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Inleiding
In dit schoolondersteuningsplan wordt voor een periode van vier jaar beschreven hoe wij passend
onderwijsaanbod realiseren aan de leerlingen van onze school.
Het document is een integraal onderdeel van het schoolplan. Tezamen met het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft het hoe wij vorm geven aan de basiskwaliteit en
basisondersteuning en waar nodig de extra ondersteuning.
In hoofdstuk 1 wordt de visie en missie op passend onderwijs aangegeven.
Hoofdstuk 2 beschrijft de organisatiestructuur.
In hoofdstuk 3 wordt het planmatig handelen middels handelingsgericht werken uiteengezet.
In hoofdstuk 4 wordt de samenwerking op school-en bovenschool niveau beschreven.
Hoofdstuk 5 zet de diverse overdrachtsprocedures uiteen.
Hoofdstuk 6 ten slotte geeft een opsomming van de diverse protocollen en afspraken die de school
gebruikt.
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Visie en missie

De Olijfboom is een protestant christelijke basisschool, die vanuit de christelijke identiteit
waarden, normen, regels en structuur wil hanteren.
Op de Olijfboom willen wij ervoor zorgen dat ieder kind zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen en
ontplooien. De ontwikkeling van het kind heeft betrekking op het cognitieve gebied en het sociaalemotionele gebied. Basisvoorwaarden hierbij zijn: een veilig klimaat en een open communicatie
met ieder die bij de school betrokken is.
De Olijfboom is een school waar het accent tijdens de leertijd op zelfstandig werken, samenwerken
en directe instructie ligt. De activiteiten worden zoveel mogelijk aangeboden op een manier
waarbij de kinderen keuzes kunnen maken en prioriteiten leren stellen. De Olijfboom biedt binnen
de gestelde kaders een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod aan, zodat de kinderen zich
binnen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandigen individuen. Wij gaan uit
van de vastgestelde kerndoelen en bieden van daaruit een doorgaande ontwikkelingslijn van
minimum doelen en basisdoelen aan. Ook voor meerpresteerders passen wij het programma aan
naar hun onderwijsbehoeften. Wij werken opbrengstgericht, d.w.z. wij brengen de leeropbrengsten
in beeld en koppelen daar haalbare en ambitieuze streefdoelen aan.
Het team van de Olijfboom werkt transparant en samenwerken is onderdeel van ons beleid.
Zo maken wij als leerkrachtenteam gebruik van elkaars kwaliteiten en elkaars talenten. Wij hebben
op de volgende gebieden expertise in huis: rekenen, technisch lezen, dyslexie, Kanjertraining,
Taakspel, talentontwikkeling en cultuureducatie. En waar mogelijk maken wij gebruik van
vakdocenten (zie schoolplan/schoolgids).
Ouders betrekken we bij de schoolontwikkeling van hun kind door samen te werken en waar nodig
te zoeken naar passende oplossingen. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk wanneer het
gaat om de ontwikkeling van leerlingen. Ouders zijn voor ons een onmisbare bron van informatie
over de leerling. Door ouders vroegtijdig bij de schoolontwikkeling te betrekken, vergroten we hun
betrokkenheid en kunnen we door samen te werken leerlingen beter begeleiden.

1.1 Visie op ondersteuning/Passend Onderwijs
Passend Onderwijs kenmerkt zich door de zorgplicht die de school ten aanzien van leerlingen en
ouders heeft. Scholen moeten een passend onderwijsaanbod hebben voor ieder kind. Voor zover ze
dat aanbod niet op de eigen school kunnen realiseren, moeten ze samenwerken met andere scholen
om te zorgen dat er wel een dekkend aanbod is. Dit uitgangspunt komt overeen met dat wat de wet
op Passend Onderwijs schrijft.
Op de Olijfboom begint Passend Onderwijs bij het realiseren van een krachtig en gedifferentieerd
basisaanbod. Een aanbod waarin voor zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid is om op
verschillende manieren te leren. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de
onderwijsinspectie vastgestelde normen. Elk kind verdient goed onderwijs. Binnen de
ontwikkelingen van Passend Onderwijs staat het kind centraal. Dit geven wij gestalten door tijdig
te observeren, signaleren en diagnosticeren om vervolgens gerichte acties te ondernemen. Op deze
manier werken wij preventief en resultaatgericht. Om bovenstaand doel te bereiken werken we
oplossingsgericht; wij kijken naar de mogelijkheden van elk kind. Het handelingsgericht werken
(HGW) is het kader van waaruit we de kindbegeleiding gestalte geven. Wij gaan daarbij uit van de
kansen van kinderen en het besef dat kinderen willen en kunnen leren.
De zorgonderstreuning binnen onze school staat voor alle activiteiten, die ondernomen worden om
stagnaties in de ontwikkeling van leerlingen te voorkomen of te verhelpen. Bij stagnaties of andere
problemen wordt de leerling gericht geholpen. Alle vormen van ondersteuning die de
basisondersteuning overstijgen, noemen we extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan in de
vorm van een arrangement regulier onderwijs of een stedelijke voorziening geboden worden,
waarbij een leerling wordt toegeleid naar een andere schoolsetting zoals het speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Zie onderstaande ondersteuningsdriehoek.
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Op de Olijfboom is een leerling een leerling met specifieke onderwijsbehoefte als het kind meer dan
gemiddelde onderwijsaandacht nodig heeft. Dit kan zijn op cognitief gebied maar ook op sociaal
emotioneel gebied of bij aanpassingen vanuit een gestelde diagnose.
In het kader van “passend Onderwijs” wordt verwacht dat de leerkracht goed kan inspelen op de
specifieke leerbehoeften van leerlingen. Alle teamleden zetten zich volledig in voor de juiste
ondersteuning zoals die beschreven is in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zie bijlagen)
Passend aanbod wordt op drie niveaus genomen:
 Schoolniveau: kwalitatief goed ondersteuningssysteem en structuur;
 Groepsniveau: doorgaande lijn van ontwikkeling waarborgen;
 Leerlingenniveau: kwalitatief goede ondersteuning.
Van visie naar praktijk : een vertaling in maatregelen.
Vanuit het perspectief van de leerkracht vinden we de volgende maatregelen en voorwaarden
noodzakelijk om effectief om te kunnen gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:
 Alle kinderen bezitten veel potenties om te leren. Denken in kansen geeft de mogelijkheid
om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen.


Vanuit het onderwijskundig concept (bv ADIM instructiemodel, coöperatieve werkvormen
en zelfstandig werken) is het streven om het onderwijs aan leerlingen vooral in de groep te
laten plaatsvinden, door de leerkracht. Waar mogelijk voor de extra ondersteuning in
samenwerking met professionele partners.



Om dit te kunnen realiseren, is het accent op preventieve zorg van belang.
Vroegsignalering, waarbij het signaal dan ook in de onderbouw aanleiding voor een grondige
analyse van de onderwijsbehoeften geeft.



De leerkracht wordt ondersteund vanuit een interactioneel referentiekader dat wil zeggen:
deze leerling, in deze groep met deze leerkracht. De intern begeleider heeft dan vooral de
rol van coach, de leerkracht is de eerste verantwoordelijke voor het onderwijs en de zorg in
de groep.



In sommige gevallen is het voor leerlingen nodig ze buiten de groep extra begeleiding te
bieden.
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Kwalitatief goed onderwijs geven aan alle leerlingen is de dagelijkse opdracht en
verantwoordelijkheid van het hele team, waaraan directie, bouwcoördinator, groepsleerkracht,
intern begeleider en ict-er ieder een eigen bijdrage leveren.
Extern gaat het om structureel contact met hulpverlening, ambulant begeleider en collegae.
De intern begeleider levert een belangrijke bijdrage bij de afstemming van alle activiteiten op het
terrein van de zorgverbreding op leerling -, leerkracht - en schoolniveau. In deze samenwerking
heeft ieder een eigen rol. Het is van belang dat naast een heldere visie op de juiste ondersteuning
bieden en goed overleg tussen betrokkenen, de taken en verantwoordelijkheden van de intern
begeleider, de directie en de groepsleerkrachten duidelijk en op elkaar afgestemd zijn.
De school is een lerende organisatie. Richtinggevende uitspraak hierbij is:
“Samenwerken heeft tot gevolg dat er onderlinge afhankelijkheden ontstaan. Om deze
onderlinge afhankelijkheden tot ontplooiing te laten komen, is inzicht in, en vooral ook
acceptatie van, de waarde van elk teamlid en elke teamrol binnen het team noodzakelijk.
De overtuiging dat er een gezamenlijk doel is dat wordt nagestreefd en dat ieder teamlid
vanuit de eigen teamrol daaraan een bijdrage levert, leidt tot het durven delen c.q.
herverdelen van verantwoordelijkheden én bevoegdheden”.
Dit betekent o.a. dat
- met gedeelde taken en verantwoordelijkheden vorm wordt gegeven aan het bieden van
goed onderwijs en
- het takenpakket en bijbehorende verantwoordelijkheden helder zijn omschreven en
jaarlijks worden aangepast;
- de intern begeleider zich gesteund weet door het team en de directie;
- de bouwcoördinatoren en de intern begeleider gestimuleerd worden om zich te
ontwikkelen;
- gestimuleerd wordt specialismen binnen het team te ontwikkelen;
- de leerkrachten gecoacht worden vanuit een interactioneel referentiekader;
- nauw wordt samengewerkt met externe specialisten en begeleiders.

1.2 Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een
schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet omschreven
“een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die
extra ondersteuning behoeven”.
Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld op twee niveaus:
De Basisondersteuning en de extra ondersteuning waarin de specifieke mogelijkheden van de school
beschreven staan, anders genoemd dan in de basisondersteuning wettelijk is vastgesteld.
Het huidige profiel van de Olijfboom is een smalle zorgschool.
De inhoud van het schoolondersteuningspofiel heeft veel overlap met dit schoolondersteuningsplan.
Het complete schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website (www.de-Olijfboom.nl)
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Organisatiestructuur

De HGW-cyclus

Op onze school doen zich soms grote verschillen tussen de kinderen voor. De groepsleerkracht richt
het onderwijs zo in dat hij/zij tegemoet kan komen aan deze verschillen. Er is daarom gekozen voor
handelingsgericht werken volgens de 1-zorgroute van WSNS-plus/project Afstemming van NTOEffect.
De 7 uitgangspunten van HGW gelden als werkwijzer en leidraad voor ontwikkeling in de school.
1. Ik denk, kijk en praat over wat een kind nodig heeft om de volgende stap te maken, de
onderwijsbehoeften, en handel daar zoveel mogelijk naar.
2. Het afstemmen op kinderen zal ik als leerkracht moeten doen.
3. Ik werk doelgericht en zoek naar richtgevers voor mijn handelen, gebaseerd op wat het kind
wel kan.
4. Ik werk vanaf het begin samen met het kind, de ouders, mijn collega’s en begeleiders.
5. Ik kijk naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, hun groep en mijzelf en stem
mijn handelen hierop af.
6. Iedereen heeft kwaliteiten. Ik ben op zoek naar mogelijkheden van kinderen, ouders en
mezelf.
7. We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar; kind, ouders, leerkracht en
deskundigen.
In het schema 1-zorgroute wordt schematisch weergegeven hoe de zorgstructuur er uit ziet.

Afbeelding 2. HGW cyclus. Bron: van Meesbergen & de Vries 2014
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Het bieden van de juiste ondersteuning is een cyclisch proces, gebaseerd op onderstaande stappen
van handelingsgericht werken.

Cyclus voor handelingsgericht werken
op groepsniveau
1) Evalueren groepsplan en verzamelen
leerlingengegevens in groepsoverzicht
6) Uitvoeren van
het groepsplan

5) Opstellen
van het
groepsplan

realiseren

waarnemen

plannen

begrijpen

4) Clusteren van
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoeften

2) Signaleren van
leerlingen met
specifieke
onderwijsbehoeften

3) Benoemen van
specifieke
onderwijsbehoeften
van leerlingen

We onderscheiden de vier verschillende fases met in totaal 7 stappen.

Fase 1. Waarnemen/signaleren
Stap 1: Evalueren vorig groepsplan en verzamelen van kind gegevens en groepsgegevens. Wat zijn
de stimulerende en belemmerende gegevens? Met behulp van de toetsinstrumenten wordt gekeken
of de gestelde doelen zijn behaald. De lesstof wordt dusdanig aangeboden dat vroegtijdige
signalering van leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte mogelijk is.
Stap 2: signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Om specifieke onderwijsbehoeften in beeld te brengen maken we gebruik van:
 Methodeonafhankelijke toetsen (Cito)
 Uitkomsten van observaties door leerkrachten, intern begeleider en andere
onderwijsprofessionals.
 Kind- en oudergesprekken
 Eventuele onderzoek rapportages van de orthopedagoog of onderzoeksinstanties.
Voorop staat dat wij kijken naar de mogelijkheden/stimulerende factoren van de leerling.

Fase 2. Begrijpen/analyseren
Stap 3: bepalen van de doelen voor de komende periode
Stap 4: benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen voor de verschillende vakgebieden,
en vakoverstijgende doelen zoals de werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling of gedrag.
Eventueel in overleg met de interne begeleider wordt intensiever handelingsgerichte diagnostiek
gedaan om nog beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van een leerling.

9

Zorgondersteuningsplan

2020-2021

Fase 3. Plannen
Stap 5: clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.
Er wordt geclusterd op doelen, aanpak en organisatie. Het vertalen van de beschikbare gegevens in
instructie- of ondersteuningsbehoeften levert een werkbaar overzicht van de kinderen in de groep.
Stap 6: opstellen van een groepsplan
De plannen worden beschreven in Leeruniek en Basispoort.

Fase 4: Realiseren
Stap 7: uitvoeren van het groepsplan.

2.2 Niveaus van ondersteuning
De ondersteuningsniveaus binnen de school en binnen het samenwerkingsverband spelen zich af op 5
niveaus. Per niveau wordt een beschrijving gegeven van de route die de leerkracht samen met alle
betrokkenen volgt om passend onderwijs te kunnen bieden.

2.2.1

Niveaus van de basisondersteuning

Ondersteuningsniveau 0: afstemming op groepsniveau.
Het kind wordt gevolgd in de groep. De groepsleerkracht heeft een passend onderwijsaanbod
(basisaanbod of afgestemd) voor alle leerlingen. De leerkracht werkt handelingsgericht en
opbrengstgericht. De leerkracht is de verantwoordelijke persoon.
Ondersteuningsniveau 1: signalering op leerling-niveau.
Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een kind op een of meerdere
ontwikkelingsgebieden stagneert, stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op de specifieke
onderwijsbehoeften van het kind. In het groepsplan wordt dit concreet beschreven. De leerkracht
raadpleegt hiervoor het kind, eventueel de ouder of een collega. Voor dit laatste kan een leerling
aangemeld worden voor kindintervisie in een werkvergadering.
Ondersteuningsniveau 2: signalering op schoolniveau. Intern overleg.
Wanneer een kind, nadat de cyclus van HGW is doorlopen, de doelen onvoldoende bereikt heeft of
wanneer het voor de leerkracht onvoldoende duidelijk is wat de onderwijsbehoeften zijn van een
leerling, wordt deze besproken in een kindbespreking of groepsbespreking met de Intern
begeleider. Observaties in de groep en/of het afnemen van specifieke toetsen kunnen tot de
mogelijkheden horen. De leerkracht krijgt handelingsgerichte adviezen die verwerkt worden in de
groepsplannen.
Hiertoe worden (aanvullende) gegevens verzameld en verder uitgewerkt. De ondersteuning wordt
door school zelf verzorgd. De mogelijkheden staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel.
Ondersteuningsniveau 3: signalering op bovenschoolniveau: overleg met externen.
Wanneer de aanbevolen onderwijsaanpassingen in de klas niet hebben geleid tot het gewenste
effect en er spraken blijft van handelingsverlegenheid, wordt het kind besproken met de Intern
begeleider in samenspraak met expertise of d.m.v. het raadplegen in het multidisciplinair overleg
van de school. Het doel is inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van het kind.
In het HGW-groeidocument van Passend Onderwijs wordt een dossier van deze leerlingen
bijgehouden zodat de interventies en doelen transparant beschreven zijn. Hierbij ligt het accent
niet op een omschrijving van het gesignaleerde probleem en (mogelijke) oorzaken, maar op het
achterhalen wat deze leerling nodig heeft aan onderwijs. Daarom worden met het invullen van het
HGW-groeidocument naast risicofactoren vooral beschermende factoren omschreven. Uitgangspunt
voor het handelen is om de mogelijkheden van de leerling te gebruiken om de onderwijsbehoeften
in kaart te brengen en het aanbod hierop af te stemmen.
Op deze manier wordt breed naar de leerling gekeken: naast leerling-kenmerken, ook de omgeving,
thuissituatie, leerkracht/school kenmerken etc.
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Gericht op samenwerking: ouders worden zo snel mogelijk na signalering door de leerkracht op de
hoogte gebracht van de zorg die de leerkracht heeft en wat de leerkracht daarmee gaat doen.
Integraal kunnen plannen van aanpak gemaakt worden. Ouders worden bij alle stappen betrokken
en zijn partners.
De volgende lichte ondersteuning kan geboden worden:
-samenwerking met een logopediste bij verwijzing door een (jeugd) arts in de school.
-samenwerking met een fysiotherapeut bij verwijzing door een(jeugd) arts
-een licht arrangement voor een bepaalde periode na overleg en onderzoek door Passend Onderwijs.
Meestal preventief van aard. Bijvoorbeeld een A&A arrangement bij taalproblematiek.
De niveaus 0 t/m 3 worden gerealiseerd vanuit de basisondersteuning. Het door het
samenwerkingsverband geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de
ondersteuningsstructuur van de school-eventueel samen met ketenpartners-planmatig en op een
overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
Passend Onderwijs Almere heeft een overzicht van de activiteiten ter ondersteuning op het niveau
van de leerling en/of de leerkracht beschreven in een menukaart. Deze is te vinden op de site van
Passend Onderwijs Almere. www.passendonderwijs-Almere.nl

2.2.2

Niveaus van de extra ondersteuning

Ondersteuningsniveau 4: Toeleiding naar een speciale onderwijsvoorziening. Een OPP is hierbij
een verplicht onderdeel.
De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een kind realiseren. Er is sprake van
handelingsverlegenheid van de school. In samenwerking met de adviseur begeleiding van Passend
Onderwijs Almere wordt de weg bewandeld naar een toelaatbaarheidsverklaring. Deze verklaring
leidt tot een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening.
Er zijn 4 soorten toelaatbaarheidsverklaringen:
 SBO/PRO/OPDC/VSO.
 Categorie I; cognitief zeer beperkt, langdurig ziek, psychiatrisch, gedrag.
 Categorie II ; lichamelijk gehandicapt
 Categorie III; meervoudig gehandicapt.
Voor de ondersteuning van blinde en slechtziende leerlingen mag Passend Onderwijs Almere geen
toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Dit is een landelijke voorziening. (www.Visio.nl)
Voor leerlingen met een communicatieve of auditieve beperking idem. Er worden instellingen
ingericht die de begeleiding en toeleiding naar de benodigde onderwijsvoorzieningen gaan
verzorgen. In Almere is dit Viertaal.( www.Viertaal.nl)
Het OPP en HGW groeidocument zijn leidend voor de alle besluitvormingen die leiden naar een
specifieke onderwijsplek/arrangement.
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Planmatig handelen met de HGW-cyclus.

3.1 Gegevens verzamelen ten behoeve van de HGW-cyclus
Voor de gegevens die de groepsleerkrachten verzamelen voor het planmatig pedagogisch en
didactisch handelen geldt:






De gegevens zijn recent; de laatste methodegebonden toetsen, laatste cito-gegevens,
recente observaties en gesprekken met ouders en/of leerling.
De gegevens zijn vertaalbaar in pedagogische doelen (ondersteuningsbehoefte) en zo
concreet mogelijk.
Een pedagogische omgeving, waar vertrouwen een belangrijk kenmerk is, vraagt om de
beschrijving van kinderen in termen van ontwikkelingskansen. Een omslag in het denken:
van denken in problemen en stoornissen naar denken in kansen en mogelijkheden, wat heeft
dit kind nodig? Hoe zet ik positieve factoren in om de ‘belemmeringen’ op te heffen?
De gegevens worden vertaald in didactische doelen. De groepsleerkrachten hebben hiervoor
overzicht op de relevante leerlijnen voor de kinderen in hun groep en kunnen de methode
goed hanteren. Het is van belang dat de groepsleerkrachten hun inzicht in de leerlijnen
delen (intervisie), zodat er gezamenlijke opvattingen ontstaan over wat wenselijk en
haalbaar is. Aan het uitwerken en toepassen van de leerlijnen wordt op schoolniveau extra
aandacht aan besteed.

De volgende soorten gegevensverzamelingen worden gebruikt:
 Het werk van de kinderen.
 Methodegebonden toetsen.
 Cito-toetsen
 (Fouten-)analyses van cito-en methodegebonden toetsen.
 Diagnostische toetsen.
 Observaties van de groepsleerkracht.
 Gerichte observaties bijvoorbeeld naar door het kind gehanteerde oplossingsmethoden,
bepaalde gedragsaspecten, of de interactie tussen leraar en kind.
 Gesprekken met kinderen.
 Gesprekken met ouders.
 Gesprekken met collega’s, met externen
Hierbij kunnen we gebruik maken van het schema stimulerend/belemmerend en
onderwijsbehoeften als instrument. Het helpt ons de gegevens te rubriceren en inzichtelijk te
houden. De leerkracht maakt op grond van de gegevens een vertaling naar ‘hoe leert dit kind het
beste’, en ‘wat heeft dit kind nodig’. Dit noemen we ‘matchen’.
Deze verzamelde gegevens worden gedurende het gehele schooljaar ingevuld in Leeruniek.
Belangrijke, aanvullende gegevens worden gedurende het hele jaar toegevoegd; het is een
werkdocument. Bij het invullen hanteren we drie ijkmomenten, namelijk in de maanden oktober
(aanvulling vanuit het vorige leerjaar), februari en juni.
Deze informatie in Leeruniek wordt tevens overgedragen bij de groepsoverdrachten. Het HGWdossier van het kind is tevens het overdrachtsformulier. De nieuwe leerkracht bundelt de gegevens
van de kinderen om weer nieuwe groepsplannen te maken. De groepsleerkrachten dragen zorg voor
goede dossiervorming om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen. We denken
daarbij aan leervorderingen, leertempo, observaties en gesprekken met leerling, ouders, externen.

3.2 Onderwijs (instructie) behoefte bepalen
De groepsleerkracht bepaalt de instructie- en onderwijsbehoefte op grond van de verzamelde
gegevens. Voor het kind streeft de groepsleerkracht naar het halen van haalbare (sub)doelen voor
de verschillende vakgebieden, binnen een bepaalde periode. Hier is het begrip zone van de naaste
ontwikkeling van belang. Wat kan het kind nog niet zelf, maar wel met hulp? Op welk gebied kan
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het kind succesvol leren? Wat is voor het kind een reële uitdaging? Hoe zetten we de positieve
factoren, de kindkenmerken en de leerstijl in om dit kind verder te ontwikkelen?
Een volgende keus is die voor een leerroute of een didactische aanpak. Met welke activiteiten zal
het kind het beste leren? Welke manier van instrueren en verwerken zal voor dit kind positief
uitpakken? Welke inhouden kunnen we kiezen?
Centrale vraag: wat heeft dit kind van mij als leerkracht nodig?
Vervolgens worden materialen en delen van de methode gekozen die kunnen helpen het bedoelde
onderwijs te realiseren en de optimale manier om die te bereiken.
Als hulpmiddel bij het bepalen van de onderwijsbehoeften maken de groepsleerkrachten gebruik
van de verzamellijst onderwijsbehoeften. Zie bijlage.

3.3 Opstellen en uitvoeren van het groepsplan
De groepsleerkracht werkt voor een bepaalde en beperkte periode met een groepsplan om
adequaat om te gaan met de verschillen tussen kinderen. Met het groepsplan creëren we een
planmatig onderwijsaanbod vanuit gegevens over de kinderen waarin zowel de cognitieve als
pedagogische, gedragsmatige verschillen aan bod komen.
De eerste fase, het waarnemen/signaleren en de tweede fase, het begrijpen/analyseren
worden in Leeruniek vermeld. De fasen 3 en 4, het plannen en evalueren komen in het
groepsplan terug. Dit plan bestaat net als anders uit: subgroepen, doelen, aanpak, organisatie en
evaluatie.
De planningsperiode betreft een beperkte tijd omdat dan het meeste recht wordt gedaan aan de
ontwikkeling van kinderen. In de praktijk betekent dat een periode van 8 tot 12 weken. Na deze
periode moeten opnieuw doelen voor de kinderen worden gesteld. Vaak loopt deze periode
synchroon met een bepaald blok van een methode.
De groepsplannen zijn zowel pedagogisch als didactisch van aard. De volgende groepsplannen
behoren tot het repertoire: rekenen/wiskunde; begrijpend lezen; technisch lezen en spelling. Waar
nodig worden groepsplannen gemaakt voor taakaanpak en gedrag.
Voor (groepen) kinderen worden haalbare doelen gesteld, en naar verwachting succesvolle
leerroutes uitgestippeld.
Werken met een groepsplan betekent dat er activiteiten voor de hele groep, voor subgroepen, en
voor individuele kinderen zijn opgenomen. Uit praktische overwegingen zijn er slechts en beperkt
aantal subgroepen per vakgebied mogelijk. In het groepsplan worden ook activiteiten buiten de
groep opgenomen, denk aan klassendoorbrekende instructiegroepen, preventieve en curatieve
begeleiding, en begeleiding door speciale leerkracht, logopedist of andere deskundige.
We kennen de volgende subgroepen:
-De basisgroep: de middengroep, leerlingen die het basisaanbod van de groep goed kunnen volgen.
-Subgroep 1: de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben maar met deze extra
ondersteuning het basisprogramma wel kunnen blijven volgen.
-Subgroep 2: Instructieonafhankelijk groep kinderen die met weinig instructie het basisprogramma
gemakkelijk kunnen volgen en behoefte hebben aan meer uitdaging.
-Individuele ondersteuning; het zijn de leerlingen die ondanks alle extra zorg en aandacht het
basisaanbod van de groep niet kunnen volgen. Voor deze kinderen wordt een
ontwikkelingsperspectief of arrangementsplan opgesteld.
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Het realiseren van het groepsplan:
De leerkracht richt de klassenorganisatie in en treft de nodige voorbereidingen, zodat het
groepsplan uitgevoerd kan worden. Afgeleid van het groepsplan maakt de leerkracht een week-of
dagplanning. Instructie wordt gegeven volgens het ADIM-model.
In het onderstaande schema is de denktrant over groepsplannen weergegeven:

3.4 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
We hebben leerlingen met “zeer specifieke onderwijsbehoeften”. Deze leerlingen zullen vaak de
einddoelen van groep 8 ook op het 1F-niveau niet halen en/of krijgen extra ondersteuning middels
een arrangement in het regulier onderwijs. Voor deze leerlingen stellen we vanaf mogelijk eind
groep 5, of eerder indien er gedoubleerd is, een eigen ontwikkelingsperspectief vast op basis van
leerrendementsmetingen en hoge verwachtingen. Dit gebeurt pas wanneer aangetoond kan worden
dat de basisondersteuning voor deze leerling ontoereikend is. Het basisaanbod is eerst voor langere
tijd geïntensiveerd aangeboden.
Voor leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring nodig hebben omdat een specifieke
school(aanpak) nodig is passend bij de eigen onderwijsbehoeften, is het tevens verplicht een OPP op
te stellen. De extra ondersteuning die beschreven staat wordt altijd zorgvuldig met ouders en de
leerling gecommuniceerd. Het regelmatig gesprekken voeren met de leerling is belangrijk zodat de
leerling eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling en uitstroom perspectief.
De inspectie definieert het ontwikkelingsperspectief als volgt:
De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde, langere
periode. Het is gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau van een leerling. Door het
instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat de prognose-of
ontwikkelingslijn.
Hierbij





houden we rekening met:
Belemmerende factoren
Stimulerende factoren
Intelligentie
Resultaten

Criteria leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:
 Er is een achterstand van meer dan een jaar (10 DLE’s) of meer dan een jaar Cito V-scores
voor begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen/wiskunde, of spelling. (3 meetmomenten
vanaf M4) Altijd moet rekenen of begrijpend lezen erbij zitten. De hardnekkigheid kan
aangetoond worden doordat langdurig een intensief programma gevolgd is.(groepsplan)
 De verwachting bestaat dat de leerling in aanmerking komt voor een LWA, PRO of VSO
uitstroom.
 De leerling heeft een S(BO)-indicatie.
 De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring en zal eindniveau groep 8 niet halen.
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Er is een achterstand van meer dan een jaar op drie meetmomenten en sprake van dyslexie
of dyscalculie plus een cognitief of sociaal-emotionele belemmering. (gediagnosticeerd)
Er is een achterstand van meer dan een jaar en sprake van een cognitieve of sociaalemotionele belemmering. Dit is vastgesteld door een externe deskundige en beschreven in
een verklaring.
De leerling krijgt extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld een
A&A arrangement.

Voorafgaande aan een OPP is gewerkt met een groepsplan of individueel HP voor de desbetreffende
vakken. Bij het werken met een groepsplan is geclusterd naar onderwijsniveaus.
Er wordt niet gewerkt met een eigen leerlijn, die helemaal losgekoppeld is van de groepsinstructie.
Er wordt wel verwerkt op eigen niveau met de leerroutes Passende Perspectieven
(www.passendeperspectieven.slo.nl), leerlijnen CED-groep (www.leerlijnen.cedgroep.nl),
referentieniveaus rekenen en taal.
De leerroutes van Passende Perspectieven zijn afgeleid van het referentiekader Rekenen en taal en
bestaan uit doelen en inhouden die aansluiten bij het vervolgonderwijs en geven richting aan de
uitstroombestemming.
Het doel van het werken met een ontwikkelingsperspectief is om leerlingen die in het onderwijs
structureel achterop zijn geraakt en een achterstand hebben van meer dan een jaar, op een
systematische, verantwoorde en doelgerichte manier te begeleiden en te volgen, op een of
meerdere vakgebieden. Op basis van een diagnose van de beginsituatie van een leerling wordt een
streefdoel gesteld voor het verwachte eindniveau. Tweemaal per jaar zal geëvalueerd worden of
deze doelen realistisch en behaald zijn. Indien nodig worden doelen bijgesteld.
Er wordt samengewerkt volgens de HGW werkwijze, met de leerling zelf en de ouders.
De ouders tekenen het OPP voor gezien.
Prognose van het eindresultaat BO in DLE’s beschreven en van het uitstroomperspectief
naar het VO.
UITSTROOM
NIVEAU/leerroute
PrO
Leerroute 3

IQ

Ontwikkelingsperspectief

DLE niveau

VO niveau

55-80

Eindniveau groep 5
De 1F leerlijn wordt op
die specifieke
onderdelen niet gehaald.

PrO

Met of zonder
LWA
Leerroute 2

75-90

Streefeinddoel is midden
groep 7. De 1 F leerlijn
wordt zo mogelijk
gehaald.

Met of zondeLWA
Leerroute 2

80-90
+dyslexie of
dyscalculie
90-120+
sociaal
emotioneel
probleem

Eindniveau groep 6 voor
betreffende vak

Lager dan 30 bij 2
van de 4
leerdomeinen.
Ten minste 1
moet RW of BL
zijn.
Tussen
30<DLE>45 bij 2
van de 4
leerdomeinen.
Ten minste 1
moet RW of BL
zijn.
40
50

VMBO

LWA

Eindniveau groep 7

VMBOBBl/KBL

VMBO
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Hulptabel bij bepalen streefdoelen in DLE’s voor uitstroom naam VMBO, LWA, PrO

VMBO
LWA
PrO

Gr 3
DL
5
DLE
5
3
1

10
10
6
2

Gr 4
DL
15
DLE
14
9
5

20
18
12
7

Gr 5
DL
25
DLE
22
15
10

30
26
19
12

Gr 6
DL
35
DLE
30
22
15

40
34
25
17

Gr 7
DL
45
DLE
38
28
20

50
42
32
22

Gr 8
DL
55
DLE
46
35
25

60
50
38
27

Berekening leerachterstand:
1-DLE/DL =leerachterstand
50%<LR<75% prognose=LWA
25%<LR<50% prognose=PrO

3.5 Meer-en hoogbegaafde leerlingen
Om kinderen tijdig te signaleren die naast een compact aanbod behoefte hebben aan verrijking
en/of verdieping gebruiken we in groep 1, 3 en 5 het Digitaal handelingsplan Hoogbegaafdheid. Dit
is een webbased programma voor signalering en aanpak en implementatie van het werken voor-en
met meer-en hoogbegaafden. De Olijfboom biedt een verrijkend en verdiepend aanbod via de
samenwerking met Passend Onderwijs in het Schaduw-Talentenlab.
Zie beleidsplan meer-en hoogbegaafden op de Olijfboom.

3.6 . Arrangementen
Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning in de groep overstijgt, dan
kan de leerling gebruik maken van extra ondersteuning in de vorm van verschillende
arrangementen. De school kan zelf de inhoud daarvan samenstellen. Daartoe heeft de school een
budget vanuit het Samenwerkingsverband.
We onderscheiden de volgende arrangementen:
 Lichte arrangementen uit regulier onderwijsaanbod (Versterken basiskwaliteit)


Medium arrangementen vanuit samenwerking BAO-SBO-SO (Extra ondersteuning)



Intensieve arrangementen (SBO-SO) (toelaatbaarheidsverklaring vanuit het
samenwerkingsverband nodig)

De lichte arrangementen staan beschreven in een arrangementsplan van de school.
Het medium arrangement staat beschreven in het OPP van de leerling. De orthopedagoog van
Passend Onderwijs ondersteunt daarbij.
Naast arrangementen die door de school of de wijk worden ingericht, heeft Passend Onderwijs ook
arrangementen stedelijke voorzieningen ingericht zoals het SBO en SO. Hiervoor is een
toelaatbaarheidsverklaring nodig. De interne begeleider vraagt hiervoor een toeleiding aan en
begeleidt de leerling en de ouders in dit proces van overstappen. Dit arrangement staat beschreven
in een OPP.

3.7 Gesprekken met de leerling:
We bespreken regelmatig met leerlingen hoe het met hen gaat. Zo begrijpen we hen beter en
krijgen we zicht op wat ze nodig hebben. Daarom zijn de gesprekken met leerlingen een vast
onderdeel van de HGW-cyclus, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Veel leerlingen
blijken hun eigen onderwijsbehoeften goed te kennen. Wanneer een gesprek leidt tot afspraken met
een leerling, dan worden deze beschreven in een kindplan. Deze kan onderdeel zijn van het
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groepsplan en ook op zichzelf staan. De leerling is dan de eigenaar van het plan. Ouders zijn hiervan
altijd op de hoogte.

3.8 Klassenbezoeken en coachen
Op dit niveau wordt afgestemd op een goede doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied.
Structureel vinden een paar keer per jaar klassenbezoeken plaats. De intern begeleider bezoekt de
klassen met of zonder kijkwijzer. Klassenbezoeken vinden plaats m.b.t. de volgende onderwerpen:
- Schoolbreed: directe instructie model en zelfstandig werken a.h.v. de BMC-kijkwijzer
(niveau van lesgeven in beeld);
- Open bezoeken/flitsbezoeken: meekijken, meedenken. De leerling en de leerkracht in de
klas. De dagelijkse praktijk, uitvoeren van gemaakte afspraken;
- Coaching van de leerkracht (individuele ondersteuningsbehoeften);
- Observatie leerling (hoe leert dit kind het beste, aanbod afstemmen);
- SVIB – traject: individueel of schoolbreed (ondersteuning leerkrachten, kijken in de spiegel,
naar ‘bewust bekwaam’);
- Voor de groepsbespreking.
Er vindt altijd terugkoppeling plaats met de individuele leerkracht en/of met het team.

3.9

Follow-up en groepsbesprekingen

De groepsbespreking van de leerkracht met de Intern begeleider heeft een centrale plaats in de
HGW cyclus. Deze besprekingen zijn in de jaarkalender opgenomen.
Meerdere keren per jaar vindt een bespreking plaats tussen leerkracht en intern begeleider. Deze
staan vooraf gepland in de jaarkalender.
In september vinden kort na aanvang van het nieuwe cursusjaar de follow-up gesprekken plaats. De
intern begeleider bezoekt de klassen en met de leerkracht wordt besproken of alle informatie voor
handen is om met de groep een goed start te maken: informatie uit de HGW-groepsoverdracht,
groepsplannen, handelingsplannen, klassenmappen. De HGW-groepsoverzichten, die bij de start van
het nieuwe schooljaar worden opgesteld, zijn het uitgangspunt voor de groepsplannen. Tevens
vinden in deze maand de terugkoppelingen van de overdrachten plaats.
In februari en juni worden de groepen besproken m.b.t. ontwikkelingen van de leerlingen:
cognitief, gedrag, sociaal-emotioneel, thuissituatie. Afspraken en vervolgstappen worden gemaakt
m.b.t. ondersteuning leerkracht en t.a.v. de leerling/groep. Ook hierbij wordt het HGWgroepsoverzicht en de groepsplannen als uitgangspunt genomen.
In de voorlaatste week vinden de groepsoverdrachten plaats. Dit gebeurt mondeling en schriftelijke
middels het HGW-groepsoverzicht.
De reflectie van de leerkracht op het eigen handelen in relatie tot het groepsplan staat centraal.
Voor de groepsbesprekingen gebruiken we de checklist voorbereiding groepsbespreking. Voor het
follow-up gesprek wordt het formulier follow-up gespreksverslag gebruikt. Tevens wordt het
zorggroepsoverzicht ingevuld. Deze documenten staan in Parnassys.
Er vindt na iedere periode groepsbesprekingen, een terugkoppeling plaats op directieniveau en
teamniveau.
De leerkrachten maken zelf een verslag van de groepsbespreking in Parnassys.

3.10

Leerlingbespreking

Naast de groepsbesprekingen is er de mogelijkheid de leerling apart te bespreken. De
groepsleerkracht meldt de leerling aan voor de leerling-bespreking bij de Intern begeleider.
Er wordt gebruik gemaakt van het kindbesprekingsformulier in Parnassys.
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De mogelijkheid bestaat ook om gebruik te maken van intervisiemomenten op de werkvergadering.
Hiervoor wordt het kindintervisieformulier gebruikt. (zie bijlage)
Bespreken van de leerling met de ouders:
Aan het begin van het schooljaar vinden verplichte omgekeerde 10-minutengesprekken plaats,
waarin de ouders informatie verstrekken over hun kind. De verkregen informatie wordt door de
leerkracht toegevoegd aan het HGW-overzicht. Doel is verkrijgen van een goede werkrelatie met de
ouder en goed kunnen afstemmen op hetgeen de leerling nodig heeft.
Rondom de rapporten in februari en juni volgen 10-minutengesprekken, waarin de leerkracht de
ouders informeert over de totale ontwikkeling van hun kind op school. Hiertoe nodigen de
leerkrachten de ouders uit.
Tevens bestaat de mogelijkheid om op aanvraag een gesprek te hebben met de groepsleerkracht
en/of de Intern begeleider.
Uitstroom richting VO
Na de cito-eind toetsen in de groepen 6 en 7 worden de ouders uitgenodigd voor een voorlopig
indicatie-uitstroomperspectiefgesprek.
Na de cito-eind toets in groep 8 volgt wederom een gesprek om het klasplaatsings advies te
bespreken. Hiervoor gebruikt de school het protocol “Overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs
Almere”. Het digitaal overdrachtssysteem wat ingevuld wordt is Digidoor.

3.11 Multidisciplinair overleg (MDO)
5 Keer per jaar vindt er op school een multidisciplinair overleg plaats. Het is gericht op een
individueel kind, met als doel het verkennen van, meer inzicht krijgen in en het beantwoorden van
de ondersteuningsbehoefte van het kind, de leerkracht of ouders. Indien nader onderzoek is
gewenst, worden de onderzoeksvragen zo duidelijk mogelijk geformuleerd. De leerkracht zorgt
vooraf voor een ingevuld HGW-groeidocument (zie de site van Passend onderwijs Almere). Hierin
staan de toegepaste interventies en de doelen waaraan gewerkt is.
De leerkracht vult eerst een aanmeldingsformulier in. (in Parnassys) Ouders worden om
toestemming gevraagd. (zie bijlage) Aan het overleg wordt deel genomen door: schoolarts of
verpleegkundige van de GGD, een orthopedagoge van Passend Onderwijs Almere, een
schoolmaatschappelijk werkster, een of meerdere leerkrachten, de directeur en de interne
begeleider. Op aanvraag een logopediste en mogelijk op uitnodiging de ouders.
Hieronder de procedure die de school volgt:
1.
De leerling wordt door de intern begeleider (Intern begeleider) ingepland voor een
multidisciplinair overleg.
2.
De ouders worden, nadat ze schriftelijk toestemming hebben gegeven, door de
leerkracht/Intern begeleider op de hoogte gebracht van de bespreking over hun kind.
Eventueel uitgenodigd.
3.
De Intern begeleider zorgt voor de noodzakelijke informatie welke aangeleverd wordt
door de leerkracht.
4.
De Intern begeleider nodigt de deelnemers voor het overleg uit.
5.
De deelnemers lezen van te voren het dossier van de leerling.
6.
In de vergadering worden verhelderingsvragen gesteld, worden hulpvragen en
onderzoeksvragen geformuleerd en zo nodig hulpverleningsvoorstellen geformuleerd.
Van belang is dat de leerkracht de gelegenheid krijgt om aan te geven of de voorstellen
haalbaar zijn in zijn/haar situatie.
7.
Aan het eind van het gesprek worden onderzoeksvragen vastgesteld en wordt in overleg
bepaald of nader onderzoek wordt verricht door Passend Onderwijs Almere of externen.
8.
Indien de onderzoeker nadere gegevens nodig heeft, wordt aan de ouders schriftelijk
toestemming gevraagd deze gegevens op te vragen.
9.
Vastgesteld wordt ook welke activiteiten de leerkracht zal verrichten en op welke wijze
ondersteuning plaats vindt. Afspraken worden gemaakt over het vervolg en het tijdstip
van evaluatie.
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De leerkracht/Intern begeleider licht zo nodig de ouders in over het gesprek binnen het
multidisciplinair overleg en de afspraken die daaruit zijn voortgekomen. Een nader
onderzoek kan gewenst zijn door o.a.
 een oproep bij de schoolarts
 een logopedisch onderzoek
 een psychologisch onderzoek
 een pedagogisch-didactische observatie
De tijdens de bespreking gebruikte formulieren worden bewaard in het dossier van de
leerling. Indien nodig wordt er een HGW groeidocument gemaakt van de leerling. Dit
wordt naar de betreffende instantie gestuurd. De stukken die uit het overleg
voortkomen worden bijgevoegd.
De onderzoeken worden door de desbetreffende onderzoeker z.s.m. teruggekoppeld
naar de Intern begeleider, leerkracht en de ouders d.m.v. een adviesgesprek.

Tijdens dit overleg krijgt de leerkracht de kans om een kind uit haar groep in te brengen dat al
besproken is in een leerling-bespreking. De leerkracht krijgt bruikbare tips en adviezen waarmee
hij/zij dan weer verder kan in de groep.
Toeleiden naar een toelaatbaarheidsverklaring kan als advies uit het zorgteamoverleg naar voren
komen. Een toelaatbaarheidsoverleg wordt ingepland. De begeleider in deze is de
gedragsdeskundige volgens de AMvB. De directeur van de Olijfboom wordt gemandeerd namens het
samenwerkingsverband en is voorzitter van het overleg. De Intern begeleider is altijd aanwezig bij
het gesprek.

3.12

Dyslexie

Voor het aanvankelijk en technisch lezen is een dyslexieprotocol opgesteld, geldend voor de
groepen 2 t/m 8, waarvoor vanaf groep 2 het leesproces zorgvuldig gevolgd kan worden. Bij een
vermoeden van dyslexie ( drie keer een V- score op de Cito-toets DMT en/of Spelling) wordt
aanvullend op de klassikale toetsen de Dyslexie Screening Test (DST) afgenomen door de Intern
begeleider.
Bij kenmerken van dyslexie worden interventies beschreven in het groepsplan. Wanneer na drie
meetmomomenten, waar steeds 12 weken tussen zitten, geen verbetering of te weinig
vaardigheidsgroei zichtbaar is, wordt de leerling aangemeld voor verder onderzoek bij de
IJsselgroep of een ander door de ouders gekozen onderzoeksinstituut.

3.13

Dyscalculie

Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan ondanks tijdig
ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming. De problemen blijken
hardnekkig te zijn. De rekenwiskundige ontwikkeling van de leerling wordt waarschijnlijk
belemmerd door kindfactoren. Bij kenmerken van dyscalculie worden interventies beschreven in het
groepsplan volgens de richtlijnen van het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en
Dyscalculie. (ERWD) Bij gebleken hardnekkigheid wordt de leerling aangemeld voor verder
onderzoek bij Passend Onderwijs Almere. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor deze
procedure.
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Samenwerking

4.1 Samenwerking school gerelateerde partners
Het veld van onderwijs en schoolgebonden partners ziet er als volgt uit:
A. Samenwerking met voorschoolse zorgpartners:
1. Consultatiebureau, ouder/kindzorg
Wordt geraadpleegd wanneer gegevens nodig zijn vanuit het Multidisciplinair overleg.
2. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Vanuit deze instanties vindt een warme overdracht plaats. Er moet vanuit de gemeente
gewerkt worden met peuter-Estafette als overdrachtsformulier. Deze wordt geplaatst in het
digitale overdrachtsprogramma Digidoor.
3. Opvoedingsondersteuning/opvoedadviseur
In de school hangt een informatiebord met folders over diverse opvoedingsproblematiek en
ondersteuning.
De opvoedadviseur is laagdrempelig; de Intern begeleider informeert ouders over de
mogelijkheid om een afspraak te maken. Waar nodig kan de opvoeddeskundige op school
voor een consult komen.
B. Samenwerking met schoolgebonden (zorg)partners:
1. Adviseur Leerlingzorg (GZ-psycholoog en/of orthopedagoog)/ collegiale consultatie
Passend Onderwijs
Iedere school heeft een vaste orthopedagoog/psycholoog die inzetbaar is voor consultatie
en afstemming, deelname aan het Multidisciplinair overleg, ondersteuning en onderzoek.
Deze orthopedagogen/psychologen fungeren ook als eerste deskundige bij de
toeleidingstrajecten.
2. Logopedie/fysiotherapie
Waar nodig werkt de school samen met een externe logopedist.
De verwijzing gebeurt door de (jeugd)arts.
3. Schoolmaatschappelijk werk
Onze school heeft een vaste medewerkster. In overleg met ouders kan door school een
aanvraag ingediend worden. Tevens participeert deze medewerkster mee in het
Multidisciplinair overleg.
De school kan een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk. De activiteiten zijn
gericht op begeleiding en de ondersteuning van leerkrachten en het team. Daarnaast is er
sprake van crisisinterventie en kortdurende begeleiding van ouders. Is langduriger
begeleiding van een ouder of gezin noodzakelijk dan volgt adequate doorverwijzing naar
andere hulpverlenende instanties.
De taken van het SMW omvatten de volgende werkzaamheden:
•
deelname aan netwerken in het kader van de zorgstructuur in het primair onderwijs;
•
inventariseren en signaleren van de door de school, ouders/verzorgers ervaren
•
problematiek;
•
vroegtijdige preventie door kortdurende psychosociale hulpverlening;
•
verwijzing van zwaardere problematiek naar andere vormen van jeugdzorg;
•
onderzoek en rapportage van knelpunten in relaties en samenwerking tussen school
•
en ouders/verzorgers, tussen ouders onderling en ouders/kinderen;
•
informatie en advies t.a.v. communicatie en verwijzingsmogelijkheden;
•
belangbehartiging en conflictbemiddeling binnen de school
•
coördinatie van hulp;
•
telefonisch spreekuur voor intern begeleider.
4. Jeugdgezondheidszorg (GGD)
De schoolarts of jeugdverpleegkundige participeert mee in het zorgteamoverleg.

Ieder schooljaar vindt er bij de vijf-jarige kleuters en de elf-jarige leerlingen een kort
onderzoek plaats. Volgens een vast programma ontvangen alle kinderen uit groep 2 en
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7 van het basisonderwijs een uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek
(PGO). Kinderen uit groep 4, waarvan geen gezondheidsdossier is en wat ook niet is op
te vragen uit een vorige woonplaats, komen ook in aanmerking voor een PGO. Tijdens
het PGO wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de
ontwikkeling van het kind. Het onderzoek wordt verricht door de
jeugdverpleegkundige. Indien daar aanleiding voor is wordt een vervolgonderzoek
afgesproken of nader onderzoek verricht door de jeugdarts. Ook is het mogelijk dat
wordt verwezen naar de schoolmaatschappelijk werker. Verwijsmogelijkheden zijn er
ook naar o.a. de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk, Save.
Ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging en een vragenformulier met daarop de
datum, tijd en plaats van het onderzoek.
Met toestemming van de ouders/verzorgers worden de onderzoeken nabesproken met
de leerkracht van de betreffende groep.
Wanneer de ouders/verzorgers vragen hebben over de gezondheid, de ontwikkeling,
het gedrag of bij de opvoeding van hun kind bestaat de mogelijk voor een extra
onderzoek op verzoek. Dit kunnen vragen zijn op lichamelijk gebied, bijvoorbeeld
groei, het bewegen, het gehoor of gezichtsvermogen. Ook kunnen het vragen
betreffen over bijvoorbeeld de opvoeding of het gedrag. Deze onderzoeken staan los
van de Preventieve Gezondheidsonderzoeken in het basisonderwijs.
Leerkrachten kunnen na overleg met de intern begeleider ouders adviseren contact op
te nemen met eerste lijns jeugdgezondheidspartners.
De jeugdverpleegkundige is een keer per twee/drie weken op een vast moment op
school aanwezig om ouders en leerkrachten in de gelegenheid te stellen hulpvragen te
stellen. Deze samenwerking met school gebeurt vanuit de gedachte dat preventieve
zorg opschaling naar intensievere jeugdhulp kan voorkomen.

5. Leerplichtambtenaar
Deze ambtenaar wordt ingeschakeld bij regelmatig schoolverzuim, schorsing en extra verlof.
6. School Video Interactie Begeleiding
Dit is een begleidingsmethodiek die school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af
te stemmen op de leerlingen. De SVIB-begeleider kan ingehuurd worden voor diverse
begeleidingsvragen. Als school maken wij gebruik van de expertise van een Prismamedewerker die als SVIB-er die is verbonden aan de stichting.
7. Oké-op school
Voor kinderen die op sociaal emotioneel gebied vaardigheden aangeleerd moeten worden,
bestaan de laag drempelige trainingen die uitgevoerd worden door jeugdhulpverleners van
Vitree. Hierrmee worden onderwijs en transitie jeugdzorg met elkaar verbonden. De
trainingen worden op scholen in de wijk gegeven. De focus ligt op preventie.




Procedure:
Leerkracht of Intern begeleider vult het digitale aanmeldingsformulier in en stuurt deze
naar de trajectbegleider van de school. De interne begeleider draagt zorg voor de
aanmelding bij de contactpersoon van Vitree.
Ouders krijgen binnen 2 weken een schriftelijke uitnodiging voor het kennismakingsgesprek
Verwijzer krijgt per mail de gemaakte afspraken.
8. De IJsselgroep
De Olijfboom werkt samen met de IJsselgroep, een kwaliteitsinstituut dyslexie.
Voor de diagnostiek en behandeling van enkelvoudige, hardnekkige dyslexie wordt gewerkt
met orthopedagogen (medebehandelaar) onder supervisie van GZ-psycholoog
(hoofdbehandelaar).
Tevens hebben ze contracten afgesloten met de gemeente die de kosten op zich nemen
wanneer een dossier aan de wettelijke eisen voldoet. De interne begeleider is
verantwoordelijk voor de de juiste overdracht van de dossiers.
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De behandelingen vinden plaats op de Olijfboom, zodat ouders en kinderen niet hoeven te
reizen. De school heeft een vaste orthopedagoge die op school de begeleiding uitvoert.
De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de aanmelding van leerlingen die in
aanmerking komen.

4.2

Samenwerking met boven schoolse (zorg)partners

Bij complexe problematiek raadpleegt de school externe instanties. Begeleiding van een
ondersteuner is gericht op een gemeenschappelijke teamaanpak, welke de gehele schoolloopbaan
van het kind omvat.
Wanneer externe hulp/onderzoek noodzakelijk is, dienen de ouders hun kind ten alle tijden aan te
melden. Een verwijsbrief via de huisarts is daarbij de eerste stap.
In de sociale kaart staan de instanties en bijbehorende adresgegevens beschreven. (zie bijlage)
Op bovenschools niveau zijn er ook verschillende samenwerkingsmogelijkheden met diverse
Scholen binnen Almere. Hierbij valt te denken aan Speciaal Basisonderwijsscholen zoals de Klimop,
de Watertuin en de Bombardon.
Voor kinderen die nieuw in Nederland zijn en de taal niet machtig zijn, is er het Taalcentrum. Daar
krijgen zij door specialistische leerkrachten een rijk taalaanbod, met als doel binnen een half jaar
tot 1,5 jaar weer terug te keren naar het reguliere onderwijs.

4.3

Passend Onderwijs in de wijk/stad 1

Passend Onderwijs betekent dat er voor ieder kind een passende plek gevonden kan worden op een
school binnen de wijk en het bijbehorende samenwerkingsverband. De Olijfboom valt onder wijk 1
(stad 1, Almere oost). Het samenwerkingsverband gaat uit van een kwalitatief goede ondersteuning
voor alle leerlingen op de reguliere scholen. Dit staat beschreven in het wijkondersteuningsprofiel
(WOP) Overstijgt de onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning, dan kan de leerling
gebruik maken van extra ondersteuning in de vorm van verschillende arrangementen. Het
samenwerkingsverband bepaalt hoe de middelen voor die extra ondersteuning ingezet worden.
Ouders kiezen een school naar leuze. School geeft eigen mogelijkheden aan en zoekt zo nodig naar
een passende onderwijsplek. Dit is de zorgplicht.

Hoofdstuk 5:

Overdrachten en uitstroom Voortgezet Onderwijs

Er vinden op diverse momenten overdrachten plaats, te weten:
 Peuterspeelzaal-Kinderdagverblijf en andere basisschool.
 Jaarovergang.
 Overgang PO/VO.
 Overgang naar een andere basisschool..
 Zij-instromer vanuit het SBO
Voor al deze overdrachtsmomenten zijn protocollen geschreven.
Wanneer er voor een leerling meer nodig is dan basis-of extra ondersteuning wordt er verwezen (de
toeleiding) naar een andere onderwijsvoorziening of onderwijsarrangement.
Voor de inhoudelijke beschrijving zie www.passendonderwijs-almere.nl
In Almere bieden diverse SBO en SO-scholen onderwijs voor leerlingen die onderwijsbehoeften
hebben die de Olijfboom niet kan bieden. Deze scholen bieden vaak een combinatie van onderwijs
en jeugdhulp. Zie de site van Passend Onderwijs Almere.
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Aannamebeleid nieuwe leerlingen

Alle leerlingen zijn welkom op onze school. Wel verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij de
Christelijke uitgangspunten van onze school respecteren en dat de leerlingen deelnemen aan de
activiteiten die hieruit voortkomen. Onze aannamecriteria en aannameprocedure staat beschreven
in ons protocol Aanname nieuwe leerlingen.

5.2 Doublure
In het beginsel doorlopen leerlingen de basisschool in 8 leerjaren. Na de Cito-middentoetsen wordt
voor ieder kind de balans opgemaakt. En dat betekent voor een enkele leerling een doublure.
Omdat dit voor een leerling een ingrijpende gebeurtenis is, moet deze keuze zorgvuldig afgewogen
worden. Ouders dienen in een vroeg stadium op de hoogte gesteld worden. Voor 1 maart bespreekt
de leerkracht de mogelijke doublure met de ouder. De definitieve beslissing hangt van diverse
factoren af, maar wordt duidelijk aan de ouders gecommuniceerd voor 1 juni. De totale procedure
staat in het overgangsprotocol van de Olijfboom.

5.3 Kleuterverlenging
De persoonlijke ontwikkeling van de kleuter is bepalend of een kleuter doorstroomt naar de
volgende groep. Kleuters, geboren voor 1 januari worden extra gevolgd. Bij hen geldt dat we
duidelijk afwegen of ze voldoende ontwikkeling hebben doorgemaakt om de basisschool te
doorlopen in minder dan 8 jaren.

5.4 Versnellen
Leerlingen die minder tijd nodig hebben om de basisstof eigen te maken worden extra uitgedaagd
met verdiepingsstof. Uitgangspunt is dat ze daarbij zoveel mogelijk bij leeftijdsgenootjes blijven,
tenzij ze op sociaal emotioneel gebied deze leeftijdsgroep overstijgen en geen aansluiting meer
vinden op alle ontwikkelingsaspecten. We bekijken dan of vervroegd doorstromen in het belang is
van de leerling. Zie protocol doublure en versnellen.

5.5 Procedure bij uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Vanaf eind groep 6 wordt er een voorlopig uitstroomprofiel geschetst. Daartoe wordt gekeken naar
methode-en landelijk genormeerde toets uitslagen als mede de werkhouding, motivatie en
zelfstandigheid. In groep 7 zal na de eindtoetsen van de Cito een tweede gesprek plaats vinden
waarin een pre-advies wordt gegeven. De leerlingen in groep 8 krijgen na de middentoetsen van de
Cito een definitief advies. Bij de overgang naar het VO biedt Digidoor ondersteuning. Dit is een
digitaal doorstroomprogramma waarin zowel de leerling, de ouders, de basisschool en het
voortgezet onderwijs het hele overstapproces kunnen volgen en met elkaar kunnen communiceren.
Overstappen naar het Voortgezet Onderwijs gebeurt altijd zeer gedegen en nauwkeurig.
Zie voor de uitgebreide procedure het protocol PO-VO.
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Hoofdstuk 6:

2020-2021

Middelen

De school heeft verschillende beleidsplannen/afspraken vastgelegd in protocollen.
Deze zijn digitaal beschreven en te vinden op SharePoint.

6.1 Overzicht protocollen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

6.2

Protocol dyslexie
Protocol meer-en hoogbegaafdheid
Protocol dyscalculie/ERWD
Protocol ICT
Protocol CUVO
Protocol toetsbeleid
Protocol in-en doorstroombeleid
Protocol van PO naar VO
Protocol doubleren of versnellen
Protocol de overgang van groep 1 naar 2 en 3
Protocol de overgang van groep 3-8
Protocol gedrag
Protocol waarden en normen
Protocol rouw en verlies
Protocol anti-pesten
Protocol medicijnverstrekking
Protocol vervanging
Protocol schorsen en verwijderen
Werkverdelingsplan

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Deze is te vinden op website van de school: www.de-Olijfboom.

6.3 Instrumenten/standaard formulieren
Het gebruik van gestandaardiseerde formulieren/instrumenten helpt mede het onderwijs op school
vorm te geven. Belangrijk is dat een ieder deze instrumenten waar nodig inzet en op de hoogte is
van alle afspraken.

6.3.1

Handboek Olijfboom
het Handboek Olijfboom is een leidraad voor het werken op onze school.
Inhoud:
o Jaarkalender
o Zorg-toetskalender
o Afspraken gemaakte onkosten groepen
o Buitenspeelrooster
o Gymrooster
o Inhoud groepsmappen
o Inhoud Follow-up en groepsbespreking
o Vaardigheidsscores en ambities 2020-2021
o Cito toetsbeleid Olijfboom 2020-2021
o Schema werkklas
o Opbrengstgericht werken plan van aanpak
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6.3.2

2020-2021

Stappenplan stellen van doelen
Protocol DHH
Protocol opstellen OPP
De Grossonderwijsbehoeftenlijst
Hulpzinnen bij modelen
Draaiboek overstap PO-VO
Protocol doubleren of versnellen
Teamtakenlijst
Afspraken DIM
Afspraken ZW
Afspraken spreekbeurt/werkstuk/boekbespreking
Rooster lezen gaat voor/lezen gaat door/Bouw
Normering toetsen
Dossierindeling 2020-2021

Overzicht standaard formulieren
De formulieren zijn te vinden op SharePoint.
























6.3.3

Toestemmingsformulier ouders voor het voeren van een MDO
Aanmelding logopedisch onderzoek
Signaleringslijst voor logopedie
Aanmeldingsformulier Schoolmaatschappelijk werk
Aanmelding Almeers Talentenlab
Diagnostisch gesprek kind-rekenen
Kindplan
Gesprek met een leerling
Formulier voor doubleren 3-8
Formulier kleuterverlenging
Checklist groepsbespreking
Notulen en afspraken groepsbespreking
Aanmelding kindbespreking
Individueel handelingsplan
Ontwikkelingsperspectiefplan
KIndintervisieformulier
Aanmelding Kopklas
Observatie formulier ABC-methode
Evaluatie en planning opbrengsten volgens het 10-stappenplan van PIEX.
Intakeformulier 4-jarigen “dit ben ik”
VO overdrachtsformulieren t.b.v. de groepen 6 t/m 8
Aanmelding multidisciplinair overleg.
School in beeld; prevalentieformulier

Overzicht standaard formulieren

(Passend Onderwijs Almere)

Deze documenten zijn te vinden op de site van Passend Onderwijs Almere.







Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring TLV
Verslag Toelaatbaarheidsoverleg
Gespreksformat Handelingsgericht toewijzen
Uitnodiging ouders voor het toelaatbaarheidsoverleg
Intakevragenlijst dyslexieonderzoek voor ouders/verzorgers (t.b.v. onderzoek door Passend
Onderwijs)
Intakevragenlijst dyslexieonderzoek voor het basisonderwijs (t.b.v. onderzoek door Passend
Onderwijs)
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Dyscalculieonderzoekstraject basisscholen Passend Onderwijs Almere
Leerlingdossier Ernstige rekenproblemen en Dyscalculie
Time-out procedure (GIS groep De Dukdalf)
Aanmeldings-toestemmingsformulier Time-out voorziening/gedragsinterventieteam
Plaatsingscontract Tim-out voorziening Primair Onderwijs Almere
Terugkeercontract Tim-out voorziening Primair Onderwijs Almere
Dossieroverzicht ten behoeve van de bespreking Tim-out voorziening/gedragsinterventieteam
Primair Onderwijs
Aanmeldings-en toestemmingsformulier voor de ouders t.b.v. de aanmelding bij Passend
Onderwijs.
Groeidocument voor handelingsgericht werken, handelingsgericht observeren en OPP.

6.3.4

Overzicht beschikbare toetsen/testen

Voor het testen van zorgleerlingen beschikt de school over de volgende zaken:
- Cito-toetsen 3.0 rekenen, taalbeschouwing, technisch lezen, DMT, spelling
-

6.3.5

Observatie formulier voor kleuters
Pravoo: voor de overgang van groep 2 naar 3
Pi- dictee
DLE rekenen
Bouwstenen rekenenonderzoek
DST dyslexie screening test
Niveau test rekenen
Versnellingwenselijkheidslijst
SI-Bel: signalering identificatie begaafde
Utrechtse getalbegrippentest
De Brus en de Klepel
DHH, digitaal handelingsmodel hoogbegaafdheid

De sociale kaart
Te vinden op SharePoint.
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