Spoorboekje zorg
Samen ben je meer

Augustus 2015
Visie: afstemmen op leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen van school
Inleidende opmerkingen:

In het onderliggende document staan in een aantal gevallen geen concrete afspraken over een tijdpad.
In de gespreksverslagen in ParnasSys en de Groeidocumenten worden hierover dan onderlinge
afspraken gemaakt.

Als er gesproken wordt over ‘opvallende zaken’ gaat het bij cognitie om zowel het voor- als
achterlopen op het leerstof aanbod. Bij gedrag gaat het om zowel het voor- als achterlopen op
leeftijdsadequaat gedrag en/of bijzonder opvallend gedrag.

Afkortingen/begrippen: zie bijlage 3.
Alle kinderen:
De leerkracht signaleert door:
1. observatie:
a. Betrokkenheid/werkhouding
b. Resultaten.
i. dagelijkse werk.
ii. methodegebonden toetsen.
c. Gedrag.
d. Sociogram (Kanjertraining) in het najaar.
2. gesprek met leerling: regelmatig een één-op-één-contact met elk kind over welbevinden. Opvallende
zaken noteren in ParnasSys en vervolggesprek plannen.
3. gesprek met ouders: regelmatig de mogelijkheid tot tien-minuten-gesprek.
4. het maken van het groepsplan. (zie bijlage 1)
5. instrumenten onderkenning hoogbegaafdheid / onderpresteren:
a. in groep 1: na zes weken op school invullen van de 6 vragen van de Quickscan DHH
b. in groep 3: de Quickscan DHH invullen tussen de herfst- en de kerstvakantie.
c. in groep 5: in oktober de Identificatietest van DWS. Hieraan doen ook de in groep 6-7-8
ingestroomde leerlingen mee.
6. CITO toetsresultaten.
a. Individuele kind: ontwikkeling vaardigheidsgroei.
b. Groep: vergelijk groepsgemiddelde met landelijk gemiddelde.
7. spontane signalen uit omgeving: ouders, TSO, collega’s, klasgenoten, enz.
De IB-er agendeert deze onderwerpen in de vier groepsbesprekingen van een uur en op basis hiervan worden
de groepsplannen bijgesteld.
De directie agendeert dit in het IB/directieoverleg. Tweewekelijks nemen zij steekproefsgewijs een dossier
grondig door.
Uit bovengenoemde signalering kunnen dermate opvallende zaken naar voren komen, dat er aanleiding
is tot een vervolg:
1.

Verder onderzoek door de leerkracht:
a. start dossiervorming.
b. bekijk eerdere verslaggeving.
c. voer een gericht leerlinggesprek.
d. bespreek het onderwerp met ouders.
e. eventueel meer specifieke toetsing.

2.

Acties:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Inbrengen in het overleg met IB.
Overleg met collega’s of agenderen voor bespreking in het team.
Overstappen naar een ander instructieaanbod binnen het groepsplan.
Als het niet mogelijk is om het kind op te vangen binnen het groepsplan: een individueel
handelingsplan opstellen en uitvoeren.
Bij blijvend onvoldoende rendement, in overleg met de IB-er en de ouders:
i. Een groeidocument opstellen t.b.v. ondersteuning door het ZOUT. (zie bijlage 2)
ii. Eventueel aanmelden bij het CJG (gemeente Zeist) voor een nader onderzoek.
Bij hoogbegaafdheid / onderpresteren overleg met IB en specialist hoogbegaafdheid over
mogelijkheden meedoen in plusklas / DWS-groep naast verrijkings-/verdiepingsstof in eigen
klas.
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3.

Globale tijdsinvestering:
a. individuele aandacht door leerkracht vanuit individueel handelingsplan (zie 2d): per kind
hoogstens een kwartier per dag met een maximum van een half uur per week.
b. Geen structurele individuele RT.
c. onderwijsassistent: ongeveer 5 dagdelen per week: diverse werkzaamheden ter
ondersteuning van de groepsleerkrachten.
d. Eventuele extra formatie-uren (bijv. plusklas Kkb)

4.

Verantwoordelijkheid:
a. De leerkracht draagt de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van het
groepsplan.
b. De leerkracht draagt de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van
kortdurende individuele handelingsplannen.
c. IB draagt de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van
schooljaaroverschrijdende individuele handelingsplannen en OPP’s.
d. IB draagt eindverantwoordelijkheid voor de planning van haar werkzaamheden voor
leerkrachtondersteuning & coaching en bijbehorende gesprekken met ouders en externen,
evenals voor het rooster van werkzaamheden door de onderwijsassistent.
e. De directie draagt eindverantwoordelijkheid voor de inzet van extra formatie-uren.
Externe hulp

Het beleid binnen de Stichting CBO is als volgt:
1.

Externe hulp voor leerlingondersteuning / remedial teaching door school geïnitieerd:
a. de begeleider wordt gekozen door de school en wordt bekostigd uit de financiële middelen van
de school .
b. de begeleiding vindt plaats onder schooltijd en in het schoolgebouw
c. het begeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd in samenspraak met de IB-er en de
leerkracht.

2.

Externe hulp voor leerlingondersteuning / remedial teaching door ouders geïnitieerd:
a.
b.
c.
d.
e.

Deze wordt door de ouders bekostigd.
Deze vindt plaats buiten schooltijd.
Ouders kunnen desgewenst bij de IB-er om advies vragen m.b.t. de keuze van een RT-er.
De contacten met school verlopen via IB.
Richtlijnen:
i. Aan de school kan worden gevraagd welke onderdelen van de leerstof extra oefening
/ uitleg behoeven en of daar in de klas specifieke uitleg / instructie over wordt
gegeven. Wanneer de leerkracht het raadzaam vindt kan deze bijv. een in school
gehanteerd (voorbeeld)werkboekje meegeven.
ii. Uit praktische overwegingen kan de IB-er besluiten dit contact verder rechtstreeks
met de leerkracht te laten verlopen.
iii. Door de school worden alleen toetsscores (en geen foutenanalyses en
antwoordbladen) verstrekt aan deze RT-ers. De IB-er kan desgewenst aangeven of
en in welke mate vooruitgang zichtbaar is bij de toetsresultaten.
iv. Indien de RT-er op grond van zijn/haar bevindingen aanbevelingen of adviezen wil
geven m.b.t. het leerproces in de klas, wordt dit eerst besproken met de IB-er.
Hierdoor worden misverstanden en niet-gewenste verwachtingspatronen bij ouders
voorkomen.

In het nieuwe stelsel van de bekostiging van jeugdzorg door de Gemeente, kunnen ouders samen met de IB in
specifieke gevallen vergoede dyslexieonderzoeken en –behandelingen aanvragen bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin.
Verder kunnen ouders en school gebruik maken van o.a. de volgende externe dienstverlening:

Algemeen

Kind- en oudergericht
Schoolverpleegkundige / schoolarts
GGD
altijd te raadplegen bij vragen over
gezondheid & welzijn
Laagdrempelig. Advisering bij alle
Centrum voor Jeugd en Gezin van
vragen over opgroeien en
de Gemeente Zeist
opvoeding en bij zorgen over
ontwikkelingen thuis.
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Incidenteel

AMK

Advisering

gratis

Vitras
(maatschappelijk werk,
thuisondersteuning, training sociale
vaardigheden etc)

Advisering
Ondersteuning ouders

gratis
of kleine vergoeding, bijv
bij SoVa-training

Meander Omnium

Coach4you
Ondersteuning kind groep 8 bij de
overgang klas 1 VO

gratis

Opstap
taalverwerving thuis

Algemeen

Incidenteel

Schoolgericht
Advisering en
Samenwerkingsverband ZOUT
leerkrachtondersteuning bij vragen
rondom ontwikkeling leerlingen
Specifieke ondersteuning waarvoor
Stichting CBO
vroeger een ‘rugzakje’ kon worden
aangevraagd
Schoolverpleegkundige 2 x per jaar
GGD
overleg met IB
Centrum voor Jeugd en Gezin van
Coördinator CJG 2 x per jaar
de Gemeente Zeist
overleg met IB
AMK
Advisering
Vitras
Advisering
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rijksvergoeding
budget via ZOUT
gratis
gratis
gratis
gratis
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Bijlage 1
Het groepsplan komt op de volgende manier tot stand:
1.
2.
3.
4.

5.

aan de hand van de groepskaart van ParnasSys wordt een voorlopig groepsplan geschreven.
daarna volgt een overleg met de IB-er, waarin de volgende twee documenten worden gebruikt:
a. voorlopig groepsplan.
b. groepsverslag (alleen de relevante zaken invullen).
leerkracht schrijft het definitieve groepsplan.
op het rapport van de leerlingen wordt voor rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen aangegeven
wat de instructiebehoefte van de leerling is voor de aankomende periode:
a. instructiebehoefte 1: extra aandacht.
b. instructiebehoefte 2: basisaanbod.
c. instructiebehoefte 3: verrijking/verdieping.
d. instructiebehoefte 4: individuele route.
planning:

Maand
Augustus
September
Oktober

Wat:

Kleutergroepen
IB:

10-minuten-gesprek
Indien nodig: KIJK, UGT-R,
TAK

Overleg

November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

Maand
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

Ouders:

10-minuten-gesprek
KIJK
Indien nodig: UGT-R, TAK

Overleg

Cito
Rapport

KIJK
Cito
Rapport
Na 6 weken in groep 1 de
Quickscan DHH

Wat:

10-minuten-gesprek
10-minuten-gesprek

Overleg

10-minuten-gesprek

Overleg

10-minuten-gesprek

Groep 3 t/m 8
IB:
Overleg

Ouders:
10-minuten-gesprek

Bijstellen groepsplan

Overleg
10-minuten-gesprek

Cito
Groepskaart ParnasSys
Groepsplan
Rapport

10-minuten-gesprek
Overleg

10-minuten-gesprek

Bijstellen groepsplan

10-minuten-gesprek

Cito
Groepsplan
Rapport

10-minuten-gesprek
Overleg
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Bijlage 2

Ondersteuningstraject door Samenwerkingsverband ZOUT (Zuid-Oost Utrecht):

Als school en ouders samen proberen we zelf eerst alle mogelijkheden die tot onze beschikking staan te
benutten, wanneer de ontwikkeling van een kind ons zorgen baart.
Als dat allemaal niet voldoende blijkt te helpen, voelen we ons ‘handelingsverlegen’.
We kunnen dan een zogenoemd ‘Groeidocument’ opstellen, waarin we uitgebreid opschrijven wat de sterke en
de belemmerende factoren van het kind, de school en de ouders zijn. Ook beschrijven we wat we zelf al hebben
geprobeerd en wat dat opgeleverd heeft. We geven ook aan wat de zorgen en de ondersteuningsbehoeften van
de school, van de ouders en van het kind zijn.
Dit document sturen we naar het ZOUT om inschakeling van hun expertise aan te vragen.
In het algemeen volgt dan:
een gesprek met de ouder(s), leerkracht en IB
een observatie van het kind in de klas + een gesprek met het kind
een gesprek met voorstellen en suggesties voor handelen in school en thuis.
enkele voortgangsgesprekken, met eventueel een voorstel tot nader onderzoek van bijv. de
intellectuele capaciteiten van het kind waarop weer een nabespreking van het onderzoek met de
ouders en de leerkracht en IB volgt.
constatering dat: - we nu voldoende handreikingen hebben om zelf weer verder te kunnen
- we een OPP gaan opstarten voor een eigen ontwikkelingstraject in de komende
schooljaren
- we plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (bijv De Stuifheuvel) of
voor Speciaal Onderwijs (bij ernstige belemmeringen van lichamelijke of geestelijke
mogelijkheden) gaan aanvragen.
Omdat al deze vervolgstappen vastgelegd worden in een en hetzelfde document, noemen we dit het
Groeidocument.
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Bijlage 3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

IB:
RT:
ParnasSys:
CBO:
AMK:
SWV:
DHH:
OPP:
TAK:
UGT-R:
CJG:
KIJK:

intern begeleider
remedial teacher
leerlingadministratie
christelijk basisonderwijs Zeist
advies en meldpunt kindermishandeling
samenwerkingsverband
digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid
Ontwikkelingsperspectief
Taaltoets Alle Kinderen
Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised
Centrum voor Jeugd en Gezin
observatiemethode kleuters

Als u meer wilt weten over onderstaande begrippen: zie http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/
o
REC:
regionaal expertisecentrum
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