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Inleiding

In dit document staat gedetailleerd beschreven hoe op de Samenwerkingsschool in Oudega
(SWS Oudega) de leerlingenzorg is geregeld. Dit heeft tot doel om de leerlingenzorg zo optimaal
mogelijk te laten functioneren maar ook om de kwaliteitszorg rondom de zorg voor onze leerlingen
te waarborgen. Daarom hanteren we duidelijke structuren waarin de kwaliteitszorg is opgenomen.
We noemen het een werkplan. Dit betekent enerzijds dat het plan beschrijft hoe de leerlingenzorg
op school ‘werkt’ maar ook dat als de werkwijze wordt aangepast, dit ook direct in dit plan wordt
bijgewerkt. Zo blijft de beschrijving altijd actueel en dient het ons als houvast. Behalve tussentijdse
aanpassingen wordt dit hele document jaarlijks door de ib-er en de directie geëvalueerd en indien
nodig bijgesteld.
Hoewel op school een duidelijke taakverdeling is afgesproken omtrent de leerlingenzorg zijn alle
teamleden bij alle taken nadrukkelijk betrokken. De leerlingenzorg is van iedereen. Of het nu gaat
over de doorstroom van groep 2 naar 3 of over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs van de
leerlingen van groep 8, iedereen doet mee en denkt mee. In dit opzicht voelt ook een ieder zich op
school verantwoordelijk voor de gezamenlijk opgestelde ambities ten aanzien van de opbrengsten.
We zien hierin de grote voordelen van een kleine school.
Margriet Reatsch, directeur
Renske de Groot, intern begeleider

4
Zorgdocument SWS De Diamant 2015-2016-2017

Hoofdstuk 1: veel gebruikte begrippen

Leerlingvolgsysteem
Met het leerlingvolgsysteem bedoelen we het systeem waarin resultaten van de leerlingen op
methode gebonden en methodeonafhankelijke toetsen worden opgeslagen en waarin gegevens
m.b.t. leerlingbegeleiding, leerlingenzorg en verzuim worden bewaard. Op deze manier worden de
leerlingen op een adequate manier gevolgd.
Toets kalender Bijlage 1
Onder de toets kalender wordt verstaan het geheel van methodeonafhankelijke toetsen en
observatiemodellen in volgorde van afname in het cursusjaar. In de kalender staat tevens vermeld
voor welke groepen de toets is en of het voor alle leerlingen of alleen voor de uitvallers is bedoeld.
Onderwijsarrangement
Op school werken we voor spelling, rekenen en technisch lezen en begrijpend lezen met
onderwijsarrangementen. Dit wil zeggen dat we voor deze vakgebieden per groep een differentiatie
in aanbod en aanpak hebben gemaakt. We onderscheiden drie verschillende arrangementen, te
weten het basisarrangement het intensieve arrangement voor de zorgleerlingen en het gevorderd
arrangement voor sterke leerlingen. Voor het toedelen van leerlingen aan arrangementen baseert de
school zich op de vaardigheidsscores van cito. (zie citomappen) Deze indeling kan worden aangepast
als de onderwijsbehoefte van een leerling daarom vraagt.
Groepsplan
Het groepsplan is het plan dat per groep wordt gemaakt voor een half jaar voor de vakken rekenen,
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Hierin is opgenomen wat de doelen en het aanbod
voor de betrokken vakken zijn voor het komende half jaar voor de leerlingen van de groep,
uitgesplitst naar het niveau van de leerlingen. Na 10 weken wordt het groepsplan, indien nodig,
aangepast als gevolg van de tussenevaluaties van de hulpplannen.
Hulpplan
Het hulpplan is het plan dat gemaakt wordt voor de leerlingen die op de Citotoetsen en/of methode
gebonden toetsen een onvoldoende resultaat halen. Bij de Citotoets geldt dit voor leerlingen met
niveau IV of V. Leerlingen die 2 keer op een methode gebonden toets onvoldoende scoren (minder
dan 80% goede antwoorden) worden door de leerkracht ingebracht op de leerlingbespreking en
krijgen ook een hulpplan. De grens die bepaalt of leerlingen een hulpplan krijgen noemen we de
signaallijn. Een hulpplan wordt geschreven voor 10 weken. Na deze 10 weken vindt een evaluatie
plaats. Dan wordt besloten of het plan wordt verlengd of wordt beëindigd.
Voor KanVas geldt dat wanneer er op betrokkenheid en/of welbevinden door de groep minder dan
80% wordt gescoord een groepsplan wordt geschreven door de leerkracht.

Ontwikkelingsperspectief(OPP): (met ingang van het schooljaar 2014-2015)
Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school na overleg met de ouders vaststelt over
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het betreft hier leerlingen die de einddoelen 6 niet
behalen of ondersteunen krijgen vanuit een cluster. Het OPP kijkt naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling einddoelen groep op lange termijn. Er worden doelen
opgesteld voor het einde van de schoolloopbaan en dan wordt er nagegaan wat er nodig is om die
doelen te bereiken. Ouders hebben instemmingsrecht over het handelingsgedeelte van het OPP. Dit
mag niet zonder toestemming van de ouders worden vastgesteld. Over het uitstroomperspectief
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hebben ouders geen instemmingsrecht. Het uitstroomperspectief wordt vastgesteld door de ib en
leerkracht, het handelingsgedeelte door ib en leerkracht, in overleg met de ouders. Elk schooljaar
wordt er een nieuw hulpplan opgesteld wat erop gericht is de einddoelen zoals omschreven in het
OPP, te behalen.
Groepskaart
Op de groepskaart van het lvs (ParnasSys) worden resultaten, observaties en notities verzameld van
de leerlingen van een groep gedurende de looptijd van een groepsplan. Op basis van de conclusies
van deze gegevens worden twee keer per jaar de bestaande groepsplannen geëvalueerd en nieuwe
groepsplannen gemaakt.

Arrangementen overzicht Bijlage 2
In iedere groep is een arrangementen overzicht aanwezig. Het arrangementen overzicht bevat de
actuele gegevens van alle leerlingen in de betreffende groep wat betreft de indeling in
arrangementen en het hebben van hulpplannen. Dit schema wordt per periode (juni/juli en januari
en waar nodig in november en april) aangepast tijdens het groepsoverleg nadat ze tijdens de
zorgvergadering globaal zijn besproken. Deze bijstelling wordt gedaan door de leerkracht. Het
actuele schema wordt ook digitaal bewaard bij MEDEWERKERS-LEERLINGENZORG-BETREFFENDE
GROEP.
Zorgvergaderingen
Per schooljaar worden een aantal zorgvergaderingen gepland. Zie hiervoor de jaarplanning.
Onderwerpen die aan de orde komen: de toets resultaten en trendanalyses, de leerlijnen groep 1 en
2, de groepsanalyses, het zorgschema, de groepsmap en de zorgmap.
Dag planning-weekplanning
In de planning per thema plannen de leerkracht van groep 1en2 de doelen en activiteiten. In groep 3
t/m 8 worden de lessen gepland in de dag- en weekplanning. Er wordt gewerkt volgens het ADIM
model.
Logboek
In het logboek worden van dag tot dag de vorderingen van leerlingen bijgehouden zodat de
continuïteit van het onderwijs in de groep wordt gewaarborgd.
Groepsmap en Zorg map Bijlage 3
De groepsmap en zorg map die in elke groep aanwezig zijn bevatten alle belangrijke informatie van
de leerlingen omtrent de leerlingenzorg en het klassenmanagement. Hierin zijn tevens de resultaten
van alle toetsen opgenomen en de dagelijkse planning middels de weekplanning. Aan het einde van
het schooljaar worden relevante gegevens uit de mappen tijdens de overdracht doorgegeven aan de
volgende leerkracht. Twee keer per jaar worden de mappen geactualiseerd. De leerkracht is er
verantwoordelijk voor dat beide mappen actueel en op orde zijn.

Zorgteam
Het zorgteam bestaat uit de directeur, de ib en de leerkracht die de leerling in de groep heeft. Het
team kan eventueel aangevuld worden met de taal-of reken coördinator en andere deskundigen. Het
zorgteam bespreekt leerlingen die al vaker in de groeps-leerlingbespreking zijn besproken en die
mogelijk nadere diagnostistiek nodig hebben.
Zorgleerlingen
De leerlingen die cognitief presteren onder de signaallijnen.
De leerlingen die ›80% scoren op de vragenlijsten van “KanVas”
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Daarnaast zijn er leerlingen die niet aan bovenstaande criteria voldoen maar waarvan de leerkracht
signaleert dat er sprake is van opvallend gedrag. Dit gedrag wordt dan nader geobserveerd door de
ib.
Kopgesprek
Dit is een gesprek waarvoor de leerkracht de leerling en zijn/haar ouders uitnodigt. Het is een
gesprek tussen leerkracht en leerling waarbij de ouders in principe toehoorder zijn. Tijdens dit
gesprek kunnen afspraken gemaakt worden tussen leerling, leerkracht en ouders met betrekking tot
het leren of het gedrag. De gesprekken worden 3x per schooljaar gehouden. In september en
februari worden alle ouders en hun kind uitgenodigd en in juni is er een en facultatief KOP gesprek.
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Hoofdstuk 2: ambities en doelen voor opbrengsten en trendanalyse

De Diamant heeft ambitieuze doelen wat betreft de opbrengsten vastgesteld. Halfjaarlijks bekijken
we middels evaluaties van groeps- en hulpplannen en door trendanalyse of we op het goede spoor
zitten en waar we moeten ingrijpen om de gestelde doelen te kunnen halen. Indien nodig wordt de
onderwijstijd voor een vakgebied (tijdelijk) aangepast.
Beginnende geletterdheid
Aan het einde van groep 2 kent 90% van alle leerlingen 15 letters.
Aan het eind van groep 2 scoort 85% een I, II, III of IV score op CITO Taal voor kleuters
(65% heeft een I, II of III score, 40% heeft een I of II score)
Aan het eind van groep 2 beheerst 80% van de leerlingen de doelen uit de map fonemisch bewustzijn
Aan het eind van groep 2 beheerst 80% van de leerlingen de doelen uit de leerlijnen voor het jonge
kind.
Technisch lezen
Midden groep 3 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO-DMT.
(65% heeft een I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 4 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO-DMT.
(65% heeft een I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 5 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO-DMT.
(65% heeft een I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 6 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO-DMT.
(65% heeft een I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 7 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO-DMT.
(65% heeft een I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 8 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO-DMT.
(65% heeft een I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 3 leest 75% van de leerlingen op een niveau van AVI M3.
Midden groep 4 leest 75% van de leerlingen op een niveau van AVI M4.
Midden groep 5 leest 75% van de leerlingen op een niveau van AVI M5.
Midden groep 6 leest 75% van de leerlingen op een niveau van AVI M6.
Midden groep 7 leest 75% van de leerlingen op een niveau van AVI M7.
Midden groep 8 leest 60% van de leerlingen op een niveau van AVI Plus.
Begrijpend lezen
Eind groep 4 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO begrijpend lezen 3.0.
(65% heeft I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 5 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO begrijpend lezen.
(65% heeft I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 6 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO begrijpend lezen.
(65% heeft I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 7 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO begrijpend lezen.
(65% heeft I, II of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 8 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO begrijpend lezen.
(65% heeft I, II of III, 40% heeft een I of II)
Rekenen/wiskunde
Midden groep 2 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO rekenen voor kleuters.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 3 scoort 85% een I, II of III of IV niveau op de CITO rekenen/wiskunde 3.0
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(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 4 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO rekenen/wiskunde 3.0
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 5 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO rekenen/wiskunde.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 6 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO rekenen/wiskunde.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 7 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO rekenen/wiskunde.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 8 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO rekenen/wiskunde.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Spelling
Midden groep 3 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO spelling 3.0.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 4 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO spelling 3.0.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 5 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO spelling.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 6 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 7 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO spelling.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Midden groep 8 scoort 85% een I, II, III of IV niveau op de CITO spelling.
(65% heeft I, II, of III, 40% heeft een I of II)
Trendanalyse
Alle toets gegevens worden (2 keer) per jaar verwerkt in een trendanalyse om na te gaan of we onze
doelstellingen hebben gehaald en of bijstelling nodig is. Dit doen we per vakgebied (technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling en rekenen.). De IB maakt de trendanalyse en bespreekt deze met de
directeur. Per groep wordt zichtbaar gemaakt waar de schooldoelstellingen wel of niet zijn gehaald
en wordt geanalyseerd, wat de reden kan zijn dat doelen niet gehaald zijn. De uitkomsten van de
trendanalyse worden 2 x per jaar, in februari en juni/juli, besproken in het team. Ook wordt dan
besproken wat de reden kan zijn waarom doelen eventueel niet zijn gehaald of waarom een
bepaalde aanpak goede resultaten heeft gegeven. De leerkrachten geven zelf een analyse van de
resultaten van de groep .Het arrangementenoverzicht wordt tijdens deze vergadering bijgesteld en
de haalbaarheid wordt besproken. Uit deze bespreking vloeien beleidskeuzes en acties uit voort die
worden verwerkt in het schooljaarplan of die gedurende het lopende schooljaar worden
doorgevoerd. De resultaten van de trendanalyse worden uitgedrukt in vaardigheidsscores.
Ook de doelen voor individuele hulpplannen en voor OPP (ontwikkelingsperspectief) worden
uitgedrukt in een vaardigheidsscore.
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Hoofdstuk 3: leerlingvolgsysteem

ParnasSys
Voor het verwerken, administreren en bewaren van leerling gegevens maken wij gebruik van het
schooladministratieprogramma ParnasSys. Alle toets gegevens (Citotoetsen en
methodeonafhankelijke toetsen van rekenen, spellen, taal) worden hierin opgeslagen. Overzichten
kunnen zowel op leerling niveau als op groepsniveau en op schoolniveau worden gegenereerd. Deze
overzichten worden gebruikt om middels analyse vast te stellen welke leerlingen extra zorg
behoeven, maar ook om trends op groepsniveau en schoolniveau waar te nemen als het gaat om
leerling resultaten. (trendanalyse).Ook notities op het gebied van de leerlingenzorg, bijvoorbeeld
naar aanleiding van actuele gebeurtenissen en huisbezoeken staan er in. Het schoolverzuim wordt
ook in ParnasSys bijgehouden. Jaarlijks wordt bekeken welke toepassingsmogelijkheden van
ParnasSys benut kunnen worden. In het schooljaar 2015/2016 is het ouderportaal gedeeltelijk
opengesteld binnen Parnassys. In 2016/2017 zal De Diamant gaan werken met een digitaal rapport
via Parnassys.
Methodetoetsen
Op school worden methodetoetsen afgenomen voor onder anderen de vakken begrijpend lezen,
spelling, taal en rekenen. Met uitzondering van begrijpend lezen worden deze toetsen verwerkt in
ParnasSys. Voor technisch lezen zijn geen methodetoetsen. In groep 3 gebruiken we voor het
aanvankelijk leesonderwijs Veilig Leren Lezen. De methodetoetsen (herfst-, zomer-, winter- en
eindsignalering) vallen deels samen met de methodeonafhankelijke toetsing (DMT) in januari en
juni.
Als er een methode gebonden toets is gemaakt, maakt de leerkracht voor rekenen, spelling en
begrijpend lezen van deze toets standaard een analyse. Deze analyse wordt volgens de PCBO
standaard in Parnassys gemaakt. Deze analyses worden gedurende het gehele schooljaar bewaard in
de zorgmap. In de dag/weekplanning plannen leerkrachten vervolgens (verlengde) instructie voor
leerlingen die op de methodetoets uitvallen. Dit gebeurt volgens de remediëring zoals de methode
die aanreikt. In de weekplanning worden de vorderingen bijgehouden.
Volgens de normen van de school is er sprake van uitval wanneer minder dan 80% van de
antwoorden goed is.
Bij rekenen/wiskunde hoort bij de methode een maatschrift. Wanneer uit analyse blijkt dat een
leerling uit groep 3, 4 en 5 laag (‹50 %)scoort op de meeste onderdelen en remediëring geen
verbetering heeft gebracht, kan de betreffende leerling in het maatschrift werken. Vanaf groep 6 kan
een leerling alleen in het maatschrift werken als er een onderzoek door een externe deskundige is
gedaan naar de oorzaken van de lage score. Dit omdat vanaf groep 6 het maatschrift de leerlijn met
uitstroomprofiel eind groep 8 wordt losgelaten. Wij volgen hierbij het stroomschema Passend
onderwijs van het samenwerkingsverband.

Methodeonafhankelijke toetsen
Voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen , spelling en rekenen/wiskunde worden de
methodeonafhankelijke toetsen van CITO gebruikt. Voor de leerlingen van groep 2 gebruikt de
Diamant de Cito toetsen taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. De leerlingen groep 1 en 2
worden gevolgd middels een observatiesysteem. (leerlijnen ParnasSys) Alle toetsen worden conform
de handleiding van cito afgenomen en door de leerkrachten verwerkt in ParnasSys. De citotoetsen
vormen een belangrijke basis voor het organiseren van het onderwijs in de hoofdvakken en de
inrichting van de zorgstructuur (zie hoofdstuk 4).
KanVas is een methodeonafhankelijke toets, behorend bij de Kanjertraining. Zowel de leerkracht- als
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de leerling lijsten (vanaf groep 5)worden ingevuld. Dit wordt 2 keer per jaar gedaan. (oktober en
april) Deze toets geeft een beeld van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Na
afname formuleren we waar nodig, onderwijsbehoeften en kan met de Kanjermethode gericht
worden ingespeeld op aspecten waaromtrent zorg is. Ook voor deze methode onafhankelijke toets
geldt de norm ≤ 80 % voor het opstellen van een groeps-of hulpplan. We gebruiken deze toetsen
tevens om onze resultaten te verantwoorden richting de onderwijsinspectie en bevoegd gezag.
In groep 2 worden nog aanvullende methodeonafhankelijke toetsen gebruikt, n.l. de toetsen
letterkennis, fonemisch bewustzijn en auditieve analyse uit het dyslexieprotocol. Dit om de
beginnende geletterdheid beter in kaart te kunnen brengen. Deze toetsen worden in januari en juni
afgenomen door de leerkrachten.
Overige toetsen en observatiemodellen
Naast het gebruik van bovengenoemde toetsen gebruiken we op de samenwerkingsschool de Iep
advieswijzer (groep 7 en 8) en IEP eindtoets.
In groep 1-2 gebruiken we op de SWS de leerlijnen jonge kind, gekoppeld aan Parnassys.. Door het
schooljaar heen wordt dit model ingevuld aan de hand van de observaties van de leerkrachten. De
uitkomsten en analyses van de observaties vormen de basis voor het beredeneerd aanbod en een
groepsplan.
Wanneer er meer diagnosticerend onderzoek nodig is om vast te stellen welke hulp een leerling
nodig heeft, wordt deze leerling ingebracht in het zorgteam van de school, bestaande uit de
leerkracht van de leerling, de directeur, de ib, eventueel aangevuld met de taal- of reken coördinator
of andere deskundige binnen de school.

Leerlingvolgsysteem en PCBO Smallingerland
De algemene directie van PCBO Smallingerland houdt zicht op de resultaten en opbrengsten van alle
scholen door in januari en juni de resultaten op methodeonafhankelijke toetsing op te vragen.
Hiertoe beschikt het centraal bureau over een module binnen ParnasSys.

Toetskalender
Onderdeel van planmatig werken is de toets kalender. Hierin staat de afname van alle
methodeonafhankelijke toetsen uitgezet in de tijd. De methodetoetsen die worden ingezet zijn niet
in de kalender opgenomen met uitzondering van de DMT als methodetoets voor uitvallers die
standaard wordt ingezet voor de tussenevaluatie van de hulpplannen voor technisch lezen. We
nemen deze toets af in november en in maart. De leerkracht kan aan de hand van de behaalde
vaardigheidsscore zien of er vorderingen zijn. De Cito M toets begrijpend lezen wordt in groep 5,6 en
7 nogmaals afgenomen in mei/juni. Dit om na te gaan of er sprake is van ontwikkeling bij de
leerling(en) Deze tweede toets wordt niet ingebracht in ParnasSys.
Toetsafname
Alle methode- en methodeonafhankelijke toetsen worden conform de wijze waarop dit in de
handleiding staat beschreven, afgenomen door de eigen groepsleerkracht. De resultaten van alle
toetsen worden genoteerd in ParnasSys, geprint en in de groepsmap gedaan. De prints van de
citotoetsen in de groepsmap bevatten de resultaten uitgedrukt in vaardigheidsscores met de daarbij
behorende vaardigheidsniveaus I t/m V in overzichten per groep (rekenen/wiskunde, spelling,
technisch lezen, begrijpend lezen, begrijpend luisteren). Daarnaast wordt er een uitdraai
toegevoegd waarop de vaardigheidsgroei zichtbaar is.
De methodetoetsen (spelling, rekenen/wiskunde, taal,begrijpend lezen) worden in ParnasSys
ingebracht en de zaakvakken op formulieren behorende bij de methode. Alle formulieren worden
met analyse en uitwerkingen voor het onderwijsprogramma in de zorg map bewaard.
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Toets analyse
Van de methodetoetsen worden analyses gemaakt in ParnasSys. De toets resultaten worden
verwerkt in ParnasSys. Bij de methodeonafhankelijke toetsen is de toets analyse verschillend:
Bij technisch lezen wordt de avi-indeling met bijbehorende doelen en frustratieniveaus gebruikt
evenals de resultaten van de DMT om het behaalde niveau te analyseren en van daaruit nieuwe
doelen te formuleren.
De signaleringstoetsen van Veilig Leren Lezen hebben hun eigen analyses en worden verwerkt op de
toetssite van Zwijssen en vervolgens uitgedraaid voor de zorg map. De adviezen die worden
aangegeven worden uitgevoerd en zijn op de weekplanning aangegeven.
Bij de analyse van begrijpend lezen worden naast de resultaten van de citotoetsen ook de resultaten
van de DMT gebruikt evenals de resultaten van de avi toetsen. De Cito woordenschat toets wordt
alleen ingezet als diagnostische toets bij uitval. Uiteraard worden ook de methode gebonden
toetsen gebruikt bij de analyse.
Bij rekenen/wiskunde worden naast de citotoetsen ook de methode gebonden toetsen gebruikt
voor de analyse.
Bij spellen moet de leerkracht op categorie analyseren. Hiervoor worden de dictees en de resultaten
van de citotoets spellen gebruikt.
Voor de analyse van de methodetoetsen en de cito toetsen worden een aantal vragen gesteld
waarop de leerkracht moet reflecteren en schriftelijkmoet antwoorden. Deze vragen staan in
ParnasSys en de analyse is ook in ParnasSys terug te vinden.
Voor het maken van een foutenanalyse van de cito toetsen maken de leerkrachten gebruik van het
LVOS CITO systeem.
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Hoofdstuk 4: interne zorgstructuur

Handelingsgericht werken
Op de SWS Oudega werken we voor wat betreft de hoofdvakken voornamelijk volgens convergente
differentiatie, d.w.z. dat in een bepaalde periode voor alle leerlingen min of meer dezelfde doelen
worden nagestreefd. Alle leerlingen ontvangen dezelfde basisinstructie waarna sommige leerlingen
nog verlengde instructie, extra leertijd of extra leerstof krijgen om de doelen te bereiken. Zij worden
op basis van hun onderwijsbehoeften en resultaten toebedeeld aan het intensieve arrangement.
Leerlingen met een voorsprong krijgen uitdagende activiteiten aangeboden. Zij worden op basis van
hun onderwijsbehoefte en resultaten toebedeeld aan het gevorderden arrangement. Om dit te
realiseren werken we volgens de principes van handelingsgericht werken. In dit hoofdstuk staat
beschreven hoe dit op school in de praktijk gestalte krijgt.

Handelingsgericht werken
1) Evalueren groepsplan en
verzamelen leerlinggegevens

6) Uitvoeren van
het groepsplan en
de hulplannen

realiseren
5) Opstellen van
groepsplan/hulpplannen

plannen

waarnemen

begrijpen

2) Signaleren van
leerlingen met
specifieke
onderwijsbehoeften

3) Benoemen van
specifieke
onderwijsbehoeften
van leerlingen

4) Clusteren van
leerlingen met
vergelijkbare doelen en
onderwijsbehoeften

Jaarplanning.

Hierin zijn alle zorg gerelateerde teamvergaderingen, besprekingen e.d. opgenomen. Ook is hierin
aangegeven wanneer groepsplan, analyse en evaluatie klaar moeten zijn.
Arrangementen
Op school hebben we onderwijsarrangementen vastgesteld voor rekenen/wiskunde , spelling,
technisch lezen en begrijpend lezen. Per groep zijn er drie arrangementen:
Het basisarrangement is bedoeld voor alle leerlingen en bevat de doelen en de leerstof zoals die in
de methodieken worden aangeboden.
In het gevorderden arrangement zitten sterke leerlingen die in ieder geval niveau I hebben op de
citotoets en die gedurende een groepsplanperiode altijd 90% van de antwoorden op
methodetoetsen goed hebben. Ook moeten deze leerlingen gedurende een langere tijd (per groep
verschillend) zelfstandig kunnen werken. Zij moeten genoeg hebben aan één instructiemoment per
week om verder te kunnen werken aan de extra doelen en het extra aanbod bovenop de basisstof.
Naast het aanbod van de methode is de keuze gemaakt om vooral nieuwe leerstof aan te bieden in
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plaats van meer van hetzelfde. (levelwerk)
Het intensieve arrangement is voor die leerlingen die niveau IV en V hebben op de citoscores. Dit zijn
tevens leerlingen met een individueel hulpplan of een hulpplan voor alle leerlingen in dit
arrangement. Dit is afhankelijk van de analyse van de toetsen. Door het geven van extra instructie,
begeleide inoefening en/of extra leertijd is het streven om deze leerlingen weer terug te krijgen in
het basisarrangement. In de bovenbouw, wanneer de verschillen tussen leerlingen oplopen, kan het
doel ook zijn de achtsterstanden niet verder te laten oplopen.
Groepsplan
Twee keer per jaar worden groepsplannen opgesteld waarbinnen voor een half jaar de
arrangementen zijn uitgewerkt voor alle leerlingen. Het groepsplan is een werkdocument van de
leerkracht en heeft tot doel inzicht te geven in de doelen, het onderwijsaanbod en de organisatie
daarvan binnen de groep voor de periode van een half jaar. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor
specifieke onderwijsbehoeften die invloed hebben op het pedagogisch en didactisch handelen. De
groepsplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd en daarnaast is er 2 x per jaar een
tussenevaluatie. Dan kunnen de groepsplannen/hulpplannen worden bijgesteld naar aanleiding van
de tussenevaluaties van hulpplannen en naar aanleiding van analyses van methodetoetsen. Op deze
manier houden we telkens na tien weken de vinger aan de pols of leerlingen wel in het juiste
arrangement zitten. Tussentijdse aanpassingen van het groepsplan zijn ook mogelijk. Er wordt dan
vaak in het bestaande groepsplan een aantekening gemaakt.
Bij het intensieve arrangement wordt in het groepsplan verwezen naar de individuele hulpplannen
waarin de zorg nadrukkelijk staat omschreven. Kinderen met een hulpplan in het intensieve
arrangement krijgen verlengde instructie, begeleide inoefening met daarbij extra leertijd. In het
gevorderden arrangement krijgen alle leerlingen minimaal één keer per week extra instructie.
De groepsplannen worden door de groepsleerkracht geschreven en bijgehouden. Op de Diamant
staan de groepsplannen in ParnasSys.
Groep 1en 2: groepsplannen taal en rekenen. Nieuwe leerlingen in groep 1 worden na een half jaar
toebedeeld aan een arrangement, tenzij er bij binnenkomst al sprake is van specifieke
onderwijsbehoeften (informatie PSZ, kinderopvang of ouders)
Groep 3: groepsplan rekenen/wiskunde en lezen. De resultaten van de kernen en signaleringen van
VLL worden bijgehouden op de site VLL. De resultaten van de DMT toets wordt vastgelegd in
Parnassys.
Groep 4-8: groepsplannen technisch lezen, spelling, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen (na de
begrijpend luisteren citotoets in januari en begrijpend lezen van juni/juli) voor groep 4.
Leerlingen die nieuw op school komen worden toebedeeld aan een arrangement op basis van de
gegevens van de aanleverende school.

Groepskaart
Op de groepskaart (ParnasSys) staat alle relevantie informatie. Het kan hier gaan om specifieke
onderwijsbehoeften, maar ook om een specifieke aanpak van een leerling of groepjes leerlingen.
Samen met de resultaten op de citotoetsen en de eindevaluaties van de hulpplannen vormt de
groepskaart de basis voor een groepsbespreking met de ib. Dit ter voorbereiding op het maken van
het volgende groepsplan.
Voor groep 3 geldt dat voor het aanvankelijk lezen de herfst-, winter- lente- en zomersignalering
mee worden meegenomen naar de groepsbespreking.
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Hulpplan
Een hulpplan is een individueel- of groepsplan voor leerlingen uit het intensieve arrangement (IV en
V) waarin de zorg nadrukkelijk is omschreven.
Leerlingen in het intensieve arrangement zijn de leerlingen met een hulpplan. Deze hulpplannen
worden door de leerkrachten zelf gemaakt en uitgevoerd in de klas. Ook maken zij de
(tussen)evaluatie. Het komt voor dat de hulp buiten de klas wordt uitgevoerd. Dan wordt altijd een
logboek door en de bijgehouden. Een hulpplan kent in principe een looptijd van 20 weken met een
tussenevaluatie na 10 weken m.b.t. de gestelde doelen. In de praktijk blijkt dat het hulpplan op dat
moment vaak wordt aangepast of wordt beëindigd. In het groepsplan wordt bij het intensieve
arrangement verwezen naar dit hulpplan. In het hulpplan wordt de hulp smart omschreven en wordt
veel aandacht besteed aan het formuleren van de doelen. Behalve doelen voor opbrengsten
(uitgedrukt in een vaardigheidsscore) formuleren we ook procesdoelen.

In oktober en april vinden tussenevaluaties plaats en worden lopende hulpplannen geëvalueerd aan
de hand van een tevoren vastgestelde tussentoets. Het kan dus gebeuren dat een kind daarna niet
langer een hulpplan nodig heeft. Vaak lopen bestaande hulpplannen (eventueel in gewijzigde vorm)
echter door tot de eindevaluatie na 20 weken. Na de tussenevaluatie wordt zo nodig het groepsplan
aangepast. De leerlingen met een hulpplan worden genoteerd in het arrangementenoverzicht en van
de tussenevaluaties en eindevaluaties worden schooloverzichten gemaakt die tijdens
zorgvergaderingen in het team worden besproken.
Voor alle leerlingen opgenomen in een hulpplan is sprake van uitbreiding van leertijd/onderwijstijd.
Daarnaast zal er vrijwel altijd sprake zijn van verlengde instructie voor het betreffende vakgebied.
Daar waar mogelijk worden instructies van leerlingen met hulpplannen geclusterd. De ouders van
leerlingen met een hulpplan worden nauwgezet van het verloop op de hoogte gehouden.

Hulpplan n.a.v. methodeonafhankelijke toetsen bijlage 4
Om te bepalen welke leerlingen een hulpplan krijgen, gebruiken we een signaallijn. Deze ligt bij
methodeonafhankelijke toetsen op niveau IV leerlingen en niveau V leerlingen. In het schema zijn
voor de verschillende citotoetsen (midden en eindtoetsen) de signaallijnen aangegeven.
Hulpplan n.a.v. methodetoetsen
In november en april kunnen hulpplannen worden opgesteld naar aanleiding van methode gebonden
toetsen. De signaallijn is dan de 80% -norm bij methodetoetsen. Er wordt een hulpplan gemaakt
wanneer een leerling gedurende 10 weken bij alle gemaakte methodetoetsen van een vakgebied
telkens minder dan 80% goed heeft. Dit wordt zichtbaar in de analyses die worden gemaakt na een
methodetoets.
Bij rekenen/wiskunde is in groep 3,4 en 5 het ‘maatschrift ‘ altijd onderdeel van een hulpplan. Vanaf
groep 6 wordt het maatschrift pas ingezet wanneer er sprake is van een onderliggend onderzoek dat
uitwijst dat de leerling niet kan uitstromen op niveau eind groep 6.
Groepshulpplan
Het komt voor dat er een groepshulpplan wordt opgesteld voor alle leerlingen of een aantal
leerlingen van een groep. Een dergelijk plan wordt opgesteld wanneer de gemiddelde groepsscore
lager is dan de norm zoals die door de onderwijsinspectie wordt gehanteerd. In dit geval kan er voor
uitbreiding van de onderwijstijd worden gekozen.
Interventieperiodes
Zoals in het bovenstaande valt te lezen werken we met twee interventieperiodes met daarbinnen
twee keer een tussenevaluatie:
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-september t/m januari. met in oktober/ november de tussenevaluatie en in januari de eindevaluatie.
-februari. t/m jun. met in april de tussenevaluatie en in juni de eindevaluatie.
Remediërend materiaal bij hulpplannen
Voor het uitvoeren van hulpplannen worden standaard bepaalde materialen gebruikt.
DMT:
De leerlingen met een hulpplan worden bij het technisch lezen ook in oktober/november en
maart/april getoetst met behulp van de DMT-toets.(zie toets kalender) De DMT oefen map
(PRAVOO) wordt voor de remediëring gebruikt. Waar nodig worden afspraken met ouders gemaakt
om thuis te oefenen.
Begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen oefenen leerlingen extra met de hulpboeken van cito en/of krijgen
voorinstructie bij zaakvakteksten. Ook wordt voor de hele groep gebruik gemaakt van de
Bazaltteksten. Voor het analyseren van de begrijpend lezen toetsen worden de resultaten van
technisch lezen meegenomen.
Rekenen:
Bij rekenen worden remediërend materialen van de methode ingezet, evenals het maatwerkschrift.
Het maatwerkschrift wordt standaard ingezet voor hulpplannen in groep 3,4 en 5. Daarnaast zet de
school de sessieplanner van “alles telt” in. In de groep worden ook de strategieën van “met
sprongen vooruit” toegepast.
Spellen:
De leerlijn Taalactief speciale spellingbegeleiding. De categorieën waarop de leerlingen uitvallen
worden op school op de computer geoefend en woorden uit de betreffende categorie worden, na
overleg, mee naar huis gegeven om te herhalen. Eventueel wordt het PI-dictee afgenomen om te
achterhalen welke spellingscategorieën onvoldoende worden beheerst en een achterstand
veroorzaken.
Sociaal/emotioneel:
De aanwijzingen en adviezen vanuit ‘KanVas’ worden gevolgd en hieraan worden lessen uit de
Kanjermethode gekoppeld.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Als leerlingen zowel op methode gebonden- als methode onafhankelijke toetsen herhaaldelijk
(tenminste 3 keer achter elkaar)een V scoren en de hulpplannen geven onvoldoende resultaat dan
wordt vanaf groep 6 overwogen om een eigen leerlijn voor deze leerlingen op te stellen. Als basis
hiervoor dienen resultaten, observaties van en gesprekken met de ambulante begeleider van het
samenwerkingsverband en een psychologisch onderzoek. Een eigen leerlijn wordt altijd opgesteld in
overleg met en getekend door de ouders. De interne begeleider stelt een realistisch uitstroomprofiel
op. Op basis van dit uitstroomprofiel worden de tussendoelen vastgesteld. Elke 8 á 10 weken vindt
er een evaluatie plaats Indien nodig worden tussendoelen en eindperspectief bijgesteld.
Dyslexie
Hoewel leerlingen met dyslexie niet per definitie in hulpplannen of begeleidingsplannen hoeven te
komen is het goed het beleid hieromtrent apart te benoemen.
Voor wat betreft het aanvragen van een dyslexieonderzoek houden we de normen aan die zijn
vastgelegd in het masterplan dyslexie. Een dyslexieprotocol is bovenschools opgesteld (juni 2015) en
treedt vanaf dan in werking.
Dyslexieprofiel 1: DMT = E niveau 3x, Spelling niveau is hierbij niet belangrijk.
Dyslexieprofiel 2: DMT = D niveau of E niveau 3x, Spelling niveau = E niveau 3x
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Voldoet een leerling aan deze normen dan adviseert school de ouders een dyslexie onderzoek aan te
vragen via het gebiedsteam van de gemeente. Als een leerling dyslectisch blijkt te zijn dan wordt de
leerling behandeld door de instantie die de verklaring afgeeft. Leerlingen met een dyslexieverklaring
krijgen meer tijd voor het maken van toetsen.

Arrangementen overzicht
Hierin worden de leerlingen benoemd die in het intensieve of het gevorderden arrangement zitten of
een hulpplan hebben voor het gedrag. In één oogopslag is te zien hoeveel hulpplannen er zijn in een
groep en op welke tijden de hulp wordt geboden. Het arrangementen overzicht wordt ook gebruikt
om aan de hand hiervan in teambijeenkomsten op schoolniveau het aantal hulpplannen te kunnen
toetsen aan de haalbaarheid en oplossingen te bedenken hoe in het klassenmanagement zo optimaal
mogelijk de noodzakelijke hulp kan worden geboden. Bij elke mutatie, hoe klein ook, volgt er een
update van het arrangementen overzicht.
We willen op een realistische manier te werk gaan als het gaat om de planning van de hulpplannen
en voorkomen dat de praktijk niet meer aansluit bij wat er op papier wordt beloofd.
Leerling gegevens
Alle communicatie en afspraken betreffende de zorg voor leerlingen worden vastgelegd in ParnasSys
als notitie of bestand en indien relevant, ook in een papieren dossier. De leerkracht doet dit en
brengt de ib op de hoogte wanneer het zaken betreft waar zij van af moet weten. Toets resultaten
worden door de groepsleerkracht ingebracht in ParnasSys. De groepsplannen worden gemaakt en
opgeslagen in Parnassys. Ook hier worden belangrijke gegevens van leerlingen en groeps-en
leerlingenbesprekingen opgeslagen door de groepsleerkracht of ib.
Wanneer een leerling een hulpplan (of een OPP) krijgt, wordt dat altijd door de leerkracht gemeld
aan en besproken met de ouders. Ook afspraken over huiswerk, het verloop, en de resultaten van
het hulpplan/begeleidingsplan worden regelmatig met de ouders gecommuniceerd door de
groepsleerkracht. Over het algemeen worden leerling gegevens tot 5 jaar na vertrek van de leerling
bewaard.

De weekplanning
De week planning zijn een vertaling van het groepsplan, het hulpplan en het OPP naar de praktijk. De
dag planning staat ook vermeld op het “takenbord” voor in de klas of op het smartbord. Hierbij staat
ook het doel van de les vermeld.



Bij het basisarrangement:
Voor de vakken waarvoor groepsplannen operationeel zijn worden de inhouden van alle
arrangementen gepland. Wanneer er geen groepsplannen zijn worden de inhouden voor alle
leerlingen gepland bij ‘basisarrangement’.
 Bij het intensief arrangement:
We werken met hulpplannen voor leerlingen met een IV V-score (niveauwaarde 2.0 of lager)
waarin de hulp smart staat omschreven. Bij het intensieve arrangement worden n.a.v. de
hulpplannen, per dag de doelen en inhouden gepland. Waar mogelijk wordt verwezen naar
de inhoud van het hulpplan. Aandacht voor de hulpplannen kan ook worden gegeven tijdens
vakken waarvoor geen groepsplannen zijn geschreven.
 Bij het gevorderden arrangement:
De sterke leerlingen worden extra uitgedaagd met een verdiept aanbod. Dit wordt per dag
gepland. Waar mogelijk kan worden verwezen naar het groepsplan. Deze leerlingen
ontvangen minimaal één keer per week instructie voor het extra werk. Op dat moment
wordt ook feedback gegeven op het behaalde resultaat.
In groep 3 wordt een vergelijkbare dag planning gemaakt. Daarnaast wordt in deze groep gebruik
gemaakt van het planbord van Veilig Leren Lezen waarop het verplichte werk en het keuzewerk staat
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gepland. Ook in groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van een planbord. De leerkracht houdt in de
groepsmap een dag planning bij gebaseerd op het beredeneerd aanbod en op de groepsplannen
beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.
Logboeken
Aan de week planning is een logboek gekoppeld, dat dagelijks wordt ingevuld. Het logboek is bedoeld
voor de duo partner en eventueel voor de invalleerkracht. Hierin wordt gereflecteerd op de gestelde
doelen van die dag. Bij de reflectie kunnen de onderwijsbehoeften uit het groepsplan worden
betrokken.
Belangrijke observaties, opmerkingen of ervaringen worden tevens aangetekend in ParnasSys,
zichtbaar op de groepskaart. De opmerkingen beïnvloeden enerzijds de dag planning van een
volgende dag en worden anderzijds gebruikt bij de groepsbesprekingen die worden gehouden met
de ib aan het einde van een groepsplanperiode of een tussenevaluatie.
Leerkrachten die buiten de groep aan hulpplannen of handelingsplannen werken houden apart een
logboek bij dat dagelijks weer aan de groepsleerkracht wordt overgedragen. Ook deze
terugkoppeling heeft consequenties voor de volgende dag planning.
Groepsmap en zorgmap
Bij elke groep horen een groepsmap en een zorg map. Deze mappen liggen op het bureau van de
leerkracht en bevatten in eerste instantie de actuele leerling gegevens en de gegevens van
ouders/verzorgers, huisarts, naschoolse opvang, e.d. maar ook de schoolregels en de informatie voor
de invalleerkracht. Dit mede in het kader van het veiligheidsbeleid van de school. Verder bevatten
de groepsmap en zorg map alle actuele documenten die te maken hebben met klassenmanagement,
het handelingsgericht werken en de leerlingenzorg. Het ‘Diamantwerk’ die dagelijks/wekelijks
worden gemaakt wordt apart bewaard. De groepsmappen en zorgmappen worden bijgehouden door
de groepsleerkrachten en twee keer per jaar doorgenomen en bijgewerkt tijdens een
zorgvergadering. Relevante gegevens worden aan het einde van het schooljaar aan de volgende
leerkracht doorgegeven. In de bijlage is een inhoudsopgave van de groepsmap en de zorg map
opgenomen.

Dossiervorming
Behalve het leerling bespreek archief in ParnasSys, worden ook dossiers op papier aangehouden.
Elke zorg leerling heeft een eigen map. Hierin worden relevante gegevens zoals verslagen van
externen bewaard. Alle leerling gegevens worden tot 5 jaar na vertrek van de leerling bewaard.
Vormen van overleg
Omtrent de leerlingenzorg zijn er verschillende vormen van overleg:
Groepsbesprekingen/leerlingbespreking
De groepsbesprekingen worden 4x per jaar gehouden door de Ib-er samen met de
groepsleerkrachten met als doel de kwaliteit van de interne leerlingenzorg hoog te houden en inzicht
te krijgen in de onderwijsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit zullen
veelal leerlingen uit het intensieve of gevorderden arrangement zijn. Op de groepskaart staan
observaties, constateringen en ervaringen van de afgelopen periode van alle leerlingen uit de groep
evenals de onderwijsbehoeften van die leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben.
Deze informatie is aangevuld met de analyses van de methodetoetsen. De groepskaart, de
evaluatieverslagen van de hulpplannen en de schooldoelstellingen en toetsanalyses vormen een
belangrijk onderdeel van de groepsbespreking en en een basis voor het vormen van het nieuwe
groepsplan. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden en aanleveren van deze
gegevens. Groepsbesprekingen/leerlingbesprekingen hebben een sterk handelingsgericht karakter.
In geval van leerlingbespreking brengt de leerkracht de betreffende leerling(en) in met daarbij een
concreet overzicht van de problematiek en een overzicht van wat er al aan ondersteuning is geweest
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tot dan toe. De leerkracht noteert de aantekeningen uit dit gesprek als notitie bij de bewuste leerling
in ParnasSys. De groepsleerkracht en de ib besluiten samen welke vervolgstappen gezet worden.
Spreekuur ib
4x per schooljaar kunnen leerkrachten zich aanmelden voor het spreekuur. Dit heeft een vrijwillig
karakter.
Daarnaast kunnen alle teamleden op elk moment een afspraak maken met de ib om een leerling te
bespreken wanneer dit nodig is.
Tijdens de groepsbespreking/leerlingbespreking komt het volgende aan de orde:
-

De evaluatie/analyse van het groepsplan
Evaluatie/analyse van het hulpplan.
Het vaststellen/bespreken van de onderwijsbehoeften van specifieke leerlingen
Het opstellen/bijstellen van een hulpplan.
Het formuleren van concrete en haalbare doelen.
Het vaststellen van de toets om het hulpplan mee te evalueren.
De efficiëntie van de hulp aan zorgleerlingen, klassenmanagement.
De inzet van de instructietafel bij de hulp aan zorgleerlingen.
De materialen, die nodig zijn bij het uitvoeren van het hulpplan.
Het anticiperen op ontwikkelingen bij zorgleerlingen in de dagelijkse lessen.
De meelifters in een hulpplan.
Het leerkrachtgedrag t.a.v. de zorgleerlingen.
De contacten met de ouders van de zorgleerlingen.

Groepsbezoeken
De ib-er legt zo mogelijk twee keer per jaar klassenbezoeken af met als doel heel gericht leerlingen te
observeren maar ook het pedagogisch/didactisch handelen van de leerkracht met betrekking tot de
leerling zorg. Ook kunnen leerkrachten voorafgaand aan het klassenbezoek aangeven waarop zij
feedback en ondersteuning willen m.b.t. de leerlingen zorg. (bijv. werken aan de instructietafel of
management m.b.t. leerlingenzorg.

Overleg directeur-ib
De directeur en de ib hebben wekelijks overleg. Dit overleg heeft tot doel de opzet en de voortgang
van de interne leerlingenzorg te bewaken. Belangrijk is dat wat is afgesproken ook daadwerkelijk
gebeurt, maar ook dat de haalbaarheid van ons systeem in het oog wordt gehouden. De agenda
wordt ter plekke opgesteld. De voor het team relevante informatie wordt in een teamoverleg of via
de wekelijkse memo aan de orde gesteld.

Overleg met ouders
De school biedt de ouders veel gelegenheid om op school met de leerkrachten over hun kinderen te
praten. Er is een ouderavond, er zijn informatieavonden aan het begin van het schooljaar en met
ingang van het schooljaar 2015-2016 worden 2 keer en indien nodig 3 keer per jaar kopgesprekken
gevoerd. Wanneer we risico’s signaleren, op welk gebied dan ook, overleggen we al heel snel met de
ouders en nodigen hen uit voor een gesprek.
Wanneer een kind een hulpplan krijgt, wordt het contact met de ouders geïntensiveerd. De ouders
krijgen informatie over de extra hulp die nodig is en er worden, indien van toepassing, afspraken
gemaakt over huiswerk. De ouders worden over het verloop en de vorderingen van het hulpplan op
de hoogte gehouden door de groepsleerkracht. We geven ouders de mogelijkheid voor een gesprek
op school. Alle relevante communicatie legt de groepsleerkracht vast in ParnasSys als notitie bij de
leerlingen. Via ParnasSys kan ook heel handig met ouders afzonderlijk of met de ouders van een
bepaalde groep per mail worden gecommuniceerd.
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Overleg met externen
De ib, en indien nodig de directeur, onderhouden externe contacten met logopedisten, gebiedsteam,
schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige en orthopedagogen van het SBO. De school
maakt regelmatig gebruik van hun expertise aangaande de leerlingenzorg op school. Hun specifieke
taken in school staan vermeld in hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 5: leerlingvolgsysteem en doorstroom groep 1-2-3-4-5-6-7-8-VO

Een nieuwe leerling op school
Wanneer een kind werkelijk schoolgaand is, krijgen we de schriftelijke informatie van de
peuterspeelzaal over de ontwikkeling van het kind. De ib voert dan een intake uit met de ouders aan
de hand van een vast format volgens PCBO standaards. Ook wanneer er een oudere leerling op
school komt, wordt dit intakeformulier gebruikt. De directeur voert dan het gesprek met ouders en
indien nodig voert de ib een vervolggesprek.

Protocol doorstroom groep 1-2 bijlage 5
In groep 1 en 2 wordt de totale ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend gevolgd. Vooral het
observatiemodel speelt daarbij een belangrijke rol. Op vaste momenten in het schooljaar bekijken
we hoe de leerlingen zich ontwikkelen en nemen we in nauw overleg met de ouders beslissingen
over versnelde doorstroom of een verlengde kleuterperiode. Deze voornemens of beslissingen
worden twee keer per jaar bijgehouden op een beslissingenblad. Het beleid omtrent de doorstroom
in groep 1-2 -3 is vastgelegd in een protocol .
Het percentage kleutergroepsverlenging is goed wanneer het <5% is.. Als er besloten wordt tot
verlengen moet dit besluit goed onderbouwd zijn. Hiervoor gebruiken we het doorstroom protocol
groep 1,2,3 (zie bijlage 5) De kleuterverlenging telt niet mee bij het aantal zittenblijvers
Overdracht naar een volgende groep
De overgang naar een volgende groep is een kritisch moment. Om de doorgaande lijn omtrent de
leerlingenzorg te waarborgen is het van belang dat in alle groepen de overdracht van de leerlingen
naar een volgende groep goed geregeld is. Deze overdracht vindt plaats aan het eind van het
schooljaar. De desbetreffende leerkracht maak het groepsplan voor zijn/haar ‘oude’ groep, de
leerkracht van het aankomende leerjaar vult dit aan qua organisatie.

Doubleren
Het komt zelden voor dat leerlingen doubleren. Als het zich voordoet, is dat meestal in groep 1 of 2
(verlengde kleuterperiode), maar het kan in principe ook in hogere leerjaren voorkomen. Leerlingen
(vanaf groep 3) bij wie dit wordt overwogen hebben al langere tijd één of meerdere hulpplannen.
Ook sociaal-emotionele factoren spelen een rol bij de beslissing een leerling te laten doubleren.
Leerlingen met hulpplannen gaan meestal door naar een volgende groep. Een belangrijk criterium
om een leerling te laten doubleren is de verwachting dat in een lager leerjaar de ontwikkeling beter
kan worden gestimuleerd doordat de instructies meer op niveau zijn en de verwachting bestaat dat
de school daardoor met meer succes wordt doorlopen. Voor deze leerlingen wordt een plan van
aanpak gemaakt. Het komt ook voor dat leerlingen met achterstanden een OPP krijgen met daaraan
gekoppeld een vastgesteld eindperspectief met daarvan afgeleid tussendoelen.
Het aantal doublures op school is < 3%. Kleuterverlenging wordt hierbij niet meegerekend.
Protocol verwijzing VO
Op de SWS De Diamant hanteren we een vaste procedure om te komen tot een verantwoorde
verwijzing naar het voortgezet onderwijs. In de jaarplanning zijn hiervoor al belangrijke acties
vastgelegd, waaronder de bijeenkomst van het verwijsteam. Dit team bestaat uit de directeur, de ib
en de groepsleerkracht van groep 8.
De wijze waarop het schooladvies tot stand komt gebeurt elk jaar op dezelfde manier. Het advies van
de basisschool is leidend. De Friese plaatsingswijzer is een intern hulpmiddel. De toetsen en andere
gegevens die worden gebruikt zijn jaarlijks dezelfde. Daardoor is het mogelijk om de kennis en
ervaring die is opgedaan bij eerdere schooladviezen in te zetten daar waar twijfel is.
21
Zorgdocument SWS De Diamant 2015-2016-2017

De prestaties van de oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs worden gevolgd en bijgehouden tot
het 3e jaar.
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Hoofdstuk 6: bijlagen

*Bijlage 1

Sept. Okt.
Rekenen voor
kleuters**
Taal voor kleuters**
Kanvas voor kleuters

Nov. Dec. Jan.

April Mei Juni
E2
E2

Eerste
afname
1,2

Screeningsinstrument
beginnende
geletterdheid ( PLD)*
Protocol doorstroom
1,2,3
Screening logopedie
voor kleuters****
Kleurentest*
Leerlijnen Parnassys
1,2
Signaleringslijst voor
kleuters
Rekenen en wiskunde

Tweede
afname
1,2
M2

E2

M1,M2,

1,2

1,2

1,2

M2
1,2
1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

M3-M8
Intensief
arrangement

DMT en Avi ***

M5-M8
M3, M4
M3-M8

WW spelling
Kanvas

M8
Eerste
afname
3 t/m 8

E2
1,2
1.2
E3E7
E3E7
E4
E3
E3E7
E7

Intensief
arrangement

M3-M8

Begrijpend lezen
Begrijpend luisteren
Spelling

Drempeltoets
IEP Eindtoets
IEP advieswijzer
7 later in schooljaar
Sidi protocol
hoogbegaafdheid
Friese
plaatsingswijzer

Febr. Maart

Tweede
afname
3 t/m 8
8
8

8
Gr.
2,4,6

Gr.
2,4,6
6,7,8

6,7

*In het kader van het dyslexieprotocol
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** Voor de leerlingen die al wat langer in groep 1 zitten. Het eerste meetmoment kan niet in de
kalender worden opgenomen. Dit vindt plaats als de leerlingen 3 maanden op school zijn.
***Voor groep 3 bij de wintersignalering
****Afhankelijk van wanneer de logopediste komt.
NB:
Begrijpend lezen wordt in mei/juni nogmaals afgenomen in groep 5 t/m 7 maar niet in Parnassys
gezet.
Voor leerlingen in groep 7 die in aanmerking komen voor de plusklas wordt in januari/februari het
Sidi protocol ingevuld en de aanvraag voor de plusklas.
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Bijlage 2
Format arrangementenoverzicht

Arrangementen overzicht (zorgperiode)

Zeer
intensief
arrangement

Intensief
Arrangement

Basis
Arrangement

Verdiept
arrangement

Rekenen-wiskunde
Technisch lezen

spelling

Begrijpend lezen
Nietwerkwoorden
werkwoorden

Sociaal-emotioneel
Taal
Gedrag
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Bijlage 3
inhoudsopgave groepsmap en zorgmap De Grûnslach

Inhoudsopgave van de groepsmap
Inhoudsopgave groepsmap SWS De Diamant
A.
B.



C.




D.
E.
F.
G.
H.

Informatie invalleerkracht
Groepsadministratie
Plattegrond
Leerlingenlijst (noodnummers)
Roosters
Lesrooster
Overzicht arrangementen
Weekplanning
Groepsplannen en hulpplannen (uitdraai uit Parnassys)
Schoolafspraken
Calamiteiten
Wachtwoorden
Internetprotocol

IJ. Overig

Inhoudsopgave zorgmap
K.Procedure zorg
L. Analyse methode toetsen

Eventueel uitdraai toetsresultaten uit Parnassys
M. Analyse methode onafhankelijke toetsen (Cito)

Eventueel uitdraai toetsresultaten uit Parnassys
NO.Eigen leerlijnen
PQ. Zorgdocument
R. Overig

Bijlage 4
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Groepsdoelstellingen
Op groepsniveau
Bij PCBO Smallingerland werken we volgens handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent dat we
ons voor een periode van een half jaar doelen stellen voor het onderwijs aan een groep. We werken
daarbij met een aantal arrangementen, in dit voorbeeld zijn er drie: Het basisarrangement (BA), het
gevorderd arrangement (GA) en het intensief arrangement (IA). Daarnaast zijn er ook kinderen met
een hulpplan. Hierover straks meer. De arrangementen zijn nader uitgewerkt in groepsplannen voor
BL, TL, RW en SP. Hierin staan naast de kenmerken voor pedagogisch-didactisch handelen en de
onderwijsbehoeften van leerlingen ook de doelen voor opbrengsten. De groepsplannen worden
volgens het ritme van HGW na 20 weken geëvalueerd. Zodoende wordt nagegaan of de leerlingen
voldoende van het aanbod hebben geprofiteerd en wat er eventueel moet worden bijgesteld. In
onderstaande tabellen staan per groep en per arrangement de doelen voor opbrengsten uitgedrukt
in een vaardigheidsscore (schaalscore). Deze zijn vastgesteld volgens onderstaande uitgangspunten
en principes:
1. Leerlingen worden voorafgaand aan een nieuwe periode ingedeeld in
arrangementen: leerlingen met een I niveau worden ingedeeld in het gevorderd arrangement. Er
wordt hierbij ook naar werk- en leerhouding gekeken. Leerlingen met een I, II of III niveau worden
ingedeeld in het basisarrangement. Leerlingen met een IV of V niveau worden ingedeeld in het
intensief arrangement. Leerlingen met een IV of V niveau krijgen daarnaast een hulpplan.
2. Binnen een arrangement wordt niet gekozen voor doelen per leerling, maar voor een doel per
arrangement. Daar is beter op te sturen. Het doel gekozen voor het basisarrangement is de eerste
vaardigheidsscore passend bij het III-niveau (landelijk gemiddelde).
3. Kenmerk van het IA is dat de leerlingen verlengde instructie krijgen op de doelen van het BA. Deze
leerlingen werken dus aan dezelfde doelen, dus ook aan dezelfde doelen voor opbrengsten (IIIniveau). In de onderstaande tabellen zie je dat de doelen voor BA en IA hetzelfde zijn. Leerlingen
met een IV en V score zitten weliswaar ook in het IA en krijgen verlengde instructie op de doelen van
het BA, maar zullen in veel gevallen het III-niveau niet bereiken. Daarom hebben zij een aangepast
doel in hun hulpplan wat realistischer gekozen is.
4. Voor het GA stellen we natuurlijk hogere eisen en hogere doelen.
Vaardigheidsscores Taal voor kleuters

Arrangement

Groep 1
Groep 2

BA
BA
GA
IA

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

47
60
71
60

52
66
76
66
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Vaardigheidsscores Rekenen voor kleuters

Arrangement

Groep 1
Groep 2

BA
BA
GA
IA

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

63
79
90
79

67
84
97
84

Vaardigheidsscores Technisch lezen (DMT)

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6:

Groep 7

Groep 8

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Arrangement

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

BA
GA

Kaart 1 + 2: 17
Kaart 1 + 2: 32 + AVI E3

IA
BA
GA

Kaart 1 + 2: 17
Kaart 1 – 3: 49
Kaart 1 – 3: 69 + AVI E4

IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA

Kaart 1 – 3: 49
Kaart 3: 73
Kaart 3: 89
Kaart 3: 73
Kaart 3: 80
Kaart 3: 93 + AVI E6
Kaart 3: 80
Kaart 3: 87
Kaart 3: 101 + AVI E7
Kaart 3: 87
Kaart 3: 93
Kaart 3: 107 + AVI plus
Kaart 3: 93

Kaart 1 – 3: 29
Kaart 1 – 3: 51 + AVI
M4
Kaart 1 – 3: 29
Kaart 1 – 3: 58
Kaart 1 – 3: 77 + AVI
M5
Kaart 1 – 3: 58
Kaart 3: 73
Kaart 3: 89
Kaart 3: 73
Kaart 3: 84
Kaart 3: 97 + AVI M7
Kaart 3: 84
Kaart 3: 91
Kaart 3: 106 + AVI plus
Kaart 3: 94
-

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

231
314
231
126/125
132/132

229
295
229
256
298
256
129/129
136/137

Vaardigheidsscores Spelling

Arrangement

Groep 3: 3.0

Groep 4: 3.0

Groep 5: S +v1/S + v2

BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA
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Groep 6: S +v1/S + v2

Groep 7 S +v1/S + v2

Groep 8 S +v1/S + v2

IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA

126/125
132/132
139/139
132/132
138/138
145/145
138/138
142/142
149/149
142/142

129/129
136/136
143/143
136/136
139/139
147/145
139/139
-

Vaardigheidsscores Spelling werkwoorden

Arrangement

Groep 7 S +v1/S + v2

Groep 8 S +v1/S + v2

BA
GA
IA
BA
GA
IA

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

106/106
119/118
106/106

94/94
105/105
94/94
-

Vaardigheidsscores begrijpend luisteren

Arrangement

Groep 3: 3.0

Groep 4: 3.0

BA
GA
IA
BA
GA
IA

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

46
57
46
53
64
53

49
58
49
-

Vaardigheidsscores begrijpend lezen

Arrangement

Groep 4: 3.0

Groep 5: S +v1/S + v2

Groep 6: S +v1/S + v2

BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

24/23
37/37
24/23
31/30
42/43

133
161
133
29
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Groep 7 S +v1/S + v2

Groep 8 S +v1/S + v2

IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA

31/30
43/43
58/60
43/43
53/52
72/71
53/52

-

Vaardigheidsscores Rekenen en Wiskunde

Arrangement

Groep 3: 3.0

Groep 4: 3.0

Groep 5:

Groep 6:

Groep 7

Groep 8 deel
1,2,3/deel 1,2,3,4

Middentoets
(januari)

Eindtoets
(juni)

Minimale
vaardigheidsscore

Minimale
vaardigheidsscore

BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA
GA
IA
BA

109
146
109
157
188
157
70
84
70
84
99
84
98
110
98
109/109

133
168
133
176
207
176
77
92
77
90
101
90
103
116
103
-

GA
IA

121/121
109/109

-

*Er zijn geen arrangementen voor groep 1.
*Het is beter om de indeling bij technisch lezen te baseren op AVI niveau. Leerlingen in het GA
behoren dan één niveau hoger te behalen dan hun beheersingsniveau. Dit is toegevoegd aan de
tabel.
Op individueel niveau
Zoals bij de indeling in de arrangementen is te lezen krijgen de leerlingen met IV of V score een
hulpplan. Met een hulpplan werken leerlingen aan doelen die nog niet zijn gehaald. De nadruk ligt
hier dus op remediëring. Leerlingen met een hulpplan krijgen altijd extra leertijd/onderwijstijd. Dit is
dus naast de verlengde instructie die de leerlingen krijgen.
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Bijlage 5
protocol doorstroom groep 1-2,3

Beleid SWS Oudega doorstroom groep 1,2,3
Dit beleidsplan is de basis voor afspraken worden gemaakt over de in- en doorstroom in groep 1 en
2. Beslissingen hieromtrent worden genomen op basis van de ontwikkeling van kinderen. We nemen
hierbij niet de geboortedatum als criterium.
De naam ‘protocol verlenging kleuterperiode’ legt vooral het accent op kinderen die langer dan twee
jaar over groep 1 en 2 doen. Met dit protocol ‘doorstroom’ groep 1-2 houden we rekening met het
feit dat kinderen versneld door de kleutergroepen kunnen gaan en dus korter dan 2 jaar in groep 1
en 2 verblijven.
In de praktijk is het zo dat leerlingen eerder een verlengde kleuterperiode krijgen naarmate ze later
in het jaar instromen (een leerling die instroomt in mei zal in bijna alle gevallen hierna nog twee
cursusjaren in groep 1-2 zitten). Bij leerlingen die voor de kerstvakantie instromen ligt dit anders.
Voor leerlingen die een verlengde kleuterperiode krijgen en die voor 1 januari zijn ingestroomd,
wordt een handelingsplan opgesteld. Kinderen die na de kerstvakantie instromen en die een
verlengde kleuterperiode krijgen volgen het daar op volgende cursusjaar het reguliere aanbod van
groep 1.
De overgang van 2 naar 3 verloopt op dezelfde manier. Kinderen die niet genoeg vorderingen hebben
gemaakt om deze overgang te maken krijgen een verlengde kleuterperiode. Voor hen worden
hulpplannen opgesteld.
Een beslissing over doorstroom in de kleuterperiode moet weloverwogen en gefundeerd worden
genomen. Dat betekent dat er observatie- en toetsinstrumenten gehanteerd worden waarmee de
ontwikkeling in kaart wordt gebracht. Naast deze instrumenten is ook de visie van de leerkracht (
over bijvoorbeeld sociaal emotioneel factoren) een belangrijke indicator.
Een goede communicatie met de ouders rond de besluitvorming rondom doorstroom is belangrijk en
dient in het stappenplan te zijn gewaarborgd.

Welke domeinen spelen een rol bij de keuze van doorstroming of verlenging kleuterperiode?

Het is van belang om argumenten aan te voeren om op verantwoorde wijze te kiezen voor een
kleuterverlenging of versnelde doorstroming naar groep 3.
Daarvoor zijn (objectieve) gegevens nodig om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van het
kind:





de sociaal emotionele ontwikkeling,
de werkhouding en zelfstandigheid,
de beginnende geletterdheid,
de beginnende gecijferdheid en
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de motoriek

Wij gebruiken hiervoor een aantal genormeerde toetsen, te weten: CITO Taal voor Kleuters M2 en
E2 en CITO Rekenen voor Kleuters M2 en E2.
Daarnaast hanteren we als observatie/registratiemiddel voor het volgen van de ontwikkeling van
kleuters de Leerlijnen jonge kind in ParnasSys. Bovenstaande instrumenten vormen de basis voor
het volgen van de ontwikkeling van het jonge kind worden en op basis daarvan kunnen uitspraken
worden gedaan over de ontwikkeling van leerlingen in de kleuterbouw.
Bij dit protocol hoort een beslissingenblad waarop de resultaten per leerling worden bijgehouden.

Doorstroming van Groep 1 naar Groep 2:
Zit een leerling in juni langer dan 5 onderwijsmaanden in groep 1, m.a.w. is een leerling geboren
voor 1 januari, dan zal het kind na de zomervakantie doorschuiven naar groep 2 als het voldoende
ontwikkeling laat zien op de onderstaande domeinen van de ontwikkeling. Over de doorstroom van
deze leerlingen wordt zo mogelijk voor de meivakantie een besluit genomen.

1. Sociaal Emotionele ontwikkeling:


Ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling zijn er geen bijzonderheden ten
aanzien van de observatielijst sociaal-emotionele ontwikkeling
Observatielijst; behaalt minimaal 18 punten

2. Ontluikende geletterdheid/ spraak/taal ontwikkeling



In de leerlijnen jonge kind (ParnasSys):
kort verhaaltje navertellen in goed lopende zinnetjes m.b.v. plaatjes en eenvoudige
vragen
herkent minimaal 3 letters van eigen naam
herkent een afgesproken klank in een reeks losse klanken
kan een gesprekje voeren met de leerkracht en/of een ander kind met behulp van
open en gesloten vragen.



80% score op elk onderdeel “Controle toets fonemisch bewustzijn” (E1)
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3. Ontluikende gecijferdheid


In de leerlijnen jonge kind (ParnasSys):
synchroon tellen 1 t/m 10 met aanwijzen (1-1 relatie)
bewerkingen t/m 5 (ook meer/minder, meeste/minste, evenveel)
kent de begrippen: voor, achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij, veraf

4. Werkhouding


Een score van minimaal 18 punten op de observatielijst werkhouding.

5. Het oordeel van de groepsleerkracht


Het kind blijft in groep 1 als het kind op minder dan 4 van de bovenstaande
domeinen positief beoordeeld wordt.

Doorstroming van Groep 2 naar Groep 3.
Een leerling die doorschuift naar groep 2 wordt in het daarop volgende schooljaar niet automatisch
bevorderd naar groep 3. Gedurende het 2e schooljaar zal het kind zich blijvend positief moeten
ontwikkelen m.b.t. de eerder genoemde ontwikkelingsgebieden. Ook moet het oordeel van de
groepsleerkracht positief blijven. Leerlingen van groep 2 stromen door naar groep 3 als ze voldoende
ontwikkeling laten zien op de onderstaande domeinen van de ontwikkeling. Over de doorstroom
wordt na de januaritoetsing een voorgenomen besluit genomen. Voor de meivakantie wordt
definitief besloten of een leerling al dan niet door gaat naar groep 3.

1. Sociaal Emotionele ontwikkeling:


Ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling zijn er geen bijzonderheden ten
aanzien van de observatielijst sociaal-emotionele ontwikkeling
Observatielijst: behaalt minimaal 21 punten

2. Ontluikende geletterdheid/ spraak/taal ontwikkeling:


In de leerlijnen jonge kind (ParnasSys)
Kan verhaal navertellen in goed lopende samengestelde zinnen m.b.v. plaatjes
en/of vragen
Voegt fonemen samen tot een woord (mkm-woorden)
Onderscheidt verschillende fonemen binnen een woord (bv. p-e-n)
Verdeelt woorden in stukjes/klankgroepjes (bv. kin-der-wa-gen, li-ppen)
Kan een samenhangend gesprek voeren ook op eigen initiatief
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80% score op elk onderdeel “Controle toets Fonemisch bewustzijn” E2



18 letters worden actief gekend in juni



Een A-of B score op de CITO toets ‘Taal voor kleuters’ E2, afname mei:
De onderdelen Klank en Rijm en Auditieve Synthese ‘ worden beheerst.



Ook de gegevens van de logopedische screening kunnen worden meegenomen

3. Ontluikende gecijferdheid


In de leerlijnen jong kind (ParnasSys):
Telt vloeiend terug van 10 naar 0
Splitsen (met materiaal) t/m 10 + bewerkingen erbij/eraf, meer/minder evenveel,
meeste/minste)
Cijfersymbolen t/m 10 herkennen en benoemen buurgetallen tot 10



Een A- of B-score op de CITO toets ‘Rekenen’ E2, afname mei

4. Werkhouding


Een score van minimaal 21 punten op de observatielijst werkhouding.

We hanteren de volgende criteria voor de overgang naar groep 3:
1. Een score van minimaal 21 op de observatielijst sociaal emotionele ontwikkeling
2. Een score van minimaal 21 punten op de observatielijst werkhouding
3. Ten aanzien van de ontwikkelingslijnen ontluikende geletterdheid (leerlijnen in ParnasSys)
is de geconstateerde ontwikkeling op de genoemde items overwegend positief.
4. Minimaal 6 van de 8 punten op het onderdeel ‘klank en rijm’ van de Citotoets ‘Taal voor
kleuters’;
5. Minimaal 6 van de 8 punten op het onderdeel ‘auditieve synthese’ van de Citotoets ‘Taal
voor kleuters’;
6. 80 % score op elk onderdeel Controletoets fonemisch bewustzijn.
7. Het geautomatiseerd kunnen benoemen van minimaal 18 letters;
8. Een A- of B-score op de toets ‘Rekenen’ E2
9. Ten aanzien van de ontwikkelingslijnen ontluikende gecijferdheid (leerlijnen in ParnasSys)
is de geconstateerde ontwikkeling op de genoemde items overwegend positief.
10. Een positief oordeel van de groepsleerkracht(en).
Een leerling gaat door naar groep 3 als hij/ zij voldoet aan minimaal 8 van de 10 criteria.
De leerling is een bespreekgeval als het kind voldoet aan 5, 6 of 7 criteria. Hierbij speelt het effect
van de tot nog toe gegeven extra hulp een belangrijke rol. Idem het ingewonnen, eventueel
schriftelijke, advies of onderzoeksrapport van een extern deskundige.
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Het kind blijft in groep 2 als het kind op minder dan 5 criteria overwegend positief beoordeeld wordt.
Alleen in bijzondere gevallen wordt afgeweken van bovenstaande criteria.

Stappenplan met aandacht voor de communicatie met de ouders:
A.

B.

C.

D.
E.

F.

G.

H.

Kinderen geboren in de periode van de zomervakantie t/m 31 december worden direct
geplaatst in groep 1. Zij doen mee met alle activiteiten behorende bij groep 1. Dat geldt ook
voor bijbehorende toetsing, en observatie/registratie leerlijnen jonge kind. Ook observatielijst
sociale ontwikkeling (Zien) is ingevuld.
Van de leerlingen die langer dan 5 onderwijsmaanden op school zijn worden in mei groep 1
gegevens verzameld m.b.t. de beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaalemotionele ontwikkeling en werkhouding. Nagegaan wordt in hoeverre de leerlingen voldoen
aan de gestelde criteria.
In een groepsbespreking groep 1 - 2 wordt op basis van een schriftelijk overzicht van de
resultaten en bijbehorende criteria vastgesteld welke leerlingen na de zomervakantie
doorstromen naar groep 2. Ook wordt het advies van de leerkracht(en) besproken. Resultaten
van de bespreking worden per kind genoteerd en bewaard in het leerlingendossier. Met ouders
wordt het besluit besproken, waarna het kind vervolgens in groep 2 wordt geplaatst. Van
leerlingen, waarbij wordt vastgesteld dat ze niet door kunnen naar groep 2, wordt de hulpvraag
zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld en wordt deze vraag vertaald in een hulpplan dat start na
de zomervakantie. De ouders van leerlingen die niet naar groep 2 gaan worden in mei met
voorrang hiervan in kennis gesteld.
De doorgestroomde leerlingen volgen het aanbod voor groep 2.
In februari wordt in groep 2 , op basis van de voortgang van het kind (M-toetsing), tijdens de
groepsbespreking van groep 1–2 een voorgenomen besluit genomen over al dan niet
doorstroming naar groep 3. Dit besluit is gebaseerd op de verwachting dat de leerling de criteria
voor overgang naar groep 3 eind groep 2 zal beheersen.
Indien het er op lijkt dat leerlingen tegen het eind van de groep niet gaan voldoen aan de
gestelde criteria worden ouders hiervan op de hoogte gebracht in februari. Ondertussen wordt
getracht het niveau op de tegenvallende ontwikkelingsgebieden op een hoger plan te tillen
d.m.v. een gericht aanbod wat in een hulpplan is verwoord.
In mei/juni groep 2 worden gegevens verzameld m.b.t. de beginnende geletterdheid,
beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding. Nagegaan wordt in
hoeverre de leerlingen voldoen aan de gestelde criteria voor overgang naar groep 3. Met ouders
wordt het besluit besproken, waarna het kind vervolgens in groep 3 wordt geplaatst. Van
leerlingen, waarbij wordt vastgesteld dat ze niet door kunnen naar groep 3, wordt de hulpvraag
zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld en wordt deze vraag vertaald in een hulpplan dat start na
de zomervakantie. De ouders van leerlingen die niet naar groep 2 worden in mei met voorrang
hiervan in kennis gesteld.
Heel zelden is er sprake van versnellen in gr. 1 of 2. In dat geval volgt een bespreking in het
zorgteam en een breed gedragen besluitvorming.

Alle resultaten worden voor oktober-november en december en leerlingen die de doelen niet
gehaald hebben op de ontwikkelingslijnen jonge kind worden per leerling bijgehouden op een
beslissingenblad. Dit beslissingenblad wordt toegevoegd aan het LVS in ParnasSys.
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Op de volgende bladzijden zijn toegevoegd:





Stroomschema doorstroming groep 1 – 2
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Werkhouding
Criteria sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding
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Stroomschema doorstroming groep 1-2

Naam:

Geboortedatum:

Groep 1 Vóór 1 januari op school

Doorstroom van groep 2 naar groep 3

(De criteria dienen verdeeld te zijn over

(De criteria dienen verdeeld te zijn over meerdere
domeinen)

meerdere domeinen)

► < dan 4 criteria voldoende:
blijft in groep 1 met hulpplan

► 4 criteria voldoende: bespreekgeval

► 5 t/m 8 criteria voldoende: naar groep 2

Ontluikende gecijferdheid:
• Leerlijnen ParnasSys: overwegend positief;

► < dan 5 criteria voldoende:
blijft in groep 2 met hulpplan

► 5, 6 of 7 criteria voldoende: bespreekgeval

► 8, 9 of 10criteria voldoende: naar groep 3

Ontluikende gecijferdheid:
• Leerlijnen ParnasSys: overwegend positief
• CITO Rekenen E2: A- of B-score

Beleid doorstroming groep 1-2-3 SWS Oudega

Ontluikende geletterdheid:

Ontluikende geletterdheid:

• Leerlijnen ParnasSys: overwegend positief

• 80%-score op elk onderdeel Controletoets E2

• 80%-score op elk onderdeel Controletoets E1 Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn
• Leerlijnen ParnasSys: overwegend positief
• ≥ 6 punten klank en rijm (CITO E2)
• ≥ 6 punten auditieve synthese (E2)

Sociaal Emotioneel/ Werkhouding:

• ≥ 18 letters geautomatiseerd

• Sociaal emotionele ontwikkeling ≥ 18 punten
• Werkhouding: ≥ 18 punten

Sociaal Emotioneel/ Werkhouding:
• Sociaal emotionele ontwikkeling ≥ 21 punten

Visie zorgteam (leerkracht, ib-er)
• leerkracht groep 1 positief

• ≥ 21 punten werkhouding

Visie zorgteam (leerkracht, ib-er)
• leerkracht groep 2 positief

Beleid doorstroming groep 1-2-3 SWS Oudega

Sociaal- emotionele ontwikkeling

1. Zelfvertrouwen
Het kind heeft vertrouwen in eigen kunnen, het vraagt alleen
indien nodig hulp.

1. Zelfvertrouwen
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

2. Zelfregulering
Het kind gedraagt zich spontaan, overeenkomstig de door de
leerkracht gegeven regels.

Het kind heeft geen vertrouwen in eigen kunnen; is sterk
afhankelijk van de hulp van anderen.

2. Zelfregulering
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

Het kind heeft vrijwel voortdurend de regulerende aandacht
van de leerkracht nodig.

3. Zelfbeleving, zelfbesef

3. Zelfbeleving, zelfbesef

Het kind vergelijkt zichzelf met anderen en verbindt daaraan
4
3
2
1
consequenties voor de eigen vaardigheden en die van
Goed Vold. Matig Zwak
anderen. Het weet de eigen grenzen.

De gerichtheid op zichzelf overheerst.

4. Weerbaarheid

4. Weerbaarheid

Het kind kan goed voor zichzelf opkomen in de groep.

4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak
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Het kan niet voor zichzelf opkomen in de groep en laat over
zich heenlopen.

5. Welbevinden
Het kind voelt zich in de klas op zijn gemak. Het durft zich te
uiten in spel en werk.

5. Welbevinden
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

6. Omgaan met spanningen
Het kind kan op gepaste wijze omgaan met spanningen en
heeft zijn eigen emoties in de hand.

6. Omgaan met spanningen
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

7. Relatie met de groep
Het kind speelt op gepaste en aangename wijze met andere
kinderen.

Het kind voelt zich niet op zijn gemak; het blijft op zijn hoede.
Het kan en durft zich niet te uiten in spel en werk.

Het kind kan niet op gepaste wijze omgaan met spanningen
en heeft weinig controle over zijn eigen emoties, bijv.
boosheid, angst.

7. Relatie met de groep
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

Het kind verstoort op de één of andere manier steeds het
samenspel, bedoeld of onbedoeld.

Het kind houdt zich aan de spelregels.

Het kind houdt zich niet aan de spelregels.

Het kind is bereid om te delen.

Het kind is niet bereid om te delen.

8. Omgaan met de leerkracht/ volwassenen

8. Omgaan met de leerkracht/ volwassenen

Het kind richt zich spontaan tot de leerkracht.

4

3

2

1

Praat spontaan met allerlei volwassenen, maar differentieert Goed Vold. Matig Zwak
tussen bekende en onbekende personen.
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Het kind sluit zich meestal af.
Het kind zoekt nog veel lichamelijk contact: de hand pakken,
op schoot zitten, bij spanning dichtbij komen staan.

Werkhouding
1. Zelfredzaamheid
Het kind is in staat om voor zichzelf te zorgen en zelfstandig
dagelijkse probleempjes op te lossen.

1. Zelfredzaamheid
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

Het kind is niet in staat om voor zichzelf te zorgen en is voor het
oplossen van dagelijkse probleempjes afhankelijk van anderen.
Anderen moeten het kind aanzetten om materiaal op te ruimen,
de tafel afruimen, voordoen van een schort, enz.Het Het kind
gaat ruw om met de spulletjes.

Het kind ruimt op eigen initiatief materiaal op, de tafel af, de
schort voor tijdens verven, houdt zijn omgeving netjes, enz.
Het kind is zuinig op de spulletjes.

2. Initiatief
Het kind toont veel initiatief in spel en werk en is hierbij niet
afhankelijk van anderen.

2. Initiatief
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

3. Leergierigheid
De interesse van het kind is snel gewekt en beperkt zich niet
tot de bekende dingen.

3. Leergierigheid
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

4. Betrokkenheid
Het kind heeft plezier in het werk waar het mee bezig is en
heeft geen aansporing nodig.
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Het kind toont geen initiatief in spel en werk.

Het kind is nauwelijks geïnteresseerd en de interesse beperkt
zich steeds tot de bekende dingen.

4. Betrokkenheid
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

Het kind werk schijnbaar met tegenzin en moet voortdurend
aangespoord worden.

5. Werktempo
Het werktempo van het kind bij het uitvoeren van opdrachten
is over het algemeen hoog. Het kind werkt vlot door.

5. Werktempo
4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

Het werktempo van het kind is laag bij de uitvoering van
opdrachten: het kind werkt niet door.

6. Concentratie

6. Concentratie

Het kind negeert niet ter zake doende prikkels. Het kan
4
3
2
1
langdurig zijn aandacht richten op datgene waar het mee
Goed Vold. Matig Zwak
bezig is.

Het kind is voortdurend afgeleid. Het kind kan zich maar heel
kort richten op datgene waar het mee bezig is.

7. Uitsteltolerantie

7. Uitsteltolerantie

Het kind is in staat om te wachten op hulp, aandacht of
beloning.

4

3

2

1

Goed Vold. Matig Zwak

Het kind heeft direct hulp, aandacht of bemoediging nodig om
verder te kunnen werken.

8. Taakgericht gedrag

8. Taakgericht gedrag

Het kind kan doelgericht aan een complexe taak werken en
4
3
2
1
maakt deze ook af.Het kind kan gedurende minimaal 15
Goed Vold. Matig Zwak
minuten taakgericht bezig zijn.

Het kind werkt chaotisch en maakt taken meestal niet af.
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Het kind kan minder dan 5 minuten taakgericht werken.

Criteria sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding

Groep 1
 Je screent tegen het eind van het schooljaar de leerlingen van groep 1 (die in de periode
zomervakantie – eind december op school zijn gekomen) met dit lijstje. Mogelijk door
verschillende groepsleerkrachten: afzonderlijk van elkaar. Ouders worden op de hoogte
gebracht van de bevindingen.
 Minimale wens is dat de leerlingen op het eind van groep één 36 punten (55% van het totaal
te halen punten) scoren op de items 1 t/m 8 van het lijstje sociaal-emotionele ontwikkeling +
werkhouding: eind groep 1. In totaal zijn er 16 x 4 punten = 64 punten haalbaar op deze
screeningslijst. Een score van twee op alle items levert een totaal op van 32 punten
 Leerlingen die eind groep 1 lager dan 36 punten scoren zijn sociaal-emotioneel en wat
betreft werkhouding niet toe aan groep 2. Mocht het kind toch doorgaan naar groep 2, bijv.
omdat andere ontwikkelingsterreinen wel boven verwachting goed verlopen, dan wordt
extra zorg uitgevoerd in groep 2.
 Leerlingen met een score van 36 tot 40 zijn twijfelachtig te noemen.
 Leerlingen hoger dan 40 punten zouden het sociaal-emotioneel en wat betreft werkhouding
moeten kunnen doen in groep 2.
 In dit voorstel wegen alle items even zwaar.
 Uit het doorstromen naar groep 2 mag niet de conclusie worden getrokken dat de leerling
over een jaar vervolgens ook automatisch doorstroomt naar groep 3. De ontwikkeling moet
op dat moment opnieuw gewogen worden. Echter: het getuigt van professionaliteit als op
het eind van groep 1 al voldoende duidelijkheid kan worden gegeven. Het is vervelend op het
eind van groep 2 te moeten vaststellen dat een extra jaar gewenst is. Terughoudendheid op
het eind van groep 1 lijkt gewenst.
Groep 2










Je screent de Leerlingen van groep 2 Dat doe je tweemaal met dit lijstje. We doen dat voor
deze leerlingen in januari (M2) en in mei/ juni (E2). Ouders worden op de hoogte gebracht
van de bevindingen. Het betreft hier de leerlingen geboren in oktober, november en
december en die leerlingen waarover twijfel bestaat en leerlingen die de doelen van de
ontwikkelingslijnen jonge kind niet gehaald hebben.
Minimale wens is dat de leerlingen op het eind van groep twee 42 punten (65% van het
totaal te halen punten) scoren op de items 1 t/m 8 van het lijstje sociaal-emotionele
ontwikkeling + werkhouding: eind groep 2. In totaal zijn er 16 x 4 punten = 64 punten
haalbaar op deze screeningslijst. Een score van drie op alle items levert een totaal op van 48
punten
Leerlingen die eind groep 2 op of lager dan 42 punten scoren zijn sociaal-emotioneel en wat
betreft werkhouding niet toe aan groep 3 en zullen, bij eventuele verlenging in groep 2
gericht aandacht moeten krijgen op de tegenvallende terreinen. Mocht het kind toch
doorgaan naar groep 3, bijv. omdat andere ontwikkelingsterreinen wel goed verlopen, dan
wordt deze extra zorg uitgevoerd in groep 3 (hulpplan).
Leerlingen met een score van 42 tot 48 zijn twijfelachtig te noemen
Leerlingen die hoger scoren dan 48 punten zouden het sociaal-emotioneel en wat betreft
werkhouding moeten kunnen doen in groep 3.
In dit voorstel wegen alle items even zwaar.
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Procedures zorg

Ontvangen van de
toets kalender

Begin schooljaar

IB

Periode 1
Start
schooljaar
t/m 1 e
rapport

2e week:
Groepsplan staat in
Parnassys
Parnassys

L

Binnen 3 weken:
Plan en analyse
worden
gecontroleerd en er
wordt feedback
gegeven

Aansluitend vindt
(indien nodig) de
leerlingbespreking
plaats

L/IB

L

Januari; na de Cito, eindevaluatie
1e GRP.
Evalueren van doel en analyse
groep en alle leerlingen. Plaatsing
in juiste arrangementen

Eindevaluatie en
analyse staan bij
groepsplan in P.

L

Periode
2
Rapport 1 t/m
einde
schooljaar

L

Verandering in
arrangementen voor
nieuwe schooljaar;
altijd bespreken met IB

L
Bij de overdracht
Zorgdocument SWS Oudega
duidelijk aangeven in
welke arrangement
een leerling is geplaatst.
Onderwijsbehoeften







Bespreken van
tussenevaluatie met
IB. IB nodigt uit

va

Wisseling ll van
arrangementen; altijd
in overleg met IB!

April
Tussenevaluatie
en analyse IV/V
leerlingen in P.
Controle en
feedback

Bespreken van
evaluatie met IB. IB
nodigt uit

L/IB

Juni/juli; na de Cito,
eindevaluatie 2e GRP.
Evalueren van doel en
analyse groep en alle
leerlingen. Plaatsing in
juiste arrangementen

Groepen 1: aanmelden

L

IB

L

Binnen 3 weken:
Plan en analyse
worden
gecontroleerd en er
wordt feedback
gegeven

1e week februari:
GRP staat in P.

Oktober/november
Tussenevaluatie en
analyse IV/V
leerlingen in P.
Controle en
L
feedback

IB
Bespreken van
tussenevaluatie met
IB. IB nodigt uit

L

L/IB

Wisseling ll van
arrangementen; altijd
in overleg met IB!

IB

L

-na de zomervakantie aangemeld, geen 1e periode.
-na de kerstvakantie aangemeld geen 2e periode.
- Mocht de informatie van ouders of voorschoolse voorzieningen aanleiding geven tot interventies da
direct opnemen in groepsplan/hulpplan (zie overdrachtsformulier en intake formulier)
Groepen 8: adviesgesprekken in januari.
Indien er sprake is van eigen leerlijnen, deze ook evalueren op de aangegeven momenten!
De evaluaties en analyses worden in Parnassys aangeleverd.

Zorgdocument SWS Oudega

Hoofdstuk 7: Beleidsvoornemens 2016-2017
Zie actieplan Zorg en Begeleiding in schoolplan.

Opstellen Pestprotocol SWS Oudega
Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen verbeteren. (bovenschools)
Borging Kanjerbeleid
Borging nieuwe methodes
Evaluatie/analyse opstellen hulpplannen voor de samenwerkingsschool.
Uitbreiden ouderportaal Parnassys
Versterken ouderbetrokkenheid 3.0 (vervolg)
Implementatie levelwerk

Zorgdocument SWS Oudega

Pestprotocol Samenwerkingsschool De Diamant
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Hier moet het plan van Kanjer tussen.
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Veiligheidsbeleid en pedagogisch klimaat

aanvullend vanuit school op het pestprotocol Kanjertraining
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Inleiding
Basisschool De Diamant uit Oudega wil een school zijn waarbinnen leerlingen leren
samenwerken en zich positief kunnen ontwikkelen. Dit vraagt vaardigheden van leerlingen,
leerkrachten, andere medewerkers van de school en ouders. Bij de intake wordt nadrukkelijk
besproken wat de school van ouders verwacht ten aanzien van omgaan met elkaar. Als
ouders voor onze school kiezen gaan ze akkoord met de benoemde verwachtingen. Een
respectvolle benadering staat altijd centraal. Op deze manier wil de school samen met
ouders optrekken in het belang van iedere leerling.
De Diamant wil een Kanjerschool zijn en volgt het Kanjerprotocol.

1. Visie op het omgaan met gedrag.

Uitgangspunt van De Diamant is dat de school bewust een rol willen spelen in het aanleren
van goed, sociaal gedrag van de leerlingen op onze school en een bijdrage willen leveren aan
de emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Als school willen we hier actief mee bezig zijn.
De opvoedende rol van de school zien wij in het verlengde van die van de ouders als eerste
opvoeders van hun kind. De basis van ons handelen zijn de waarden en normen zoals die in
de school worden gehanteerd.
Goed gedrag van leerlingen willen we handhaven en versterken. Preventie van
probleemgedrag heeft de hoogste prioriteit. Leerlingen worden goed gevolgd in hun sociaalemotionele ontwikkeling (lvs KANVAS) en in alle groepen worden lessen gegeven van de
Kanjertraining.
Snel ingrijpen, wanneer een leerling gedragsproblemen heeft, leidt ertoe dat bij
gedragsproblemen in de beginfase goed kan worden opgetreden, waardoor ernstiger
problematiek kan worden voorkomen.
Ook leerlingen die probleemgedrag vertonen, dat samenhangt met bepaalde stoornissen,
geven wij de ondersteuning die ze nodig hebben, waar nodig in samenwerking met externe
deskundigen. Een stoornis is echter nooit een excuus voor probleemgedrag.
Als door probleemgedrag van leerlingen de veiligheid van andere leerlingen, de leerkrachten
of andere medewerkers van de school in het geding komt, zullen passende interventies
aangeboden worden om de veilige situatie te herstellen.

2. Pedagogisch partnerschap tussen school en ouders:
Van alle mogelijke vormen van ouderbetrokkenheid blijkt pedagogische ondersteuning die
ouders thuis kunnen bieden het grootste effect te hebben op de leerresultaten van de
leerling. Pedagogisch partnerschap bestaat uit het opbouwen van vertrouwen, respect voor
elkaar, communicatie over gezamenlijke doelen en het samenwerken van leerkracht en
ouders. Kortom, samen zorgen voor een positief klimaat rondom de leerling. Het doel van
pedagogisch partnerschap tussen ouders en school is om samen betere voorwaarden te
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scheppen voor de ontwikkeling en het leren van de leerling. Om dit partnerschap te
bevorderen zijn er bijvoorbeeld KOP gesprekken ingevoerd en is het ouderportaal van
Parnassys voor ouders opengesteld.
Kinderen kunnen pas leren als ze zich veilig voelen op school. De Kanjertraining is een
methode om een veilige sfeer in de klas en op school te creëren. De Kanjertraining ziet dit
als voorwaarde om pedagogische afspraken met ouders te kunnen maken. Kinderen van
betrokken ouders blijken beter te presteren dan kinderen van niet-betrokken ouders. De
Kanjertraining erkent deze belangrijke rol van ouders en is al jarenlang expert op het gebied
van pedagogisch partnerschap.

3. Regels in de school

De regels in onze school zijn zoveel mogelijk positief opgesteld. Dit wil zeggen dat de regels
vertellen welk gedrag we willen zien van de leerlingen.
Regels vinden we op drie niveaus in de school terug:
1. Op schoolniveau
2. Op klassenniveau
3. Op leerling-niveau
De regels worden de leerlingen aangeleerd door er in het begin van het schooljaar, in de
periode van de groepsvorming en ook gedurende het schooljaar aandacht aan te besteden in
de groepen. Regels liggen soms vast, maar kunnen ook met de leerlingen in de groepen
worden bedacht. Er wordt regelmatig gepraat over de regels met de kinderen en regels
worden op structurele wijze geoefend.
Regels die zijn afgesproken zijn in de school en in de lokalen zichtbaar. Regels die op leerlingniveau met een leerling worden opgesteld worden ook op een voor de leerling passende
wijze vastgelegd.

Voorbeelden van regels op schoolniveau

Als de eerste bel gaat, kom ik in de rij staan.
Ik loop rustig in de school
Ik mag alleen buiten het plein skeeleren, steppen
Ik zorg dat alles netjes blijft.
Ik blijf van de spullen van andere kinderen af.
Kanjerregels:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We spelen samen
We hebben plezier.
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Voorbeelden van regels op klassenniveau:
Ik steek mijn vinger op als ik iets wil zeggen.
Ik berg mijn spullen netjes op in mijn laatje.
Ik luister als een ander iets vertelt in de groep.
Als de juf/meester praat, ben ik stil.

4. Gedragsafspraken voor leerkrachten en ouders

Kernafspraken die wij als Kanjerschool hanteren (uit het Kanjerboek):
• Beheers uw emotie. U bespreekt uw probleem. Wacht niet met de klacht te bespreken,
totdat bij u of uw kind “de emmer over loopt”. Als ouder en leerling: pak een ander kind in
of buiten de school niet in de kraag om het “een en ander recht te zetten wat er fout is
gedaan”, maar bespreek het met de leerkracht.
• U spreekt met respect over andermans kind en andermans opvoeding.
• Roddel niet.
• De school gaat alleen met u in gesprek als u oplossingen wilt bespreken die goed zijn voor
het kind en voor uzelf, maar ook voor anderen.
Positief leerkrachtgedrag
• Begrip. De leerkracht kan begrip op brengen voor gedachten- en leefwereld van leerlingen.
• Respectvol. De leerkracht neemt de leerlingen serieus en respecteert hun reacties.
• Vriendelijk. De leerkracht praat rustig, kijkt leerlingen aan, snauwt en schreeuwt niet.
• Optimisme. De leerkracht verwacht dat het met de leerling goed zal gaan.
• Rustig. De leerkracht beweegt zich rustig, praat rustig, reageert rustig, is voorspelbaar.
• Voegt daden bij woorden/is echt. Meent wat hij/zij zegt. Geeft duidelijke regels en
grenzen.
• De leerkracht corrigeert opbouwend: geeft tips.
• De leerkracht moedigt onafhankelijkheid aan / durft los te laten.
• De leerkracht heeft hoge verwachtingen van eigen verantwoordelijkheid van kinderen.
• De leerkracht vertrouwt kinderen, ouders en collegae.
• De leerkracht denkt positief kritisch na over eigen functioneren.
• De leerkracht stelt het welzijn van de leerling voorop.
• De leerkracht richt zich niet op uiterlijke schijn.
• De leerkracht neemt verantwoordelijkheid voor een rustige/veilige sfeer in de klas, op de
gang, in de school, in de buurt.
Positief leerling gedrag.
• Ik ben te vertrouwen
• Ik vertrouw anderen
• Niemand speelt de baas
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• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig
• We helpen elkaar

5. Toezicht in en om de school

In de school en op het plein houden leerkrachten toezicht op het naleven van afspraken
De tussenschoolse opvang wordt geleid door ouders. Er is een protocol aanwezig op school.

6. Aanspreken op gedrag

Leerkrachten spreken de leerlingen en elkaar op eenduidige wijze aan op hun gedrag. De
onderstaande stappen geven aan hoe dat gebeurt bij leerlingen in de les.
Basis:
1. We vertellen het kind duidelijk welk gedrag we van hem/haar verwachten.
2. We benoemen goed gedrag.

Aanspreken op ongewenst gedrag:
1. We vertellen wat we zien of horen gebeuren.
2. We vragen naar de bedoeling van de leerling
3. We betrekken zonodig groepsleden erbij
4. We vragen weer naar de bedoeling van de leerling
5. Bij ja vragen we: “Is er iets speciaals aan de hand dat je zo doet?” Bij ja volgt een
persoonlijk gesprek.
6. Bij nee: We eisen dat de leerling stopt. Doet hij/ zij dat niet dan geven we bedenktijd.
Is het ongewenste gedrag dan nog niet gestopt? Dan betrekken we de ouders erbij.
7. Met de ouders bespreken we wat ze van het gedrag van de leerling vinden en hoe we
er voor gaan zorgen dat het stopt. Er wordt een plan opgesteld en een termijn
afgesproken waarbinnen het gedrag veranderd moet zijn.
8. Als de ouders hieraan niet meewerken wordt het gemeld bij de directie.
9. Als na een gesprek bij de directie ouders nog niet akkoord gaan, volgt er een
passende maatregel.

7. Versterken van gewenst gedrag

Gewenst gedrag van leerlingen willen we erkennen en versterken door het geven van
positieve feedback. Het gedrag van de leerling die positieve feedback krijgt wordt versterkt,
maar door de feedback openlijk te geven, wordt ook het gedrag van andere leerlingen
positief beïnvloedt. Er zijn veel verschillende manieren om gewenst gedrag te belonen. Het is
belangrijk om manieren te gebruiken die leerlingen aanspreken.
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We kiezen er voor om gewenst gedrag te versterken en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te
negeren.
Dit betekent dat:
- we de leerling niet vertellen wat hij/zij fout doet maar zeggen wat de leerling wel moet
doen
Wanneer dit al meerdere keren gedaan is en geen effect heeft en dus het gedrag
grensoverschrijdend is dan gaan wij over op straffen.
NB. De leerkracht zelf corrigeert het ongewenste / niet te tolereren gedrag
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij onder andere:
- als de leerling tijdens de uitleg continu opzettelijk geluiden maakt door de klas.
- als de leerling door de klas schreeuwt wanneer hem / haar iets niet zint.
- als de leerling met eigendommen van zichzelf of een ander gooit of deze opzettelijk
stuk maakt.
- als de leerling brutaal is naar de leerkracht, de leerkracht pijn doet
- als de leerling zichzelf of anderen bewust pijn doet; zoals andere leerlingen intimideren
of lastigvallen d.m.v. fysiek geweld zoals slaan, schoppen, knijpen of krabben .
- als het ongehoorzaam is (niet naar de time-out plek wil)
- als de leerling de Kanjerregels overtreedt.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaat de school ook seksuele intimidatie en
discriminatie.
8. Discriminatie
Artikel 1 van de Grondwet luidt:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook, is niet toegestaan.

Onder discriminatie (art. 90 WvS)
► Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of
ten gevolge kan hebben, dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van
gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek,
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economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk
leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
In het Wetboek van Strafrecht is een aantal artikelen opgenomen dat discriminatie naar,
onder andere, ras, strafbaar stelt. Eén daarvan is belediging.
Belediging (art. 137c)
► Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, zich opzettelijk
beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of
levensovertuiging, of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met een
gevangenisstraf of geldboete .
Toelichting
Op de school heeft naast de directeur en het personeel ook de medezeggenschapsraad de
verplichting te waken voor discriminatie op welke grond dan ook.
In de Wet Medezeggenschap Scholen is in artikel 7. lid 2 opgenomen:
De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school tegen discriminatie op welke grond
dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en
allochtone werknemers.

9. Seksuele intimidatie
Ongewenste seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag
dat door degene die hiermee geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren. Dit
gedrag vindt plaats binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en kan zowel
opzettelijk als onopzettelijk zijn.
Toelichting
Scholen zijn verplicht een veilig leer- en werkklimaat te creëren voor hun leerlingen en
personeelsleden. Seksuele intimidatie kan zich op school voordoen tussen; - leerling –
leerling - personeel – leerling - leerling – personeel - personeel – personeel. Stagiaires
worden tot de categorie personeel gerekend. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal
gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele
voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, door
de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel
intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
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Indien er leerlingen betrokken zijn bij een vorm van seksuele intimidatie worden altijd de
ouders/verzorgers van het slachtoffer, en indien de dader een leerling is, ook diens
ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.
In het geval iemand van mening is dat hij of zij het slachtoffer is van ongewenste seksuele
intimidatie, dan spreekt hij of zij in principe de pleger daarop aan. Daarnaast kan het
slachtoffer altijd terecht bij de de schoolcontactpersoon of de directeur.* Indien het
slachtoffer een leerling betreft kan hij/zij terecht bij de leerkracht, de schoolcontactpersoon
of de directeur. Afhankelijk van het feit of één van deze personen de pleger is.
Bij ontucht is de school verplicht aangifte te doen bij Justitie en de vertrouwensinspecteur.
Ontucht is een misdrijf. Onder ontucht wordt verstaan het plegen van seksuele handelingen
met kinderen jonger dan 16 jaar.
Indien door het slachtoffer officieel een klacht wordt ingediend bij de politie kan de
justitiële procedure in gang worden gezet. Deze procedure loopt via de politie, OM en de
rechtbank. Bij ontucht met een “aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde
minderjarige” is geen klacht van het slachtoffer nodig.
*Voor de namen van deze personen verwijzen wij naar de schoolgids

Conclusie: grensoverschrijdend gedrag dwingt de leerkracht om direct te handelen. Ouders
worden altijd en zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van grensoverschrijdend gedrag.
Te allen tijde bepaalt de leerkracht wat grensoverschrijdend gedrag in zijn/haar klas is.

10.TIME-OUT
Plan A
Een time-out in een andere groep
- De leerkracht die verwijdert bepaalt waar de leerling naar toe gaat
(time-out plaatsen kunnen onderling vooraf afgesproken worden volgens de
Kanjermethode)
- De leerkracht geeft werk mee en bepaalt hoelang het kind een time-out krijgt.
- De ontvangende collega biedt plek en negeert.
- Het kind gaat na de time-out terug naar zijn/haar eigen groep

-

Plan B
Wanneer het ongewenste gedrag tijdens de time-out aanwezig blijft in de andere groep.
De directie/ib wordt ingeschakeld en onderneemt actie.
De directie/ib spreekt het kind aan met als doel dat het gedrag stopt.
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-

Bij een niet te hanteren leerling wordt er contact met de ouders opgenomen.
De leerling wordt opgehaald door ouders.

Bij herhaling van grensoverschrijdend gedrag of niet meer bij te sturen gedrag door school
(time out is niet de oplossing meer) wordt in overleg met de directeur-bestuurder
overgegaan tot schorsing.

11. Handelen bij gedragsproblemen

Het uitgangspunt is dat leerkrachten op zoek gaan naar wat een leerling met
gedragsproblemen nodig heeft (onderwijsbehoefte) en welke mogelijkheden de leerkracht
in huis heeft om de leerling te ondersteunen. Het gaat uiteindelijk niet om het vaststellen
van het probleem, maar om het vinden van de oplossingen ervoor.
Als school gaan we er van uit dat de leerling(in ieder geval vanaf groep 5) zelf heel goed weet
hoe problemen het beste kunnen worden opgelost en praten daarom ook met de leerling
over oplossingen. Ook de ouders worden betrokken bij het vinden van oplossingen voor het
kind. Dit kan bijvoorbeeld in een KOP gesprek aan de orde komen.
De leerkracht is in staat ook het eigen leerkrachtgedrag onder de loep te nemen en erop te
reflecteren. De leerkracht kan ondersteuning krijgen van verschillende partijen als dit nodig
is.

12.Signalering

Het is de taak van de leerkracht om gedragsproblemen bij kinderen te signaleren. Signalering
gebeurt in de eerste plaats in het dagelijks werken met de kinderen in de klas. Door middel
van screening in het leerlingvolgsysteemsociaal-emotionele ontwikkeling (KANVAS) wordt
aanvullende informatie verkregen.

13 Ondersteuning

Eerstverantwoordelijk voor het ondersteunen van een kind met gedragsproblemen is de
leerkracht. De leerkracht kan ondersteuning en advies vragen aan een collega, de IB’er of de
directie.

14 Stappenplan:

a. Leerkracht signaleert gedragsproblemen bij een kind
b. Leerkracht onderneemt zelf actie (8-10 weken)
a. Observeert de leerling
b. Praat met de leerling
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c. Vraagt informatie aan de vorige leerkracht, bespreekt de leerling met de duopartner
d. Overlegt met de ouders
e. Zet eigen interventies in
f. Registreert in Parnassys
g. Informeert de IB
c. Indien de ondernomen acties niet leiden tot het gewenste resultaat en de
gedragsproblemen houden aan (8-10 weken)
a. De leerkracht overlegt met de IB
b. De IB observeert de leerling
c. De IB overlegt met de leerkracht en het zorgteam van de school
d. De IB schakelt het bovenschools zorgteam in. (met toestemming van de
ouders)
e. De IB overlegt met de ambulant begeleider van het bovenschools zorgteam
f. De AB observeert de leerling en overlegt met de leerkracht en ib
g. De AB geeft handelingsadviezen
h. De leerkracht en de IB maken een plan van aanpak
i. De leerkracht praat met de leerling
j. De leerkracht schrijft het hulpplan, voert het uit en registreert in Parnassys
k. De leerkracht en IB overleggen met de ouders
d. Indien de ondernomen acties niet leiden tot het gewenste resultaat(8-10 weken)
a. De IB overlegt met de ambulant begeleider en meldt de leerling aan bij het
bovenschools zorgteam voor bespreking. (met toestemming van ouders)
Indien nodig:
b. Een gedragsspecialist doet aanvullend onderzoek
c. De leerkracht, IB’er en een gedragsspecialist maken een plan van aanpak
d. De leerkracht praat met de leerling
e. De leerkracht schrijft het hulpplan, voert het uit en registreert in Parnassys
f. De leerkracht en IB’er overleggen met de ouders
e. Indien de ondernomen acties niet leiden tot het gewenste resultaat(8-10 weken)
f. De leerling wordt opnieuw besproken in het ZAT (na toestemming van ouders)
NB: Als interventies niet het gewenste effect hebben of wanneer de veiligheid van
medeleerlingen en/of leerkrachten/andere medewerkers van de school niet gewaarborgd
kunnen worden, dan wordt het protocol “Schorsen en verwijderen” van de PCBO
Smallingerland ten uitvoer gebracht.

15. Gediagnosticeerde kinderen

Als een kind een gediagnosticeerde stoornis heeft, waarbij sprake is van gedragsproblemen,
dan kan het kind in het bovenschools zorgteam besproken worden en dan zullen de daaruit
voortvloeiende handelingsadviezen voor de leerkracht en de IB worden meegenomen in een
plan van aanpak. Het kind wordt steeds besproken met de ambulant begeleider van het
bovenschools zorgteam. Uiteindelijk kan het ertoe leiden dat een leerling op De Diamant
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niet op de juiste plek zit en op een andere school geplaatst wordt die een beter antwoord
heeft op zijn/haar onderwijsbehoeften.

Digitaal pesten
(aanvullend vanuit school op het pestprotocol Kanjertraining)

Dit protocol is onderdeel van het protocol “ Kanjerbeleid” en heeft betrekking op digitaal
pesten. In dit protocol staat beschreven hoe cyberpesten te herkennen is, hoe er preventief
wordt opgetreden en hoe er proactief wordt opgetreden.

Digitaal pesten is één van de verschillende vormen van pesten. Op het internet kan men een
andere identiteit aannemen of volledig anoniem blijven, waardoor de grenzen van het
pestgedrag worden verlegd. Het is een groeiend probleem. Daarom is een protocol van
belang. Dit protocol stuurt aan op een integrale aanpak met ouders, evenals het
Kanjerprotocol en het beleid veiligheid en pedagogische aanpak.

Bij grensoverschrijdend gedrag via internet en sociale media gaat het om bijvoorbeeld:






Ruzies (of het filmen daarvan), bedreigen, pesten en buitensluiten.
Het verspreiden via ongewenst beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes..
Het schaden van de reputatie van leerlingen door plaatsen en verspreiden van
ongewenste informatie (bijvoorbeeld Bangalijsten, bezemen)
Hacken van accounts van leerlingen.
Cyberbaiting, het online pesten, bedreigen en voor schut zetten van
onderwijspersoneel.

1. Preventief
Wanneer de leerkracht merkt, dat er door kinderen uit zijn/haar klas thuis gebruik gemaakt
wordt van chatprogramma’s of er e-mailcontacten of WhatsApp tussen leerlingen zijn,
bespreekt de leerkracht met de groep de voordelen én risico’s hiervan. In de
bovenbouwgroepen komt dit in ieder geval aan de orde in de Kanjerlessen. Informatie
hierover is ook te vinden op diverse websites, welke verderop in het protocol worden
genoemd.
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Preventief: Signalen betreffende cyberpesten nemen we altijd serieus. Wanneer de
leerkracht signaleert, dat er sprake is van cyberpesten, volgt hij/zij onderstaand
stappenplan.
-. Gesprek met de gepeste leerling en gesprek met de dader(s) Deze twee onderdelen vallen
beiden onder de eerste stap. Ze dienen naast elkaar uitgevoerd te worden. Het is namelijk
van belang dat er met zowel het slachtoffer als met de daders in gesprek gegaan wordt.
Daarvoor dienen de dader(s) dus opgespoord te worden. Er moet worden afgewogen of de
gesprekken afzonderlijk plaatsvinden of dat dit in een driegesprek (leerkracht, slachtoffer,
dader) kan plaatsvinden. Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt over het vervolg.
Gesprek met de gepeste leerling Het is van belang dat de leerkracht:
• Deze leerling en diens klacht serieus neemt.
• De leerling zijn verhaal laat doen en daar de tijd voor neemt.
• Zich probeert in te leven in de leerling.
• Geen verwijten maakt. Dat maakt het onveilig voor de leerling, waardoor deze minder zal
vertellen of zelfs helemaal niets meer zal vertellen.
• De leerling de tip geeft om de pester te blokkeren en te verwijderen wanneer het om
pesten via chatprogramma’s gaat. Voordat de leerling dit doet moet deze de gesprekken
uitprinten die hij/zij heeft gevoerd met de pester. Deze gesprekken kunnen mogelijk als
bewijsmateriaal dienen.
• Door blijft vragen. Vooral wanneer het gaat om een gesprek met een leerling na het
signaleren van digitaal pesten. De leerling zal niet snel vertellen dat hij/zij gepest wordt of
zelf pest. Opsporen van de dader(s) Soms zal bekend zijn wie de pester is en soms niet.
Wanneer niet bekend is wie de pester is zal er getracht moeten worden om dit op te sporen.
Dit kan gedaan worden door gesprekken te bewaren en uit te printen. In deze gesprekken
kunnen aanwijzingen staan over wie de dader is. Wanneer het pesten op school gebeurd kan
dit in samenwerking met het systeembeheer worden opgespoord/ achterhaald. De stijl van
het bericht en eventuele taalfouten en aanwijzingen kunnen de dader verraden. De dader
kan wellicht ook worden gevonden door in de klas te praten over wat er is gebeurd.
Gesprek met de dader(s) Hierbij is het van belang:
• In te gaan op wat er gaande is.
• Door te vragen.
• Goed te luisteren naar de kant van het verhaal van deze leerling en dit serieus te nemen.
• Te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de gepeste leerling.
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• Duidelijk te maken dat de leerling zich schuldig maakt aan een ernstig feit en dat dit in
sommige gevallen zelfs strafbaar is. Er kunnen dan strafrechtelijke consequenties volgen. Als
het pesten op deze manier bespreekbaar wordt gemaakt, bestaat het gevaar dat het
slachtoffer opnieuw door de pester(s) te grazen wordt genomen. Zorg ervoor dat er een
goed pestbeleid is en dat docenten oog houden voor het pestgedrag. Wanneer er een goed
pestbeleid is, wordt de kans op herhaling kleiner. Bespreek dit in het team en met de
directie.
- Ouders/verzorgers van de leerlingen op de hoogte stellen De leerkracht informeert zowel
de ouders/verzorgers van de gepeste leerling als de ouders/verzorgers van de pester zo
spoedig mogelijk over wat er speelt. Dat gebeurt bij voorkeur vóór het gesprek met de
betrokken leerlingen.
• Vraag hen of zij de signalen herkennen. Wanneer zij niet weten wat de signalen zijn, kunt
u hen hierover informatie geven.
• Vertel ouders/verzorgers dat het niet hun schuld is
• Informeer de ouders over de afspraken die met de leerlingen zijn gemaakt, wanneer het
gesprek met hen al heeft plaatsgevonden.
• Vertel hen welke maatregelen zij kunnen nemen/wat zij kunnen doen
• Verwijs de ouders/verzorgers voor meer informatie naar bijvoorbeeld: www.pestweb.nl.
Zij kunnen antwoord geven op vragen van ouders/ verzorgers. Zij zijn ook per telefoon te
bereiken: 0800 2828280 of mobiel 0900 2828280, elke schooldag van 2 tot 5 uur. •
www.mijnkindonline.nl en www.stichtingstomp.nl

2. Ouders, leerkrachten en digitaal pesten

Het boven omschreven grensoverschrijdend gedrag geldt ook voor ouders en leerkrachten.
In geval van digitaal pesten door ouders en/of leerkrachten:
-Het pesten wordt door de gepeste ouder/ leerkracht gemeld bij directeur, IB of de
vertrouwenspersoon van de school.
-Is er sprake van strafbaar online gedrag dan wordt de bovenschools directeur op de hoogte
gebracht en doet de gepeste met ondersteuning de directeur en bovenschools directeur
aangifte.
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-In alle andere gevallen gaat de gepeste, samen met directeur en/of IB of
vertrouwenspersoon in gesprek met de pester met als doel het pesten te laten stoppen en
de kwetsende teksten van internet te verwijderen.
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Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen verbeteren
Dit wordt aangeleverd vanuit het IB-netwerk.
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Borging Kanjerbeleid
De kanjertraining is leidraad bij het systematisch en dagelijks werken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om de kanjertraining te geven.
Wekelijks wordt in alle groepen een kanjerles gegeven.

We hebben respect voor God, onszelf en anderen.

De vijf uitgangspunten van de kanjertraining zijn :






we vertrouwen elkaar
we helpen elkaar
niemand speelt de baas
niemand lacht uit
niemand doet zielig

Algemeen
De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Je kunt je
vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je “een zwarte pet” op hebt. Je
kunt je ook heel “grappig” gedragen en zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we
door te zeggen dat je een “rode” pet op hebt. Kinderen kunnen zich ook heel verlegen, teruggetrokken, niet
assertief, soms wat “zielig” gedragen. Dan zeggen we dat je een gele pet op hebt. Ook kun je je assertief,
stevig gedragen. Dan heb je een witte pet op.
Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat
kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie
uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te
bieden.
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Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal
vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet
om van alle kinderen hele brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor
zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

De petten bij de kanjertraining
Bij de kanjertraining maken we gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag.
De witte pet: Het gedrag van een kind met een witte pet is “rustig”. Het kind is innerlijk beschaafd; het
pest, schreeuwt en scheldt niet maar is behulpzaam en te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf
en voor de ander.
De zwarte pet: Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet
dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles
bepalen maar nergens verantwoordelijk voor zijn.
De gele pet: Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is
bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bijhoren maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend.
Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.
De rode pet: Het gedrag van een kind met een rode pet is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt
zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier.
Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar
een ander.
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Met de hier omschreven “petten” willen we geen kader geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen
“petje”, je doet op dit moment zo. “Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?” Door deze vraag geef je
kinderen de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de kanjertraining helpen we kinderen andere
gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen, er mee te spelen. De indeling in gedragstypen is niet
bedoeld om te diagnosticeren. Soms kan kanjertraining
een kind niet helpen/ Het kan dan zijn dat er iets ernstigs aan de hand is met het kind of rond om het kind.
Specialistische hulp is dan noodzakelijk.

Omgaan met positieve en negatieve opmerkingen
In de kanjertraining leren we ook om te gaan met positieve en negatieve kritiek. In een school zitten
kinderen nu eenmaal bij elkaar in de groep. Dit betekent niet dat iedereen je vriend of vriendin kan zijn
maar wel dat je met elkaar moet kunnen omgaan en kunnen samenwerken. Op school moet je leren omgaan
met iedereen, in wisselwerking met elkaar te treden en nader tot elkaar te komen. Kinderen kunnen en
willen hierbij een spiegel voorgehouden krijgen door hun groepsgenoten. We gebruiken hierbij tips. Een tip
geef je aan iemand waardoor diegenen zich beter kan ontwikkelen of kan veranderen. Een voorbeeld: “Ik
vind jou niet zo aardig want je zegt nooit wat. Als je meer tegen me zou praten zou ik je vast aardiger
vinden.” Je kunt iemand ook een trap geven. Een trap is alleen kritiek leveren waar een ander niets mee
kan. Een voorbeeld: “Ik vind je niet aardig want je kijkt altijd zo stom.”
Kinderen moeten leren ergernissen naar elkaar af en toe uit te spreken. Niet om elkaar te veroordelen maar
met het doel van elkaar te leren en te zoeken naar een sociaal evenwicht in de groep waarbij ieder kind zich
gehoord, gezien en begrepen voelt. Voor ouders is dit proces soms moeilijk te begrijpen omdat er thuis een
andere situatie is dan op school. Dit heeft te maken met het feit dat er tussen kinderen die thuis met elkaar
spelen een andere sociale verhouding is. Vergelijk het maar met uw eigen werk. Met collega’s ga je op een
andere manier om dan met je vrienden thuis. In de kanjertraining doen we vanaf groep 5 oefeningen met
kinderen om te leren om te gaan met kritiek zodat kinderen hier weerbaar in worden.
Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan het durven hebben van een eigen mening. Hiervoor is het
nodig dat kinderen zelfvertrouwen hebben en tegen kritiek kunnen. Want als je een eigen mening hebt
kunnen anderen je daarop bekritiseren.

Omgaan met conflicten
Conflicten horen bij het leven. In een conflict leer je stelling te nemen, voor jezelf op te komen. Toch is het
niet altijd makkelijk een conflict op te lossen. Maar al te vaak reageer je zelf op een zelfde manier terug als
iemand je aanvalt. In de kanjertraining leren we kinderen hiermee om te gaan. Het is heel moeilijk om je
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niet op de kast te laten jagen. Hoe doe je dat? Dit zijn oefeningen waar we met de kinderen mee bezig zijn.
Bij de kanjertraining leren we kinderen dat ze zich niet op de kast moeten laten jagen. “Reageer niet steeds
op narigheid, laat je niet op de kast jagen, laat je niet uitdagen tot…..”.
Bij het oplossen van conflicten is het vaak zinvoller naar de toekomst te kijken dan naar het verleden.
Oefeningen hiervoor zijn geen droge theorie oefeningen. Ze werken pas als je er mee gespeeld hebt, ze in
de praktijk hebt toegepast. Daarom doen we veel drama/speloefeningen om dit met kinderen te oefenen.
Ook proberen we ze toe te passen bij die situaties waar het mis ging. Je hebt nu op en bepaalde manier
gereageerd. Hoe had je dat ook anders kunnen doen?

Grenzen stellen
Bij de kanjertraining staan we op het standpunt dat de opvoeders (ouders/leerkrachten) de spelregels
bepalen, grenzen stellen en bewaken en niet de kinderen. In de maatschappij zie je steeds meer een tendens
dat het wenselijk wordt gevonden dat kinderen hun grenzen leren stellen. Dat is natuurlijk prima, maar
alleen als het grenzen zijn waar een kind ook iets over te zeggen heeft. Een kind kan nu eenmaal niet zelf
bepalen wat het eet, hoe laat het naar bed gaat etc. Hiervoor heeft een kind een volwassene nodig die de
grenzen voor het kind bepaalt. Je kunt een kind ook best uitleggen waarom je grenzen stelt maar het is wel
nodig dat een kind die grenzen krijgt. Als kinderen geen grenzen aangeleerd krijgen ondervinden ze geen
sturing. Dit kan er toe leiden dat kinderen niet goed weten wat wel en niet gewenst gedrag is. Daarom
vinden we het belangrijk dat we als school duidelijke regels (grenzen) stellen. Binnen de regels kan veel
maar de regels/grenzen bepalen het speelveld. We oefenen dit met kinderen door steeds duidelijk te maken
waarom we regels stellen. Maar ook vinden we dat kinderen soms gewoon moeten leren dat er regels zijn
en dat je je aan die regels moet houden.
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Uitbreiden ouderportaal Parnassys
2015/2016:
Beschikbaar voor ouders:
Toetsresultaten
Absentie
2016/2017:
Beschikbaar voor ouders:
Toetsresultaten
Absentie
Notities
Rapporten

Ouderportaal aandachtspunten bij implementatie
Doelen:
a. Communicatie met ouders digitaal ondersteunen
Voordelen:
Realtime informatie, altijd beschikbaar
Informatie op één plek organiseren: efficiëntie (jaarkalender, emailadressen, etc.)
Zorgvuldigheid: geen brieven die kwijtraken

b. Ouderparticipatie faciliteren: pedagogisch en didactisch partnerschap
Voordelen:
Transparantie naar ouders
Benadrukt gezamenlijke verantwoordelijkheid
Bespaart leestijd bij gesprekken

c. Administratieve gegevens up to date houden
Voordelen:
Ouders voelen zich verantwoordelijk voor correctheid van gegevens
Belangrijke informatie is up to date
Administratieve last m.b.t. wijzigingen wordt lichter: wijzigingen komen digitaal binnen
Databeheer op één plaats:
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Invoering
Er is sprake van een technische implementatie en een inhoudelijke implementatie. In de volgende
opzet worden deze zaken geïntegreerd:
Stappen:
1. Visie ontwikkelen op de relatie tussen ouderbeleid en het ouderportaal
Het ouderportaal is een middel wat binnen de visie op ouderbeleid een hele nuttige functie kan
hebben. Betrek in deze fase desgewenst uw onderwijsadviesdienst om de aansluiting bij de
onderwijskundige ontwikkelingen optimaal te laten verlopen.
2. Orderformulier ouderportaal naar ParnasSys retourneren. Een orderformulier treft u aan op
https://www.parnassys.nl/producten/ouderportaal/
3. Kiezen welke modules er in welke volgorde en op welke termijn worden geactiveerd.
Een logische volgorde is: beginnen met administratieve modules en vervolgens
onderwijsinhoudelijke modules activeren. Het tonen van administratieve gegevens heeft
duidelijk minder consequenties voor de schoolorganisatie dan het activeren van bijvoorbeeld de
modules hulpplannen en toetsen.
Het is verstandig om in fasen te werken en tussentijds de ouders te informeren over een
volgende stap door middel van een informatieavond. Tijdens zo’n informatieavond kan dan
toegelicht worden welke module er zichtbaar wordt en welke gegevens daarop getoond worden.
Deze gegevens kunnen dan toegelicht worden.
De volgende fasen zijn denkbaar:
Fase 1: administratieve gegevens leerling
Leerlingkaarten personalia worden altijd getoond.
Gezin
Absentie
Medisch
Facturen
Bij deze fase is het belangrijk om te realiseren dat de ouders middels een formulier correcties op
de administratieve gegevens kunnen doorgeven. Dit komt dan als email bij de school binnen.
Hierover moet uitleg gegeven worden aan de ouders. Verder kunnen de andere modules
toegelicht worden.

Fase 2: Schoolgegevens
Jaarplanner
Nieuws
Medewerkers
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Deze fase is weinig ingrijpend omdat het feitelijk gaat om gegevens die al in papieren vorm
beschikbaar zijn. De enige verandering is dat deze informatie nu digitaal beschikbaar komt.

Fase 3: gegevens groep
Groep
Rooster
Bij deze fase kan een toelichting gegeven worden op het rooster. Daarnaast is het belangrijk om
te doordenken welke gegevens van de groep er gepubliceerd worden. Het is ook belangrijk om
met de ouders of ouderraad hierover af te stemmen wat wenselijk is. Er kunnen ouders zijn die
bezwaar hebben tegen al te veel gegevens van hun kinderen beschikbaar voor anderen. Om die
reden zijn er diverse instelmogelijkheden bij de module groep.

Fase 4: hulpplannen van de leerlingen
Hulpplan
De hulpplannen van de leerlingen gaan doorgaans al ter ondertekening mee naar huis, dus deze
fase betreft meestal een digitalisering van de huidige werkwijze.

Fase 5 en verder: LVS gegevens van de leerlingen
Rapport
Methodetoetsen
Notities
Toetsen
Deze fase kan opgesplitst worden per module of meerdere modules tegelijk. Voor elke module of
groepje modulen is er een informatie-avond voor de ouders wenselijk.

4. Communicatie met het team over consequenties van openstelling
Elk van de bovenstaande fasen vraagt om een goede doordenking van de consequenties voor
het team. Voorbeeld: als de handelingsplannen online voor de ouders inzichtelijk zijn, wat
betekent dit voor de manier van formuleren in deze plannen?
5. Modules activeren: zie handleiding op www.parnassys.net
6. Accounts naar ouders verzenden
Bij deze stap is het belangrijk om de ouders goed duidelijk te maken wat ze moeten doen als
er iets niet werkt. Wie is er op school aanspreekpunt? Een kort instructieblad is wenselijk.
7. Communicatie met de ouders over openstelling
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Meer informatie
- Er is een handleiding ouderportaal beschikbaar waarin alle mogelijkheden beschreven worden.
- Begeleiding bij implementatie ouderportaal:
http://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/adviesthemas/parnassys/schoolontwikkeling-parnassys/verdiepingsscholing-ouderportaal
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Versterken ouderbetrokkenheid 3.0 (vervolg)
Werkgroep ouderbetrokkenheid:
Renske de Groot (coördinator), Margriet Reatsch, Judith Boerema
2016-2017
Ouderavond: ouderbetrokkenheid: 26 oktober 2016
Tijdens deze avond wordt de rol van ouders besproken bij het begeleiden van de leerontwikkeling
thuis. Hiervoor zijn strategiekaarten ontwikkeld die ouders handreikingen geven bij deze begeleiding.
Daarnaast wordt het praten met je kind over school besproken.
Het is een interactieve ouderavond waarbij de inbreng van ouders zeer wordt gewaardeerd.
KOP gesprekken
Week 38 en 39
Week 10 en 11
Week 28
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Implementatie Levelwerk
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