepsoverzicht vormt de basis voor de groepsplannen. 

o Twee keer per jaar wordt dit document geactualiseerd n.a.v. de opbrengsten van de M- en de E-

toetsen van CITO. 

 

9.4 Groepsplannen 

In de groepsplannen staat het basisaanbod voor de hele groep beschreven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van de methoden (wij zijn een methode gestuurde school) 

o De leerkracht stelt zelf de groepsplannen in voor technisch- en begrijpend lezen, rekenen en spellen. 

o In het groepsplan wordt uitgegaan van 3 niveaus 

o Het groepsplan is een dynamisch document wat na observaties en gemaakte toetsen kan worden 

bijgesteld 

o De leerkracht is verantwoordelijk voor het maken, beheren en uitvoeren van het groepsplan en de 

communicatie naar ouders. De leerkracht kan altijd consultatie aanvragen bij de interne begeleider 

voor hulp. 

 

9.5 Leerlingvolgsysteem 

Bij het systematisch volgen van de ontwikkeling van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van methode 

gebonden toetsen en methode onafhankelijke leerlingvolgsystemen.   

Waaronder voor groep 1-2 Pravoo voor groep 3 t/m 8 ZIEN, CITO voor groep 1 t/m 8 
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10. Signaleren / diagnosticeren 

We volgen de leerlingen dagelijks in hun ontwikkeling; de dagelijkse evaluatie, correctie en begeleiding door 

de leerkracht is gericht op de voortgang in het programma. Dit is de taak van de leerkracht.  

 Op basis van de dagelijkse observaties en evaluatie, de genormeerde methodetoetsen en niet-

methodetoetsen (vnl CITO) zorgen er voor dat we de ontwikkeling van een kind op basis van resultaten in 

beeld kunnen krijgen. Door analyse van deze gegevens krijgen we een overzicht van de ontwikkeling van het 

individuele kind, van de groep en van de school als geheel.  

Zorgoverleg: de IB-er spreekt drie keer per jaar met de groepsleerkrachten de ontwikkeling van de kinderen 

en de groep door. Aan de orde komen  

o Het zorgprofiel van de leerlingen  

o Het zorgprofiel van de groep  

o De trendanalyse van de zorgleerlingen   

o De verschuivingen in de toets resultaten op alle niveaus   

 Twee keer per jaar, in maart en  juni,  houden we een schoolbrede zorgbespreking en schoolzorg-diagnose; 

aan de orde komen de uitslagen van de CITO M-toetsen, de uitslagen van de entreetoet-sen van groep 7, de 

trendanalyses en de uitslagen van de eindtoets basisonderwijs. De IB-er verzorgt de voorbereiding i.o.m. de 

directie. De voorstellen tot verbetering leggen we vast in het zorgplan voor het volgend jaar.  

We hanteren een uitgebreide toetskalender. De toetsen zijn opgenomen in de toetsbibliotheek van de 

school.   

We hanteren de methode gebonden toetsen van Wereld in Getallen  (rekenen) en Taal in Beeld 2, 

Nieuwsbegrip begrijpend lezen, De uitslagen worden door de leerkracht verwerkt, daarna vindt er een 

statistische verwerking plaats.   

Leerlingen, die voor een Cito toets IV of V scoren, krijgen in eerste instantie begeleiding van de 

groepsleerkracht. Deze maakt een begeleidingsplan en kan voor hulp hierbij een beroep doen op de  IB-er. 

Het begeleidingsplan voert de leerkracht zelf uit. We bespreken deze leerlingen tijdens het spreekuur met de 

IB-er.   

De leerkracht besteedt aandacht aan leerlingen die een afwijkende score behalen op dezelfde toets dan de 

vorige keer. De leerkracht moet aangeven wat de oorzaak hiervan is en hoe hij met dit probleem omgaat. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 4xL: Leerkracht, Leertijd, Leerstof en Leerling. Waarbij vooral de 

Leerkracht er toe doet.    

We nemen bij de leerlingen van groep 2 twee keer per jaar de CITO toetsen Rekenen en Taal voor kleuters af.  

Cito-eindtoets 

Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de Cito-eindtoets eind april afgenomen. De Adviezen voor het 

VO worden in december gegeven op basis van het leerlingvolgsysteem en de observaties van de 

leerkrachten. De eindtoets wordt op twee niveaus afgenomen te weten de Basistoets en de Niveautoets. 

Hierdoor komt de Drempeltoets te vervallen.  
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11. Leerlingbespreking 

Wekelijks vindt er tijdens het spreekuur consultatief overleg plaats tussen de IB-er en de groepsleerkracht. 

Deze consultatie vindt plaats op het moment dat een collega leerkracht de groep over kan nemen. Tijdens 

deze consultatieve momenten kunnen leerkrachten en IB-er overleg plegen over signalering, onderzoek en 

hulp aan leerlingen en/of ouders. 

 

12. Zorgteam 

Het zorgteam bestaat uit de schakelfunctionaris, de consulent en de IB-er. Indien gewenst aangevuld met de 

ouders, de directeur, de leerkracht. 

Op afroep kan het zorgteam aangevuld worden met de schoolverpleegkundige. Dit alles geschiedt met 

toestemming van de ouders. 

 

Het overleg heeft wekelijks plaats op de woensdagochtend. 

In het zorgteam kunnen leerlingen besproken worden waar de zorg breder is dan de leerontwikkeling. 

De IB-er zorgt voor de verslaglegging. Wanneer een casus wordt overgenomen door de schakelfunctionaris of 

de consulent dan zorgen zij voor de verslaglegging.  

 

13. Orthotheek 

Het aanbod van remediërende middelen  

De school beschikt over een eenvoudige orthotheek met achtergrondliteratuur over: 

• leer- en gedragsproblemen en een aantal hulpmiddelen. Bij het opstellen van handelings- en 

begeleidingsplannen gebruiken de groepsleerkrachten materialen uit deze orthotheek.   

•  Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van de materialen uit het uitleencentrum van SBO Mozaik.  

• In onze orthotheek zijn materialen/middelen voor:  

* aanvankelijk lezen  

* aanvankelijk rekenen  

* taal waaronder spelling en woordenschat  

* schrijven voortgezet rekenen  

* voortgezet lezen (begrijpend/technisch)  

* informatieverwerking gedragsproblematiek  

14. Communicatie 

Binnen de zorgstructuur kennen we de volgende communicatiemomenten met bijbehorende 

verantwoordelijkheden: 

• De groepsleerkracht is de eerste persoon die ouder informeert over het ontwikkelingsverloop van de 

leerling 

• De groepsleerkracht heeft op aanvraag wekelijks de mogelijkheid om een consultatie te hebben met 

de IB-er.  

• Indien een leerling een nader diagnostisch onderzoek nodig heeft worden ouders hiervan op de 

hoogte gesteld door middel van een gesprek met de groepsleerkracht en de IB-er. 

• De IB-er overlegt in samenspraak met de groepsleerkracht met externe instanties over de leerling 

• Belangrijke gesprekken met ouders worden bij voorkeur door de groepsleerkracht met een tweede 

persoon (IB-er) gedaan i.v.m. verslaglegging, doelmatige gespreksvoering en continuïteit in de 

communicatie. 

• De groepsleerkracht schrijft een notitie in ParnasSys 

• De IB-er informeert de directie van de school frequent over de uitvoering van de zorgstructuur. 
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15. Doubleren 

Uitgangspunten/criteria 

 

Soms komt het voor dat je als school overweegt om een leerling het jaar over te laten doen. Oorzaak hiervoor 

kan zijn dat de leerling problemen heeft met verwerving van de leerstof. Het kan echter ook zijn dat het 

sociaal- emotioneel functioneren van de leerling aanleiding geeft tot het overwegen van deze stap. Indien we 

op den Akker een leerling laten doubleren hanteren we de volgende uitgangspunten:  

 

         Algemene uitgangspunten:  

 

• In principe blijven er geen leerlingen op den Akker zitten. Dit principe is gebaseerd op de eis die in 

de wet wordt gesteld, namelijk dat er sprake dient te zijn van een doorgaande ontwikkelingslijn die 

niet onderbroken wordt. 

• Een ononderbroken ontwikkelingslijn betekent niet dat elke leerling dezelfde leertijd beschikbaar 

dient te hebben. De ene leerling kan in een kortere periode aan de gestelde eisen ( kerndoelen) 

voldoen. Terwijl een andere leerling hiervoor meer tijd behoeft.  

• Het doubleren is niet gekoppeld aan een bepaalde jaargroep.  

• Leerlingen die presteren overeenkomstig hun mogelijkheden komen niet in aanmerking voor een 

doublure, omdat dit voor het kind geen oplossing biedt. 

• Het laten doubleren op sociaal-emotionele gronden dient onderbouwd te worden met duidelijke 

doelstellingen en eisen die we hieraan stellen. Observatie- en toetsgegevens moeten daarvoor 

verzameld worden.  

 

 

Organisatorische uitgangspunten: 

 

 

• Er is overleg gevoerd binnen het zorgoverleg ( bestaande uit directeur, I.B. –er en betreffende 

leerkracht) voordat met ouders/ verzorgers wordt gesproken over een mogelijke doublure.  

• Er dient tijdig met de ouders/ verzorgers overlegd te worden. Ouders / verzorgers dienen 8 

schoolweken voor het einde van het jaar op de hoogte te zijn van de doublure van hun kind.  

• Als er eenmaal door het zorgoverleg tot doubleren van een leerling besloten wordt kunnen de 

ouders hiertegen geen beroep aantekenen, want de verantwoordelijkheid voor het besluit van wel / 

niet doubleren ligt bij de school.  

 

Criteria:  

• Leerlingen die presteren overeenkomstig hun mogelijkheden komen niet in aanmerking voor een 

doublure, omdat dit voor het kind geen oplossing voor de langere termijn biedt.  

• Doubleren dient gebaseerd te zijn op een reële verwachting op succes. Doubleren dient te leiden 

tot een duidelijk rendement zoals hogere prestaties, beter welbevinden, vergroting van het 

zelfvertrouwen, of een  positief zelfbeeld.  

• Het laten doubleren op één vakgebied m.u.v. groep 3 i.v.m. het lezen, dient vermeden te worden. 

Voor dit kind dient bezien te worden hoe de organisatie en het leerstofaanbod afgestemd kunnen 

worden op de problematiek en specifieke behoeften van dit kind. Dit kan in de eigen groep of 

eventueel in een andere groep voor een specifiek onderdeel.  

• Een ontwikkelingsachterstand die niet te wijten is aan de verstandelijke mogelijkheden van de 

leerling kan een gegronde reden zijn om de leerling te laten doubleren. Dit moet echter wel leiden 

tot grotere weerbaarheid, verbetering in gedrag, beter cognitief functioneren, grotere 

zelfstandigheid of een vermindering van faalangst en onzekerheid.  
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• Ziekte of afwezigheid gedurende langere periode kan reden zijn voor het doubleren van een 

leerling in een groep, mits daarbij factoren genoemd in de eerste 2 criteria van toepassing zijn.  

Concreet betekent dit :  

- Voor de Kerstvakantie gaat de leerkracht in gesprek met ouders over de zorg van de ontwikkeling 

van de leerling. De leerkracht bespreekt doelen waaraan gewerkt wordt. Dit wordt vastgelegd in 

ParnasSys.  

In het laatste Zorgoverleg in december zijn de leerlingen bekend waarover de leerkracht zijn twijfel 

heeft uitgesproken aan de ouders over het mogelijk doubleren.  

Tevens zijn doelen geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in Parnassys.  

- Voor Pasen : Vervolggesprek met ouders over de voortgang, de gestelde doelen en het mogelijke 

doubleren worden besproken en vastgesteld in ParnasSys 

- Voor de meivakantie : In het laatste Zorgoverleg voor de meivakantie worden de leerlingen 

besproken die mogelijk gaan doubleren en er wordt een beslissing genomen. Er volgt een 

eindgesprek met de ouders door de leerkrachten IB. 

 

16. Omgaan met meer-en hoogbegaafde leerlingen 

Gestart met protocol schooljaar 2015-2016: 

 

Onze zorgverbreding is mede gericht op leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere leerstofprogramma 

hen biedt. 

Voor het signaleren, diagnosticeren, behandelen en evalueren wordt gebruik gemaakt van het Digitale 

Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) 

Het DHH wordt ingezet als er door ouders of leerkrachten vragen zijn over eventueel hoogbegaafdheid. 

Daarnaast wordt het programma ingezet als er gedacht wordt aan versnellen/vervroegde doorstroom. 

Door de IB-er wordt expertise gevraagd aan het Steunpunt Hoogbegaafdheid van Plein 013.  

Naast het DHH zijn er ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die het programma aan de 

bovenkant overstijgen. Deze leerlingen krijgen verrijking- en verdiepingsstof aangeboden. Voor de extra 

leerstof voor de meer- en hoofbegaafde leerlingen zijn op school verschillende materialen aanwezig.  

 

Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt er gewerkt met het computerprogramma Acadin. Onder begeleiding van 

een leerkracht werken de betreffende kinderen daar wekelijks aan.  

Voor de kinderen van groep 8 is er het Juniorlab van 2College Durendael. 

 

Binnen ons bestuur krijgen kinderen de gelegenheid om eens per week 90 minuten te werken aan hun 

leerdoelen in een plusklas.  

 

(Hoog)begaafde leerlingen beschikken over een in aanleg aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke 

prestaties te komen op één of meerdere begaafdheidsgebieden. Een (hoog)begaafde leerling beschikt over 

een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen. Kenmerken van (hoog)begaafde 

leerlingen zijn o.a. een grote verbale vaardigheid, een sterk analytisch vermogen, vindingrijkheid bij het 

vinden van oplossingen, een goed geheugen, hoog leertempo en een grote algemene ontwikkeling. 

(Hoog)begaafde leerlingen 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. 

Wij hanteren op school het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit is een 

signaleringsinstrument voor (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Hieruit moet blijken dat er 

van leerlingen kan worden verwacht dat zij presteren op (hoog)begaafd niveau. Leerlingen worden door ons 

gekenmerkt als hoogbegaafd als zij een intelligentieonderzoek hebben ondergaan waaruit blijkt dat er sprake 

is van hoogbegaafdheid (IQ > 130).
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Stappenplan (hoog)begaafdheid (werkdocument) 

 Aanmelding 4-jarige Midden-/bovenbouw Tussentijdse instroming 

Quickscan In het DOD (Digitaal Overdracht Dossier) van 

peuterspeelzaal of voorschoolse opvang kan 

een notitie staan over een vermoeden van 

een ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens het 

kennismakingsgesprek kunnen ouders het 

vermoeden van een voorsprong op een 

bepaald gebied aangeven:  

- Oriëntatie in tijd en ruimte  

- Motorische ontwikkeling 

- Wereld- lichaamsverkenning  

- Taal/denken  

- Rekenen  

- Zelfstandigheid  

- Sociaal-emotioneel functioneren 

Na 6 weken vult leerkracht Quickscan (DHH) 

in.  

Analyse van de volgende instrumenten:  

- Methodegebonden toetsen ( > 90%)  

- CITO (lovs), 3 achtereenvolgende I scores 

voor wat betreft spelling, begrijpend lezen 

en rekenen 

- Hoog technisch leesniveau 

- Gesprekken ouders  

- Observaties sociaal-emotionele 

ontwikkeling (Zien) 

 

Wanneer na analyse van bovenstaande 

instrumenten een vermoeden van 

hoogbegaafdheid is, vult de leerkracht de 

quickscan (DHH) in.  

 

Indien er (wellicht)sprake is van 

hoogbegaafdheid:  

 

Onderwijskundig rapport vorige school 

raadplegen en gesprek met ouders 

aangaan. Afhankelijk van het voortraject 

gegevens verzamelen 

Signalering Na 6 weken: Bij vermoeden van 

ontwikkelingsvoorsprong vanuit de 

quickscan, leerling bespreken met i.b.-er.  

 

Leerkracht en ouder vullen ieder een 

signaleringslijst (DHH) in.  

 

Na overleg met ib-er gebruik maken van:  

 

- Signaleringslijst ouders (DHH) 

- Signaleringslijst leerkracht (DHH) 

- CITO toetsgegevens (DHH) 

Diagnose 

stellen 

  

Handeling    
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