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Afkortingenlijst 
 
IB = Intern Begeleider 
RT = Remedial Teacher 
KOV = Kinderen met een OntwikkelingsVoorsprong 
MRT = Motorische Remedial Teaching  
PPO = Passend Primair Onderwijs 
LVS = Leerling Volg Systeem 
OKR = Onderwijskundig Rapport 
PO = Primair Onderwijs 
VO = Voortgezet Onderwijs 
(P)AB = (Preventief) Ambulant Begeleider 
SiDi = Signalering en Diagnostisering Hoogbegaafdheid 
OVM-JK = OntwikkelingsVolgModel Jonge Kind 
SCOL = Sociale Competentie ObservatieLijst 
JGT = Jeugd- en Gezinsteam  
CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin 
S(B)O = Speciaal (Basis) Onderwijs 
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1. Inleiding 
 
 
Voor u ligt het zorgplan van de Eerste Leidse Schoolvereniging.  
Het zorgplan laat zien hoe de zorgstructuur van de school als geheel georganiseerd is, 
inclusief de bijbehorende activiteiten en de verdeling van personeel en middelen.  
Elk jaar zal worden bekeken of het zorgplan nog voldoet of dat er zaken gewijzigd of 
toegevoegd moeten worden. 
 
Op de E.L.S. werken wij continu aan optimale zorg en begeleiding voor de leerlingen. 
Onze visie luidt: 
 
Wij vinden het als E.L.S. belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig 

voelen en respectvol met elkaar omgaan in een stimulerende omgeving, waarin iedereen 

zichzelf kan zijn. 

 
 

Elkaar respecteren 

Leren in een veilige omgeving 

Samen… het beste uit jezelf halen 
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2. Taakomschrijvingen 
 
Op de E.L.S. zijn er verschillende functies belast met de zorg voor leerlingen.  
 
De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke. De leerkracht volgt de ontwikkeling 
van de  leerlingen nauwkeurig  en signaleert of leerlingen extra zorg nodig hebben of dat 
het niveau voldoet en conform de verwachting is van de desbetreffende leerling. Dit doet 
de leerkracht door middel van observaties en het afnemen van zowel Leerling Volg 
Systeem (LVS) toetsen als methode gebonden toetsen. Leerkrachten nemen contact op 
met de Intern Begeleider als zij merken dat een leerling extra hulp nodig heeft. Zij zijn 
het eerste aanspreekpunt voor ouders als er zorg is met betrekking tot hun kind. Verder 
zorgen zij voor een juiste verslaglegging van oudergesprekken, handelingsplannen en 
overdracht naar een andere leerkracht. Voor een verdere uitwerking van de taken als een 
leerling meer zorg nodig heeft, zie het stappenplan in hoofdstuk 3.2.  
 
De directeur is altijd de eindverantwoordelijke. De directeur bewaakt de kwaliteitszorg en 
maakt (mede) beleid voor leerling-prestaties. Ook houdt de directeur toezicht op het 
uitvoeren van besluiten en neemt hij/zij deel aan de kring van PPO (Primair Passend 
Onderwijs). Tevens zit hij het Ondersteuningsteam voor, als eindverantwoordelijke van 
het arrangeerproces. Meer hierover in hoofdstuk 3.3. 
 
De bouwcoördinatoren hebben meer een basale, overkoepelende taak, meer op 
leerkracht- en groepsniveau. Zij houden in de gaten of elke klas draait zoals het zou 
moeten en nemen organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat elke leerkracht 
de middelen heeft om goed les te geven. 
 
De functies van Intern Begeleider, Remedial Teacher en leerkracht voor Kinderen met 
een Ontwikkelings Voorsprong zijn echt toegespitst op de zorg. In de volgende 
paragrafen zullen deze functies nader omschreven worden. 
 
Onderstaand figuur geeft een beeld van alle betrokkenen bij de zorg. In de figuur is te 
zien dat de zorg voor een leerling primair hoort bij ouders /verzorgers en bij de 
leerkracht. Als deze partijen onderling zorgvragen blijven houden over de leerling is de 
intern begeleider het eerste aanspreekpunt. Deze kan op haar beurt weer overleggen 
met verschillende partijen om tot een juiste oplossing voor de leerling te komen. Dit 
proces zal in dit zorgplan verder worden uitgewerkt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Intern begeleiders 
(tevens in de functies remedial 
teacher en KOV-leerkracht) 

Externe instanties 
Ondersteuningsteam, PPO, 

Jeugdarts, JGT, expertteam,… 

Management Team 

Directeur,  
bouwcoördinatoren  

Ouders/ 
verzorgers 

 
Leerling 

 

Leerkracht
t 
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2.1 Intern Begeleider  
 
Er is 0,85 wtf fte beschikbaar voor de functie intern begeleider op de E.L.S.  
Er is een IB-er (Intern Begeleider) voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een IB-er voor 
de bovenbouw (groep 5 t/m 8).  
De intern begeleider is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteitszorg binnen 
de school.  
De taken van IB-er zijn onder te brengen in de volgende gebieden: 
 

School niveau 

• Het maken en bewaken van procedures m.b.t. de leerlingenzorg en LVS (opstellen 
toetskalender, toetsen beschikbaar maken voor leerkrachten, analyseren van de 
resultaten en deze bespreken met leerkrachten) 

• Het coördineren van de organisatie rondom de Cito Entreetoets en centrale Eindtoets 
PO en het begeleiden van de leerlingen met dyslexie hierbij. 

• Het beheren van de interne leerlingendossiers en toezien op het actueel houden van 
de gegevens 

• Het informeren van het team over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. leerlingenzorg 
• Het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen over leerresultaten, leerlijnen en 

de resultaten/uitkomsten van het LVS  
• Het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen met intercollegiale intervisie (zie 

blz 22) 
• Overleg met RT-ers over de leerlingen die zij begeleiden, het evalueren van de 

handelingsplannen en het samenstellen van nieuwe RT roosters.  
• Aansturen van de begeleidings tijd van de leerkrachten die vrijkomt door de inzet van 

vakleerkrachten 
• Het beheer van de orthotheek  
• Aansturen van RT-er, MRT-er en KOV leerkracht 
• Bijhouden van kennis m.b.t. ontwikkelingen van algehele zorg 
• Deelname aan het managementoverleg met directeur en bouwcoördinatoren. De IB-

er(s)  is alleen aanwezig bij agendapunten die betrekking hebben op de zorg. 
• Ontwikkelen en het schrijven van beleid rondom de zorg 

 
Leerkracht niveau 

• Het organiseren en leiden van leerlingbesprekingen met de leerkracht 
• Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het maken en uitvoeren van 

handelingsplannen/ontwikkelingsperspectief/groepsplannen, en het controleren van 
de geschreven plannen.  

• Het adviseren van leerkrachten bij klassenmanagement. 
• Het adviseren en begeleiden van leerkrachten bij leer-, gedrags-, en 

werkhoudingsproblemen van leerlingen op leerling- en groepsniveau. 
• Het samen met de leerkrachten voeren van gesprekken (daar waar nodig en 

gewenst), met ouders en hulpverleners. 
• Het adviseren van de leerkracht bij het opstellen van het Onderwijskundig Rapport 

(OKR) bij tussentijds schoolverlaten en de overgang naar het VO en het controleren 
van de stukken. 

• Hulp bieden aan leerkrachten bij het invullen van aanvragen voor extern onderzoek 
en verwijzingen. 
 
Leerling niveau 

• Diagnostische toetsen afnemen bij twijfel aan het niveau van een leerling (zowel bij 
lage als hoge resultaten).  

• Het afnemen van aanvullende toetsen bij zij-instromers om een completer beeld te 
krijgen van het niveau van de leerling 

• Het informeren van groepsleerkrachten over zij-instromers. 
• Leerling/groepsobservaties 
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Extern niveau 

• Het onderhouden van externe contacten met o.a.: de onderwijsbegeleidingsdienst, 
logopedist, adviseur PPO, (P)AB-ers, schoolmaatschappelijk werk, 
jeugdgezondheidszorg. 

• Deelname aan de kring met IB-ers en directeuren uit regio Mors voor overleg en 
verdeling van expertise uit het expertiseteam. 

• De rol van secretaris bij het organiseren van een Ondersteuningsteam (deelnemers 
uitnodigen, agenda versturen, stukken in orde maken, notulen maken en 
rondsturen). 
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2.2 Remedial Teacher 
 
Voor de Remedial Teaching (RT) is er 0,24 wtf beschikbaar. De inhoud van de 
werkzaamheden van de RT-er wordt aangestuurd door de Intern begeleider. 
 
De taken van de RT-er op de E.L.S. zijn: 
 
• Het begeleiden van individuele leerlingen of groepjes leerlingen op een gebied waar 
de leerling(en) extra hulp kan gebruiken (zowel cognitief als sociaal-emotioneel), zoals in 
het handelingsplan staat omschreven.  
• Het adviseren van groepsleerkrachten op het gebied van didactiek, pedagogiek of 
klassenmanagement.  
• Het regelmatig bespreken van de voortgang van de RT-leerlingen.  
• In overleg met de IB-er het RT-rooster opstellen. 
• Het op de hoogte houden van groepsleerkrachten over de voortgang van de RT van 
hun leerlingen en richtlijnen geven voor de begeleiding van deze leerlingen in de klas. 
• Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek indien nodig en hier een verslag van 
maken. 
• Het opstellen van een handelingsplan bij individuele leerlingen in overleg met de 
groepsleerkracht.  
• Het aanleveren van het handelingsplan aan de IB-er ter goedkeuring.   
• Zorgen voor de administratie van het handelingsplan in het leerlingdossier in Esis. 
• Desgewenst samen met de groepsleerkracht een gesprek aangaan met ouders en 
eventuele externe organisaties over de begeleiding van de leerling.  
• Zorg dragen voor de evaluatie van de handelingsplannen en dit bespreken met de 
leerkrachten. 
• Leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal / wegwijs 
maken in de orthotheek of aanbieden van materiaal. 
• Bijhouden van kennis m.b.t. RT materialen en ontwikkelingen m.b.t. de zorg 
• Kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen. 
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2.3 KOV-leerkracht 
 
Op de E.L.S. is een taakleerkracht belast met de zorg voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong (KOV). Er is 0,24 wtf  beschikbaar. 
 
De taken van de KOV-leerkracht op de E.L.S zijn: 
 
• Het opstellen en mede uitvoeren van het beleid betreffende het onderwijs aan 

leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, in overleg met de directie/IB 
• Overleg met IB-er en leerkrachten over de samenstelling van de rekengroepjes.  
• Opstellen van handelingsplannen voor de leerlingen in de rekengroepjes en zorgen 

voor de administratie van het plan in het leerlingendossier in Esis. 
• Drie keer per jaar evalueren van deze handelingsplannen. Deze periodes lopen anders 

dan de periodes van 10 weken, maar hangen samen met de rapporten. 
• Het schrijven van een evaluerend stukje als bijlage bij het rapport van leerlingen in 

de rekengroepjes. 
• Wekelijks werken met de rekengroepjes. 
• Overleg met IB-er en leerkrachten over leerlingen die een apart taalprogramma 

kunnen volgen. 
• Observeren werkwijze van de leerlingen met een extra taalprogramma en overleg 

met de leerkrachten hierover. 
• Bijhouden en aanvullen van de materialen die gebruikt worden voor leerlingen met 

een ontwikkelingsvoorsprong. 
• Overleg met IB en leerkrachten over leerlingen die eventueel vervroegd doorstromen. 
• Het coördineren van de afname van de signaleringslijst van de SiDi 3 bij alle 

leerlingen rond de herfstvakantie. 
• Overleg met IB en leerkracht bij het afnemen van de SiDi 3 bij vermoeden van 

(hoog)begaafdheid. 
• Het bijhouden van recente ontwikkelingen op het gebied van KOV en het team 

daarvan op de hoogte houden. 
• Het begeleiden van leerkrachten in het werken met leerlingen die in de klas werken 

met extra materiaal. 
• Indien nodig onderhouden van contacten met ouders van leerlingen met een 

ontwikkelingsvoorsprong, d.m.v. gesprekken. 
• Het organiseren van de Kangoeroewedstrijd. Dit is een jaarlijkse reken- en 

wiskundewedstrijd die plaatsvindt in 46 landen. 
• Communicatie/en scholing of kennisoverdracht  naar team en ouders over het beleid 

dat de E.L.S. voert ten aanzien van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
• Coachingsgesprekjes met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wanneer hier 

aanleiding toe is. 
• Begeleiding van leerlingen uit de combinatiegroepen bij taalverrijking of extra 

projecten. In de combinatiegroepen hebben de leerkrachten onvoldoende tijd om 
deze leerlingen zelf te begeleiden. 

 
Voor een beschrijving van de inhoud van het onderwijs aan kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong wordt verwezen naar het KOV beleid van de E.L.S.   
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3. Inhoud van de zorg 
 
3.1 Intake/ aannamebeleid 
 
Intake van leerlingen die 4 jaar worden 
De groepsleerkracht neemt voordat een leerling op school komt contact op met ouders 
om wendagen af te spreken, en om een intakegesprek te plannen. Dit gesprek gaat aan 
de hand van een intredevragenlijst (zie bijlage 2). Dit is een lijst met vragen die inzicht 
moeten geven in de algehele ontwikkeling van een kind vanaf de geboorte tot het 
moment dat het bij ons op school komt (voorschoolse periode) 
Naast vragen die informeren naar een algemeen beeld van de ontwikkeling van de 
leerling, zijn hier ook vragen in verwerkt uit de intakevragenlijst van SiDi-3 (protocol 
voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het 
primair onderwijs). Tijdens het gesprek kijkt de leerkracht bovendien samen met ouders 
of er specifieke risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van leesproblemen. Dit wordt 
ingevuld op een lijstje afkomstig uit de Signaleringslijst voor Kleuters uit het Protocol 
voor Leesproblemen en Dyslexie. 
Gegevens uit de intake worden door de groepsleerkracht in een kort verslagje aan de IB-
er gegeven en deze voegt dit bij in haar aantekeningenmap. De leerkracht zet dit 
verslagje ook als gespreksverslag (notitie) in het leerlingendossier in Esis en de 
vragenlijst komt hier als bijlage bij.  
Bij meertalige leerlingen vult de leerkracht tijdens het gesprek samen met de ouders het 
Taalanamneseformulier in afkomstig van de afdeling logopedie van OnderwijsAdvies. Ook 
dit formulier komt in Esis. 
 
Aannamebeleid van zij-instromers 

De E.L.S. volgt de volgende procedure voor het aannemen van zij-instromers: 
1. Er wordt door directie, intern begeleider en administratie bekeken of er plaats is in de 

jaargroep die aansluit op de huidige groep van  de leerling. Dit conform de afspraken 
over de groepsgrootte zoals in de ALV is besloten.  

2. De directie neemt contact op met ouders voor een kennismakingsgesprek en 
rondleiding door de school. 

3. Als ouders hun kind op de E.L.S. willen plaatsen vullen ze het aanmeldingsformulier 
in. 

4. Afhankelijk van de wens van ouders over het moment om de huidige school van de 
leerling in te lichten over de wisseling, wordt voor of na het onderzoek van de intern 
begeleider contact opgenomen met de huidige school over het functioneren en het 
niveau van de leerling. Onze voorkeur gaat uit naar informatieoverdracht vóór het 
onderzoek. 

5. De intern begeleider neemt een kort didactisch onderzoek af bij de leerling.  
6. Er vindt intern overleg plaats tussen IB-er, directie en leerkracht van de betreffende 

groep voor plaatsing van de leerling. Het kan zijn dat het niveau en/of het gedrag van 
de leerling in combinatie met de omstandigheden in de groep waar hij/zij geplaatst 
wordt aanleiding geeft tot twijfel of wij deze leerling voldoende kansen kunnen 
bieden. In dit geval kan de casus van deze leerling eventueel nog breder worden 
besproken in een zorgteamvergadering of teamvergadering. De beslissing tot aan het 
aannemen van een leerling ligt bij de school. 

7. Als besloten is dat de leerling geplaatst wordt neemt de directie contact op met 
directie van de huidige school van de leerling over het tijdstip van de wisseling. 

8. De definitieve beslissing tot plaatsing wordt door de directie met ouders besproken. 
9. Als ouders het prettig vinden, en in overleg met de toekomstige leerkracht, is het 

mogelijk dat de leerling voordat het geplaatst wordt een dag(deel) komt meelopen in 
de nieuwe groep. 

10. We ontvangen van de huidige school het onderwijskundige rapport van de leerling. 
11. De leerkracht houdt een intakegesprek met de ouders over de ontwikkeling van de 

leerling. Dit gesprek gaat aan de hand van een intredevragenlijst die speciaal 
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ontwikkeld is voor zij-instromers (zie bijlage 3). Evenals de intredevragenlijst voor 4-
jarigen bevat deze lijst vragen uit de SiDi-3 intakevragenlijst.  

12. Gegevens uit de intake worden door de groepsleerkracht in een kort verslagje aan de 
IB-er gegeven en deze voegt dit bij in haar aantekeningenmap. De leerkracht zet dit 
verslagje ook als gespreksverslag (notitie) in het leerlingendossier in Esis. Het 
intakeformulier wordt toegevoegd in het leerling dossier. 
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3.2 Zorg op groeps- en individueel niveau  
 

Sociaal-emotioneel functioneren 

De groepsleerkracht volgt het sociaal-emotionele functioneren van de leerlingen door 
middel van observaties en de instrumenten OVM-JK (groep 1-2) en SCOL (groep 3 t/m 
8). Daarnaast wordt in het begin van het schooljaar (oktober) een sociogram gemaakt 
om de sociale verhoudingen binnen de groep in kaart te brengen (groep 3 t/m 8) 
De inhoud van het OVM-JK (Ontwikkelings Volg Model Jonge Kind) is gebaseerd op een 
ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. Dit houdt in dat via observaties van de 
groepsleerkracht de gehele ontwikkeling van een leerling nauwkeurig in kaart wordt 
gebracht.  
Het volgmodel wordt de eerste keer afgenomen 6 weken na start in groep 1. Hierna 
wordt het volgmodel nog twee maal per jaar ingevuld (november en mei). 
De resultaten van deze observaties worden in het computerprogramma OVM 2.0 door de 
groepsleerkracht ingevoerd en gekoppeld aan een leeftijdgerelateerde tijdsbalk. Hieruit 
kan de groepsleerkracht opmaken of een leerling zich leeftijdsadequaat ontwikkelt.  
De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een vragenlijst die een keer per jaar 
(maart/april)  door de leerkracht wordt ingevuld en in kaart brengt hoe sociaal 
competent een leerling zich in verschillende situaties op school gedraagt. Vanaf groep 6 
wordt de lijst ook door de leerling zelf ingevuld.  
 
Wanneer de groepsleerkracht signaleert (o.a. met bovenstaande instrumenten) dat een 
leerling sociaal-emotioneel niet conform zijn/haar leeftijd functioneert en gedrag vertoont 
waar hij en/of zijn omgeving last van heeft wordt contact opgenomen met de ouders. 
Samen wordt geprobeerd het probleem in kaart te brengen en een oplossing te vinden.  
Ook de ouders kunnen hun zorg over het sociaal-emotioneel functioneren uitspreken bij 
de groepsleerkracht. Soms is het wenselijk ook de intern begeleider bij dit gesprek uit te 
nodigen, uiteraard kan dit ook in een later stadium. Dit is afhankelijk van de hulpvraag. 
Soms is er sprake van storend gedrag naar andere leerlingen. Wanneer dit het geval is 
wordt een handelingsplan gedrag opgesteld. Hierbij zal worden geprobeerd de leerling 
gewenst gedrag aan te leren door middel van belonen. 
Als er sprake is van pesten wordt het pestprotocol gevolgd (te vinden op de website van 
de E.L.S.). 
 
Het didactisch functioneren 

Het didactisch functioneren van een leerling wordt op verschillende manieren gevolgd: 
1. Door middel van methode gebonden toetsen; de toetsen die na elk hoofdstuk of blok 

in het boek worden afgenomen. 
2. Door middel van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Deze worden 

op vaste tijdstippen in het schooljaar (volgens de toetskalender in bijlage 4) 
afgenomen. 
 

Rapportage naar ouders/verzorgers gebeurt driemaal per schooljaar door middel van het 
rapport voor de groepen 3 t/m 8. De ouders/verzorgers worden bij de eerste twee 
rapporten uitgenodigd voor een tien-minuten gesprek om over de vorderingen en het 
sociaal/emotioneel functioneren van hun zoon of dochter te komen praten. Soms 
resulteert dit in het maken van een vervolgafspraak.  
 
Ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 worden ook twee maal per jaar uitgenodigd 
voor een tien-minuten gesprek maar krijgen geen schriftelijke rapportage mee.  
Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de leerling met de 
ouders/verzorgers aan de hand de toetsgegevens en van het OVM-JK.  
 
Als er aanleiding is voor een gesprek over de toetsresultaten van juni (groep 1 t/m 7) 
worden ouders hiertoe uitgenodigd. Voor groep 2 geldt dit ook na de toetsresultaten van 
januari omdat de tienminuten gesprekken pas in mei plaatsvinden. Ook kunnen ouders 
zelf een gesprek aanvragen indien gewenst na het derde rapport. 
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Als een leerling naar groep 3 gaat krijgt hij eind groep 2 een overzicht van OVM en alle 
resultaten op de Cito toetsen mee in het plakboek met een verzameling van werkjes van 
de leerling. 
 
Bij de overdracht van een groep leerlingen naar de leerkracht van het volgende jaar 
wordt besproken met welke ouders er in de start van het schooljaar meteen een gesprek 
plaats dient te vinden met de nieuwe leerkracht. Dit gebeurt met ouders van leerlingen 
waar een lopend handelingsplan voor is en/of met ouders waarmee de leerkracht het 
afgelopen jaar al veel gesprekken heeft gevoerd vanwege de zorg voor hun kind. 
Wanneer wordt besloten dat de leerling extra zorg nodig heeft in de groep kan dat op de 
volgende manieren plaatsvinden: 
 

Stap 1: extra instructie op groepsniveau 

De groepsleerkracht constateert dat een groep leerlingen extra instructie nodig heeft. 
Deze verlengde instructie wordt ingepland tijdens het Zelfstandig Werken. Leerlingen die 
deze zorg krijgen worden vermeld in het groepsplan bij de leerlingen met vermelding 
begeleiding intensief.  
 
Stap 2: zorg op schoolniveau  

Deze zorg wordt toegepast wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de 
leerkracht. Een leerling heeft hardnekkige IV of V scores en kan het reguliere 
leerstofaanbod niet volgen zonder ondersteuning buiten de klas. Er is geen sprake van 
kortdurende RT maar er wordt minimaal een half jaar extra begeleid buiten de klas. 
Soms resulteert leerachterstand in het opstellen van een ontwikkelingsperspectief omdat 
duidelijk wordt dat de leerling op één of meerdere vakgebieden de einddoelen van groep 
8 niet kan halen.  
• De IB-er neemt contact op met RT-ers. Op dit moment verzorgen de IB-ers ook de 

RT. Er wordt gekeken of er ruimte is en mogelijkheden voor de leerling worden 
besproken. 

• De RT-er neemt contact op met de groepsleerkracht om leerinhouden door te spreken 
en maakt een handelingsplan indien het gaat om een individuele leerling. Begeleiding 
van groepjes leerlingen wordt vermeld in het groepsplan door de leerkracht. 

• De RT-er stuurt het complete handelingsplan naar de IB-er ter goedkeuring en 
vervolgens naar de leerkracht. 

• Wanneer het handelingsplan in orde is bevonden zorgt de RT-er ervoor dat er een 
exemplaar op de E:schijf komt. 

• De groepsleerkracht maakt een afspraak met de ouders en stelt de ouders mondeling 
op de hoogte van het handelingsplan. 

• Het handelingsplan wordt uitgevoerd. 
• Tussentijds vindt overleg plaats tussen de RT-er en de groepsleerkracht. Dit kan 

informeel zijn, maar er moet wel verslaglegging plaatsvinden digitaal en in het 
leerlingendossier. 

• Het plan wordt geëvalueerd door de RT-er met inbreng van de groepsleerkracht.  
• De RT-er sluit dit kort met de IB-er en in overleg wordt er besloten 

o of het handelingsplan kan worden afgesloten (omdat er sprake is van gestegen 
toetsresultaten en/of het doel van het handelingsplan is bereikt),  
� De RT-er koppelt terug naar de groepsleerkracht. 
� De groepsleerkracht maakt een afspraak met de ouders en stelt de ouders 

mondeling op de hoogte van het besluit. 
o of het plan moet worden verlengd en eventueel aangepast moet worden (omdat 

het een andere inhoud behoeft en het leerdoel moet worden bijgesteld). In dit 
geval vindt er intern een probleemverkenning (diagnostiek) plaats en kan stap 2 
worden herhaald met een individueel handelingsplan.  

o of er externe hulp nodig is. Dit wordt in principe pas geadviseerd als stap 2 al 
twee keer doorlopen is en de school handelingsverlegen is.  
� Er vindt een gesprek plaats met ouders, leerkracht, IB-er en eventueel RT-er.  
De IB-er legt na goedkeuring van ouders het contact met de externe instantie. 
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3.3 Zorg vanuit externe instanties   
 
Bij de laatste stap in het zorgprotocol kan worden besloten dat er externe hulp 
ingeschakeld moet worden door de intern begeleider om de leerling de beste zorg te 
kunnen bieden. 
Het betreft de volgende hulp: 
 
Passend Primair Onderwijs 

Schoolbesturen met scholen voor primair en speciaal onderwijs die onderwijs verzorgen 
in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar 
en Kaag en Braassem hebben met ingang van het schooljaar 2014-2015 de opdracht om 
voor alle leerlingen binnen deze gemeenten passend onderwijs te organiseren. Ze zijn 
gebundeld in de organisatie ‘Passend Primair Onderwijs Regio Leiden’.  
Ze hebben de volgende missie geformuleerd:  
Het bieden van passend onderwijs aan elk kind,  

aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en talenten 

 
Ondersteuningsteam 
Indien zowel leerkracht als interne begeleider (en ouders) handelingsverlegen zijn, roept 
de interne begeleider de hulp van het ondersteuningsteam in. Tot dit 
ondersteuningsteam behoren, naast leerkracht, ouders en interne begeleider:  
- de directeur van de school. Hij is eindverantwoordelijk voor het arrangeerproces;  
- de adviseur passend onderwijs. Zij kent de onderwijsondersteuningsmogelijkheden 

binnen het samenwerkingsverband. Ze beschikt daarnaast over aanzienlijke kennis 
van speciale onderwijsbehoeften en heeft de expertise in huis om tijdig voor 
gespecialiseerde ondersteuningsvragen het team uit te breiden met de juiste 
specialisten. De rol is die van wegwijzer en architect: zij ondersteunt de school bij het 
vormgeven en vinden van het juiste arrangement.  

- de gezinsspecialist (Jeugd- en Gezinswerker). Deze werkt vanuit een Jeugd- en 
Gezinsteam, waarin diverse soorten (specialistischer) jeugdhulp zijn samengevoegd. 
Hij geeft consultatie en advies, denkt mee en versterkt professionals in het onderwijs. 
Hij is gericht op eigen kracht van kinderen, gezinnen en hun (sociale) omgeving, 
waaronder nadrukkelijk de school.  

 
De vervolgstap is afhankelijk van welk soort arrangement uit het ondersteuningsteam 
komt:  

1. hulp binnen de basisondersteuning van de school of  
2. hulp binnen de basisondersteuning met behulp van het expertiseteam of 
3. verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs.  

 
Ad 1 Basisondersteuning – autonome ondersteuning 

Van het budget dat de school voor basisondersteuning beschikbaar heeft (gefinancierd uit 
lumpsumbekostiging en aanvullend vanuit een vast bedrag per leerling dat de school 
krijgt van het samenwerkingsverband), organiseren wij het betreffende arrangement.  
 
Ad 2 Expertteam 

Hierbij maken we gebruik van het team van experts. Dit team bestaat uit deskundigen op 
diverse vakgebieden die inzetbaar zijn voor de uitvoering van daadwerkelijke hulp. Zij 
worden betrokken op het moment dat duidelijk is welke ondersteuning geleverd moet 
worden. Deze experts werken op meerdere scholen, en zijn verbonden aan een kring. De 
E.L.S. werkt in een kring samen met de scholen die geografisch gezien het dichtstbij 
liggen; de Morskring en de Pacelli. De komende jaren zullen moeten uitwijzen hoe deze 
samenwerking exact vorm gaat krijgen (overlegplatform tussen directies, zoeken naar 
een passende plek voor leerlingen, experts inzetten om arrangementen uit te voeren, 
middelen beschikbaar maken om arrangementen uit te voeren). 
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Ad 3 Gespecialiseerd onderwijs 

Het kan voorkomen dat, alle inspanningen ten spijt, passend onderwijs niet geboden kan 
worden voor een leerling op een reguliere school. Hiervoor biedt het 
samenwerkingsverband onderwijs in een gespecialiseerde setting. PPO heeft de ambitie 
om het huidige speciaal (basis) onderwijs door te ontwikkelen naar ‘gespecialiseerd’ 
onderwijs, door de bestaande schotten tussen speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs te slechten.  
In bijlage 1 staat de route die genomen moet worden voordat een kind een plek kan 
krijgen op een school met Gespecialiseerd onderwijs. 
 
 
Logopedie vanuit OnderwijsAdvies 

De taak van de logopedist is onder andere het uitvoeren van logopedisch onderzoek. Dit 
kan plaatsvinden op verzoek van de ouders of de school. De logopedist kan onderzoek 
verrichten op het gebied van taalontwikkeling, uitspraak, afwijkende mondgewoonten, 
stotteren/ vloeiendheid, stem, auditieve waarneming en beginnende geletterdheid.  
 
Naast deze specifieke zorg is de logopedist ook een aantal keer per jaar standaard 
aanwezig op de E.L.S.  Aan het eind van groep 1 of aan het begin van groep 2 worden 
alle leerlingen gescreend. Ouders vullen van te voren een vragenlijst in. Bij gesignaleerde 
problemen kan het kind na toestemming van de ouders worden aangemeld voor 
logopedisch onderzoek. Als blijkt dat er logopedische begeleiding nodig is, bespreekt de 
logopedist met de ouders het vervolg: adviezen, verwijzing naar vrijgevestigde 
logopedist, of controle. Tevens geeft de logopedist voorlichting aan ouders en 
leerkrachten en kan zij klassenlessen over logopedische onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
mondmotoriek verzorgen. 
 
 
Diagnostisch onderzoek (pedagoog/ psycholoog) 

Er kunnen door specialisten op verzoek van school, met medewerking van ouders, 
verschillende soorten onderzoek worden gedaan: observatie in de groep, een 
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psychologisch en/of didactisch onderzoek. De school kan hiertoe besluiten als ze het 
gevoel heeft in ‘handelingsverlegenheid’ te zitten bij een bepaalde leerling. 
Na een intake en het daadwerkelijke onderzoek vindt er een gesprek op school plaats 
met de onderzoeker, ouders, de leerkracht(en) en  de IB-er. Tijdens dit gesprek wordt 
het onderzoek nader toegelicht en worden er adviezen voor school en ouders aangereikt. 
Zowel school als ouders ontvangen een exemplaar van het onderzoeksverslag. 
 
  
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  

Binnen het CJG zijn onder andere jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten 
en logopedisten werkzaam. Deze medewerkers van de Jeugdgezondheidzorg vormen een 
vaste schakel tussen het CJG en de basisschool en nemen onder andere deel aan de 
ondersteuningsteams en IB overleggen van uw school. Ouders wordt daarvoor 
toestemming gevraagd. 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt aangeboden door de GGD Hollands Midden.  
Wat doet JGZ op de basisschool? 
• Op vaste momenten wordt de groei en ontwikkeling van alle kinderen gevolgd. Tijdens 

de basisschoolperiode worden alle kinderen uitgenodigd als ze in groep 2 en 7 zitten. 
• Naast de vaste momenten kunnen ouders altijd contact opnemen als er vragen of 

zorgen zijn over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van hun kind. Op 
verschillende manieren kunnen ze op de vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, 
een gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, een cursus etc. 

• Zijn er zorgen over het kind dan besteedt de JGZ daar extra aandacht aan. Samen met 
de ouders/verzorgers, en de school wordt besproken wat nodig is om de zorgen aan te 
pakken. Zonodig overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige in overleg met 
ouders met de huisarts, specialist en/of andere instanties. 

• Verder geeft de JGZ adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met 
elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. Ze kunnen de school ondersteunen 
bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.  

Meer informatie is te vinden op de website van het CJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl  
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3.4 Overgang groep 2-3 
 
Jonge leerlingen 

Uitgangspunt is dat alle kleuters uit groep 2 doorgaan naar groep 3. Kinderen die het 
volgende schooljaar 6 jaar worden tussen 1 oktober en 31 december horen hier ook bij. 
Tijdens het intakegesprek wordt aangegeven bij deze leerlingen dat ze starten in groep 1 
en na de zomervakantie al meteen na groep 2 gaan. Deze leerlingen zitten dus niet het 
volle schooljaar in groep 1.  
Bij elk 10-minutengesprek (ook al in groep 1) wordt er bij deze leerlingen extra 
besproken of de verwachting is dat de leerling klaar is voor groep 3 aan het eind van 
groep 2. Hiervoor is het nodig dat deze jonge leerlingen op meerdere gebieden enkele 
maanden voorlopen op hun kalenderleeftijd (zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief 
gebied). Dit is in OVM goed te zien.  
 
Eind groep 1 krijgen leerlingen hun eerste Cito toetsen. Als de ontwikkeling in OVM ook 
achterstand laat zien wordt er eind groep 1 voor de start van groep 2 een handelingsplan 
opgesteld met als doel de overgang naar groep 3 te bewerkstelligen. Dit kan uiteraard 
ook nog op een later moment in groep 2 gebeuren als de ontwikkeling van een leerling 
hier aanleiding toe geeft. 
  
In de 10-minutengesprekken in groep 2 worden alle ouders geïnformeerd of hun kind 
zich op voldoende niveau ontwikkelt om aan het eind van groep 2 de overgang naar 
groep 3 te kunnen maken. Eind groep 2 wordt besloten of een leerling wel of niet 
doorgaat naar groep 3. 
 
In april/mei wordt er zorgvuldig naar de volgende ontwikkelingsgebieden gekeken: 
1. Cognitief gebied 
Op basis van OVM-JK en de uitslag van de Cito-toetsen. 
Scoort de leerling voldoende op de Cito-toetsen of als dat niet het geval is: zit er 
voldoende groei in de ontwikkeling op het gebied van voorbereidend lezen en rekenen.  
2. Sociaal-emotioneel gebied 
Op basis van OVM-JK en de algemene indruk van de groepsleerkracht. 
Speelt de leerling met de leerlingen van groep 2, voelt het zich thuis bij deze groep 
leerlingen en is de leerling ook door andere leerlingen uit de groep opgenomen?  Een 
kind moet emotioneel stabiel zijn en voldoende zelfvertrouwen hebben (sociaal 
evenwichtig). Daarnaast moet een kind enige mate van zelfredzaamheid tonen. 
3.Motorisch gebied 
Op basis van OVM-JK, de gemaakte werkjes in de klas en de grove en fijne motoriek in 
het algemeen. Voor de grote motoriek wordt ook de observatie van de vakleerkracht 
gymnastiek meegenomen. Ook wordt er bijgehouden hoe een kind meedoet met de 
lessen van de methodes Schrijfdans en Pennenstreken. 
4. Werkhouding en concentratie 
Op basis van OVM-JK en de algemene indruk van de groepsleerkracht. 
De werkhouding van een kind moet goed zijn. Een kind moet langere tijd, d.w.z. 
tenminste 10 minuten, achter elkaar (geconcentreerd) kunnen blijven werken en 
gemotiveerd zijn om te werken. Dit blijkt uit het feit of leerlingen uit zichzelf regelmatig 
kiezen om met ontwikkelingsmaterialen te werken en of ze het leuk vinden om ook 
moeilijkere werkjes te kiezen. 
5. Luisterhouding 
Een goede luisterhouding is essentieel om de uitleg goed te begrijpen en de opdrachten 
goed te kunnen verwerken. 
 
 
Kleuterverlenging 

Leerlingen waarbij de cognitieve ontwikkeling achterblijft bij hun leeftijdsgenootjes 
kunnen in aanmerking komen voor een verlengde kleuterperiode. Voorwaarde daarvoor 
is dat de groepsleerkracht een haperende ontwikkeling tijdig signaleert en bespreekt met 
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de IB-er. De groepsleerkracht draagt de verantwoording om een leerling met een 
ontwikkelingsachterstand extra te begeleiden met behulp van een handelingsplan. De 
groepsleerkracht zal dus intensief aan het werk moeten gaan met de leerling op het vlak 
waar extra hulp vereist is. Als intensieve begeleiding niet het gewenste resultaat oplevert 
kan verlenging van de kleuterperiode besproken worden. Heel duidelijk gesteld is dat het 
niet zo mag zijn dat een leerling, zonder extra stimulans en begeleiding aangeboden te 
hebben gekregen, onvoorwaardelijk aanspraak maakt op kleuterverlenging.  
Het moet duidelijk zijn dat kleuterverlenging ook daadwerkelijk meerwaarde heeft voor 
de ontwikkeling van de leerling. 
Een kleuterverlenging wordt op de E.L.S als een doublure gezien (zie hoofdstuk 3.6) 
 
De beslissing of een leerling wel of niet doorgaat naar groep 3 wordt genomen op basis 
van alle bovengenoemde overwegingen. Naar aanleiding van het zorgvuldig overwegen 
van deze criteria wordt een verantwoorde en weloverwogen beslissing genomen door de 
leerkracht, na uitvoerig overleg met de interne begeleider en zo nodig een lid van de 
directie. Er zal naar worden gestreefd deze beslissing voor de mei vakantie te nemen.  
In een gesprek met de ouders geeft de leerkracht aan welk advies de school afgeeft.  
Het advies van de school is, in het belang van de leerling, bindend. 
 
Hoe worden de groepen 3 samengesteld? 

De leerkrachten uit de kleutergroepen verdelen eerst individueel en later gezamenlijk de 
leerlingen die doorstromen naar groep 3. De samenstelling voor de nieuwe groepen 3 
worden aan de IB-er en de directie ter goedkeuring voorgelegd. Er wordt bekeken of de 
verdeling van de leerlingen over de twee groepen in balans is. Er wordt gestreefd naar 
twee gelijkwaardige groepen 3. De ouders worden tussen de mei- en de zomervakantie 
geïnformeerd over de indeling van de groepen 3 nadat ook de formatie definitief vast 
staat. 
 
Punten waar rekening mee wordt gehouden bij de verdeling: 
• Eerlijke verdeling jongens - meisjes 
• Vriendschappen 
• Zorgleerlingen worden zo gelijk mogelijk verdeeld 
• Voor sommige leerlingen is het beter dat ze niet bij elkaar in een groep zitten 

(gedragsproblemen, tweelingen). 
• Het kan voorkomen dat leerlingen van een kleutergroep niet worden opgedeeld als 

dit het beste lijkt voor de verdeling van de groepen  3.   
• De aantallen worden eerlijk verdeeld. 
• Mocht er één homogene groep 3 zijn, en de andere groep 3 een combinatiegroep ¾, 

wordt er nog extra gekeken of de concentratie en zelfstandigheid geen grote 
belemmering is voor de leerling om in een combinatiegroep te zitten.   
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3.5 Overgang naar voortgezet onderwijs  
 
Zie ook: protocol schoolverlaten in bijlage 5 

 

Gedurende de gehele basisschool periode worden de leerlingen voorbereid op het 
Voortgezet Onderwijs. De ontwikkeling van alle leerlingen wordt alle jaren nauwkeurig 
gevolgd via het leerling volgsysteem.  
De laatste twee jaren van de basisschool worden er nog enkele specifieke toetsen 
afgenomen waardoor er nog meer informatie verkregen wordt over het 
beheersingsniveau van de leerling om zodoende een uiterst zorgvuldig advies voor het 
VO te geven. 
  
Groep 7: 
In groep 7 wordt bij de tweede rapportgesprekken een voorlopig schooladvies afgegeven. 
Dit voorlopig advies is opgesteld in een overleg met de groepsleerkrachten van de 
groepen 6 en 7 en de bovenbouw IB-er. Bij twijfel wordt de directie geraadpleegd. Voor 
het opstellen van het schooladvies wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het LVS 
(Leerling Volg Systeem), de methode gebonden toetsen en de observaties van de 
leerkrachten voor wat betreft werkhouding en gedrag van de leerlingen. 
Rond mei wordt de Cito-entreetoets afgenomen. Gedurende 4 dagdelen maken de 
leerlingen deze toets. De toets geeft een goed inzicht wat de leerlingen op dat moment 
beheersen. Tevens geeft het een beeld van wat de leerling nog niet zo goed beheerst en 
waar de komende tijd dus aan gewerkt kan worden. De rapportage wordt in juni aan de 
leerlingen meegegeven nadat de ouders hierover vooraf per mail zijn geïnformeerd. In 
schooljaar 2014-2015 wordt aan deze rapportage voor het eerst een vooruitblik 
toegevoegd. Het nieuwe rapport vooruitblik geeft een rechtstreekse voorspelling van het 
best passende brugklastype voor de leerling, op basis van zijn totaalscore op de 
Entreetoets groep 7. De leerkrachten van groep 7 stellen een plan van aanpak op voor de 
leerlingen waarbij dit nodig is. Dit plan van aanpak wordt met de ouders besproken. 
 
Groep 8: 
In groep 8 wordt direct gestart met het plan van aanpak. 
In januari krijgen de ouders bericht over het schooladvies dat de school uitbrengt voor 
hun zoon/dochter. Tevens worden ouders/verzorgers hierbij uitgenodigd voor een 
gesprek met de groepsleerkracht over het advies van hun zoon of dochter.  
Het schooladvies is opgesteld  in een overleg met: de groepsleerkrachten van de groepen 
7 en 8 en de bovenbouw IB-er. Bij twijfel wordt overlegd met de directie. 
Voor het opstellen van het schooladvies wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het LVS 
(Leerling Volg Systeem), de methode gebonden toetsen, de entreetoets en de 
observaties van de leerkrachten voor wat betreft werkhouding en gedrag van de 
leerlingen. 
In april wordt de centrale eindtoets PO afgenomen. Deze toets wordt veelal gebruikt ter 
ondersteuning van het advies dat de school verstrekt aan de ouders/verzorgers over de 
te kiezen richting.  
In de praktijk blijkt dat het eindgetal (en daarmee de vormen van onderwijs die haalbaar 
zouden zijn) en het schooladvies niet altijd op dezelfde lijn liggen. Aspecten als 
leer/werkhouding, inzet/motivatie en schoolloopbaan worden in een beoordeling anders 
meegenomen dan in de schoolvorderingentoets. Deze aspecten wegen duidelijk mee in 
het schooladvies. 
 
Met het schooladvies kunnen de ouders/verzorgers en de leerling gericht gaan kijken 
naar een school voor het Voortgezet Onderwijs. Als de ouders/verzorgers behoefte 
hebben aan nadere advisering, wil de school die graag verstrekken. De aanmelding bij 
het Voortgezet Onderwijs wordt door de ouders/verzorgers zelf gedaan. Wanneer ouders 
hun kind officieel aanmelden bij een school voor VO geven zij de school voor VO 
toestemming tot het openen van het OKR van hun kind dat door de basisschool digitaal is 
aangemaakt. 
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3.6 Doublure 
 
Doublure 
 
De E.L.S. is een school met een leerstofjaarklassensysteem waarbij we streven naar een 
voortgaande, ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Het kan echter in bepaalde 
gevallen toch beter zijn voor een leerling om een jaar over te doen.  
 
Wij laten een leerling alleen doubleren wanneer het op meerdere gebieden onvoldoende 
vorderingen maakt, vergeleken met de algemene norm. Daarbij kijken we naar 
verschillende factoren, met name cognitieve ontwikkeling (kennis), werkhouding, sociaal-
emotionele ontwikkeling, welbevinden en motorische ontwikkeling.  
Daarbij moeten we de overtuiging hebben dat de doublure meerwaarde heeft en dat 
leerling voldoende mogelijkheden heeft om het onderwijs op onze school te blijven 
volgen. 
Er moet voldoende extra zorg geboden zijn aan de leerling: de leerling moet 
herhaaldelijk besproken zijn in de leerling besprekingen met de IB-er en er is voor 
meerdere periodes achter elkaar gewerkt met handelingsplannen en/of Remedial 
teaching. De school moet zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van de leerling en 
rekening houden met de voortgang van de leerling.  
 
Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met 
ouders/verzorgers, groepsleerkracht, IB-er en eventueel directie wordt genomen.  
De ouders zijn al vroeg in het schooljaar, in elk geval ten tijde van het tweede rapport 
door de leerkracht op de hoogte gesteld van de achterstanden van de leerling. Van deze 
gesprekken wordt een verslag gemaakt door de leerkracht dat wordt ondertekend door 
de ouders. Op het rapport (inclusief de gegevens uit het Leerling Volg Systeem) moet de 
achterstand duidelijk blijken. 
Rond mei wordt in een gesprek met de ouders, leerkracht en intern begeleider besproken 
wat het uiteindelijke advies van de school is. 
Het uitgangspunt van de school is met de ouders in goed onderling overleg te komen tot 
een door iedereen gedragen beslissing. Als het advies van de school duidelijk 
‘zittenblijven’ is en de ouders kunnen hier niet mee instemmen, dan zal nogmaals 
inzichtelijk worden gemaakt dat er sprake is van grote ontwikkelingsachterstanden op 
cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Dit lukt niet altijd, soms wordt het besluit 
uitgesteld tot na de eindtoetsen. 
  
De eindbeslissing ligt wettelijk bij de directie. Als ouders het niet eens zijn met de 
beslissing om hun kind wel of niet over te laten gaan, kunnen ouders zich wenden tot het 
schoolbestuur of contact opnemen met de klachtencommissie. De E.L.S. is aangesloten 
bij de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (LKC-VBS). 
Voor een inzage exemplaar van deze procedure kunt u zich wenden tot de directeur. Als 
de klachtencommissie de klacht na onderzoek gegrond verklaart, volgt rapportage en 
advies naar het schoolbestuur. Naar aanleiding van het advies kan het schoolbestuur 
maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend.  

  
Als een leerling doubleert wordt er voor het doublure jaar een plan van aanpak gemaakt 
dat gedurende het hele jaar kan worden wordt bijgesteld. Het kan zijn dat een leerling op 
bepaalde gebieden versneld door de lesstof kan. Voor de zwakke gebieden volgt de 
leerling het normale programma eventueel aangevuld met extra zorg binnen of buiten de 
klas. 
Overleg hierover met IB-er en ouders blijft belangrijk. 
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Het is niet wenselijk dat doubleren vaker dan één keer gedurende de basisschoolperiode 
plaatsvindt. Slechts in heel bijzondere gevallen zal hiervan worden afgeweken – en dan 
altijd met instemming van ouders en externe deskundigen. 
 
We denken dan aan:  
• jonge leerlingen  
• leerlingen die een verlengde kleuterperiode hebben gehad 
• leerlingen waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling trager verloopt t.o.v. 

leeftijdgenoten 
• leerlingen waarbij zich opnieuw grote leerproblemen voordoen 
• leerlingen waarbij er een goede verwachting bestaat dat een extra jaar het geheel 

van de schoolperiode positief zal beïnvloeden. 
• Leerlingen die langdurig afwezig zijn geweest door ziekte 
 
Extern onderzoek kan uitwijzen dat een leerling een andere vorm van onderwijs nodig 
heeft.  
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4. Overlegvormen binnen de zorg op de E.L.S. 
 
Op de E.L.S. zijn verschillende structurele overlegvormen binnen de zorg. Hieronder 
worden ze nader omschreven: 
 
De leerlingbespreking 

De leerlingbespreking vindt vier maal per schooljaar plaats op initiatief van de intern 
begeleider. Tijdens de leerlingbespreking bespreekt de groepsleerkracht de leerlingen 
met de intern begeleider. Gespreksonderwerpen zijn het sociaal emotioneel welbevinden, 
het gedrag en de resultaten.  
Tijdens de eerste leerlingbespreking van het schooljaar worden alle leerlingen besproken. 
Bij de tweede en derde leerlingbespreking spreken de groepsleerkracht en de intern 
begeleider samen af welke leerlingen er besproken worden. De vierde leerlingbespreking, 
tevens de overdracht naar het volgende schooljaar is in het bijzijn van de nieuwe 
leerkracht. Hier worden ook alle leerlingen besproken. 
De intern begeleider maakt aantekeningen van wat besproken is en stelt een 
actiepuntenlijst samen die de volgende leerlingbespreking weer wordt nagelopen. Bij de 
vierde leerlingbespreking, de overdracht, maakt de leerkracht van de oude groep van te 
voren een overdracht in Esis per leerling. Deze overdracht bestaat uit: 
1. Een korte omschrijving van de leerling in het afgelopen jaar (soort registratie: 

leerlingbespreking, onderwerp: groepsoverdracht) 
2. Aandachtspunten voor het komende jaar. Een notitie (onderwerp: groepsoverdracht) 

met belangrijke zaken die elk jaar weer gelezen dienen te worden door de volgende 
leerkracht. Bijvoorbeeld als ouders aangeven dat er mogelijk sprake is van 
onderpresteren, conclusies vanuit een intelligentie onderzoek, stoornis van een kind, 
gescheiden ouders, medische gegevens. Ook staat hierin vermeld bij zorgleerlingen 
dat het goed is om in augustus/september een startgesprek te houden met de ouders 
van deze leerling. Er wordt hiervoor één notitie gebruikt die we elk schooljaar weer 
(kunnen) aanvullen. Bij elke aanvulling wordt de datum vermeld dat het is 
toegevoegd.  

3. Alle handelingsplannen die het kind het afgelopen schooljaar heeft gehad moeten 
inclusief evaluatie in Esis staan. Een overzicht van de handelingsplannen wordt 
afgedrukt en meegenomen bij de overdracht. 

4. Een overzicht van alle toetsresultaten die de leerling gemaakt heeft in het LVS van 
Cito. 

 
 
Intervisie 

Voordat een leerkracht en intern begeleider hulp kunnen zoeken bij een 
Ondersteuningsteam, is het ook nog mogelijk om een leerling waar zorgen over zijn 
intern in een breder verband te bespreken. Bij zo’n bespreking worden alle leerkrachten 
uitgenodigd zich aan te sluiten als ze denken dat ze iets kunnen toevoegen aan het 
zoeken naar een oplossing voor een bepaalde leerling. Dit kan zijn omdat ze kennis 
hebben door hun werkervaring, door nascholing of door hun ervaring met deze specifieke 
leerling. Door middel van een intervisiemethode wordt er oplossingsgericht gesproken en 
krijgt de leerkracht van de zorgleerling nieuwe tips en adviezen. Inbreng van een casus 
gaat via de IB-er. Ouders zijn hier niet bij aanwezig. 
 
Overleg IB- directie 

Dit overleg vindt plaats wanneer daar aanleiding toe is. 
 
Overleg IB- IB 

Elke week hebben de intern begeleiders een gezamenlijk overlegmoment. In dit overleg 
worden knelpunten in de zorg besproken.  
Het betreft de zorg op alle niveaus: leerkracht, school, groeps en leerling niveau 
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Overleg IB- schoolverpleegkundige (CJG) 

Dit overleg vindt twee maal per schooljaar plaats. Besproken worden die leerlingen 
waarbij op enigerlei wijze zorg bestaat omtrent de gezondheid. Er wordt aan ouders 
mondeling toestemming gevraagd om hun kind te bespreken. 
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5. Dossiervorming 
 
Schoolniveau: 

Voor iedere individuele leerling (ingestroomd tot maart 2014) is er een hangmap in de 
dossierkast in de kamer van de intern begeleider. Voor kinderen die 4 jaar zijn geworden 
vanaf maart 2014 is er geen papieren dossier meer. Alles wordt gescand en staat in Esis. 
  
In de hangmap zitten alle belangrijke, originele stukken die de individuele leerling 
gedurende de hele schoolcarrière betreft, zoals: 
• het inschrijfformulier 
• het intakeformulier 
• het onderwijskundige rapport (bij tussentijdse wisseling van school) 
• de (geëvalueerde) handelingsplannen * 
• de overdrachten * 
• de schaduwrapporten van voorgaande jaren (met ingang van schooljaar 2013/2014 

zijn deze digitaal te vinden op de Algemene Dataschijf) 
• ondertekende verslagen van oudergesprekken * 
• onderzoeksverslagen (Onderwijs Advies (inclusief logopedie), PPO, externe 

organisaties etc.)  
• toetsen en analyseformulieren van leerlingen die doorgetoetst worden.  
• meldingen van de leerplichtambtenaar 
* Sinds schooljaar 2012-2013 is gestart met het digitaliseren van een deel van het 
leerlingdossier. Alle handelingsplannen, overdrachten en gespreksverslagen staan in Esis 
en hoeven niet meer in het papieren dossier. Wel zijn deze gegevens van voorgaande 
jaren er te vinden. 
 
Elke groep heeft ook een hangmap. Hierin zitten de oude groepsplannen. Vanaf 
schooljaar 2013/2014 staan de nieuwe plannen in Esis. 
 
De dossierkasten zitten op slot. 
De dossiers moeten altijd op school blijven en uiterlijk dezelfde avond weer in de 
dossierkast zitten. Leerkrachten kunnen dossiers even meenemen naar een andere 
ruimte binnen de school met toestemming van de IB-er. 
Ouders mogen op verzoek een dossier inzien in de kamer van de intern begeleider. Hier 
dient vooraf een afspraak bij de IB-er voor gemaakt te worden. 
Dossierstukken kunnen alleen worden gekopieerd en verzonden naar een instelling buiten 
school met schriftelijke toestemming van ouders. 
Leerlingdossiers worden vijf jaar bewaard nadat een leerling van school is gegaan en 
daarna vernietigd. 

 
Groepsniveau: 

In iedere groep is er een blauwe map aanwezig met informatie per leerling. In deze map 
zit voor iedere leerling een tabblad met daarachter de informatie per leerling zoals, 
kopieën van verslagen van oudergesprekken, handelingsplannen etc.  
Vertrouwelijke informatie zoals onderzoeksverslagen zitten alleen in de dossierkast van 
de IB-er en mogen niet als kopie in de groepsmap zitten. 
Bij de overdracht naar het volgende schooljaar controleert de leerkracht of alle 
belangrijke documenten aanwezig zijn in de hangmappen in de dossierkast van de IB-er 
en of alle handelingsplannen en gespreksverslagen in Esis staan. Deze documenten 
hoeven niet op papier mee naar de volgende leerkracht. Een samenvatting van alle 
belangrijke informatie van dat jaar komt in de overdracht.  

 
Digitaal 

In het computerprogramma ESIS-Web van Rovict worden de administratieve- en de toets 
gegevens van alle leerlingen bijgehouden en zijn we nu bezig met de overgang naar een 
compleet digitaal leerlingdossier. De administratie zorgt voor de juiste leerling gegevens, 
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de leerkracht houdt het verzuim en de afgenomen Cito toetsen bij. Ouders kunnen 
desgewenst een uitdraai krijgen van de Cito gegevens. 
Sinds schooljaar 2011-2012 staat de overdracht van de leerkracht naar de nieuwe 
leerkracht aan het eind van het schooljaar in Esis. 
Sinds schooljaar 2012-2013 voert de leerkracht ook de ondertekende gespreksverslagen, 
intakeverslagen en de handelingsplannen in Esis in. De RT-er en KOV-er voeren 
handelingsplannen in van de leerlingen die zij begeleiden. 
Voor gespreksverslagen gelden de volgende soorten registraties: 
- Extra Zorg: als het gesprek met ouders gaat over de extra zorg die een kind krijgt of 

nodig heeft op school. 
- Incident:als het gesprek met ouders gaat over iets dat is voorgevallen op school 

(pesten, agressie). 
- Notitie: voor alle overige gesprekken, inclusief intakegesprekken. 
Sinds maart 2014 zijn er voor de instromende leerlingen geen papieren dossiers meer. 
 
Rovict heeft gezorgd voor de volgende maatregelen om de gegevensuitwisseling en 
opslag van gegevens in ESIS zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden: 
• Toegang via een gebruikersnaam en wachtwoord. 
• Gebruikers hebben via hun rol (bijvoorbeeld groepsleerkracht) toegang tot bepaalde 

functies en gegevens.  
• Periodiek aanpassen van het wachtwoord is verplicht. 
• Beveiligde internetverbindingen. 
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Bijlage 1: Zorgroute PPO 
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Bijlage 2: Intakeformulier kleuters 
 
Naam kind  : 
Geboortedatum : 
 
Vriendelijk verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden. Onderstaande 
informatie is nodig om uw kind goed te kunnen opvangen aan het begin van zijn 
schoolloopbaan op de E.L.S. 
 
Algemene ontwikkelingsaspecten 

 

1. Hoe is uw gezinssamenstelling? 
 
 
2. Zijn er bijzonderheden m.b.t. de gezinssamenstelling (bijv. co-ouderschap, halfbroers 
of –zussen)? 
 
 
3. Zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de zwangerschap en/of de geboorte? 
 
 
4. Heeft uw kind bijzondere ziekten, beperkingen of stoornissen/ syndromen (ADHD, 
autisme…) (gehad) waar de school van moet weten?  
 
 
5. Heeft uw kind last van:  Allergieën    ja nee 
    Astma    ja nee 
    Gehoorproblemen  ja nee 
    Zichtproblemen  ja nee 
    Andere, nl …..  ja nee 

Zo ja, wat kunt u hierbij toelichten? 
 
 
6. Is uw kind onder behandeling (geweest) van een specialist/ therapeut (logopedist, 
fysiotherapeut, diëtist…)? 
 
 
7. Komen er stoornissen/ syndromen in de familie voor met een mogelijke erfelijke factor 
(ADHD, autisme…)?  
 
 
8. Hoe is het eet- en drinkgedrag van uw kind? 
 
 
9. Hoe is het slaapgedrag van uw kind (slaapt uw kind nog ’s middags, slaapt het ’s 
avonds goed in, etc.)? 
 
  
10. Zijn er bijzonderheden te melden omtrent de motorische ontwikkeling?  
 
 
11. Kan uw kind zichzelf aankleden?   
 
12. Kan uw kind zelf naar de wc gaan?  
 
13. Is uw kind zindelijk?  

Sinds wanneer? 
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14. Van welke vorm van kinderopvang heeft u gebruik gemaakt? 

 
  

Naam instelling 
Aantal 
dagdelen 
per week 

□  Kinderdagverblijf/ Crèche   
□  Peuterspeelzaal   
□  Gastouder   

□  Vaste oppas/ au-pair/ familie aan huis   
□  Anders, nl …………………………… 
…………………………………………………. 

  

□  Geen   
 
15. Hoe is deze opvang voor uw kind verlopen? 
 
 
16. Heeft uw kind zin om naar school te gaan? 
 
 
17. Zijn er mogelijke ingrijpende gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt? (zoals 
bijv. een ongeluk, overlijden van verwanten, ziekenhuisopname, scheiding van ouders, 
verhuizing, ziekte van ouders) 
 
 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 
18. Globale indruk.  
Geef in het onderstaande lijstje, door middel van een omcirkeling aan wat u in uw kind 
herkent. 

 
Mijn kind is: 

� spontaan � zelfverzekerd � aandachtvragend � opgewekt 

� driftig � somber � teruggetrokken � verlegen  

� gespannen � overactief � jaloers � angstig  

� passief � rustig � vrolijk � gehoorzaam 

Opmerkingen:  
 
 

 

19. Hoe is de omgang van uw kind binnen het gezin? (met ouders, broers en zussen) 
 
 

20. Hoe is de omgang van uw kind met andere kinderen en volwassenen? 
 
 

21. Hoe gedraagt uw kind zich in nieuwe situaties? 
 
 
 
 
22. Welbevinden 
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden: 
 Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind) 



30 
 

Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
 
Mijn kind:       

 J S N  J S N 

-heeft plezier in het leven    -helpt vaak andere kinderen    

-is fit en gezond    -komt voor zichzelf op    

-neemt initiatieven    -vraagt hulp als dat nodig is    

-speelt vaak met andere kinderen    
-vertelt spontaan over gebeurtenissen    
en activiteiten 

   

-gaat goed met andere kinderen om        

Opmerkingen: 
 
 

 
23. Betrokkenheid, speel/werkhouding en beeld van zichzelf 
 

Mijn kind: 
 J S N  J S N 

-kan intensief met iets bezig zijn    -verveelt zich gauw    

-werkt of speelt geconcentreerd    -maakt af waar hij/zij mee begon     

-is snel ontmoedigd als iets niet lukt    -………………………………………….    

Opmerkingen: 
 
 

 
24. Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegenaan loopt? 
 
 
 
Cognitieve ontwikkeling 

 
25. Bezigheden, die uw kind onderneemt 
In welke mate doet uw kind onderstaande activiteiten? Per uitspraak zijn er drie 
antwoordmogelijkheden: Vaak, Wel eens, Nooit.  
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
 
Mijn kind is veel bezig met: 
 V W N  V W N 

-rennen, fietsen, hollen    -gezelschapsspelletjes    

-televisie kijken    -liedjes zingen, naar muziek luisteren    

-bouwen met blokken, Lego, K’nex    -bekijken van een prentenboek    

-puzzelen, denkspelletjes    -luisteren naar een verhaal    

-computerspelletjes    -zelf lezen    

-knippen, plakken, kleuren    -………………………………………………………….    

-fantasiespel, rollenspel    -………………………………………………………….    

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 

26. Ontwikkeling 
 

Mijn kind: 
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 J S N  J S N 

-spreekt in lange zinnen    
-onderzoekt en experimenteert 
graag 

   

-spreekt duidelijk    -heeft een goed geheugen    

-kent de betekenis van veel woorden    -is ondernemend    

-heeft interesse in letters en lezen    
-is nieuwsgierig, stelt veel 
vragen 

   

-heeft interesse in hoeveelheden en getallen    -heeft oog voor detail    

-gebruikt moeilijke woorden    
- bedenkt oplossingen, anders 
dan je zou verwachten 

   

-kan moeilijke puzzels en spelletjes maken        

-heeft een rijke fantasie        

Opmerkingen: 
 
 

 
27. Zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. het de spraak/taalontwikkeling van uw kind? 
(bijv. snel of langzaam met leren praten) 
 
 
28. Heeft uw kind altijd goed verstaanbaar gesproken? 
 
 
29. Kan uw kind altijd goed onder woorden brengen wat het bedoelt? 
 
 
30. Is er in de familie sprake van dyslexie of andere lees/spellingproblemen (vader en/of 
moederszijde)? 
 
 
31. Wordt er thuis (nog) een andere taal/dialect gesproken? 
 
 
Overig 

 
32. Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind die van belang kunnen zijn voor de 
begeleiding van uw zoon/dochter? 
 
 
 
 
 
 
 
Invuldatum: 
Ingevuld door: 
Handtekening: 
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Bijlage 3: Intakeformulier groep 3-8 
 
Naam   : 
Geboortedatum : 
 
Vriendelijk verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden. Onderstaande 
informatie is nodig om uw kind goed te kunnen opvangen aan het begin van zijn 
schoolloopbaan op de E.L.S. 
 
Algemene ontwikkelingsaspecten 

 

1. Hoe is uw gezinssamenstelling? 
 
 
 
2. Zijn er bijzonderheden m.b.t. de gezinssamenstelling (bijv. co-ouderschap, halfbroers 
of –zussen)? 
 
 
 
3. Zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. de zwangerschap en/of de geboorte? 
 
 
 
4. Heeft uw kind bijzondere ziekten (gehad) waar de school van moet weten?  
 
 
 
5. Heeft uw kind last van:  Allergieën    ja nee 
    Astma    ja nee 
    Gehoorproblemen  ja nee 
    Zichtproblemen  ja nee 
    Andere, nl …..  ja nee 

Zo ja, wat kunt u hierbij toelichten? 
 
 
 
6. Is uw kind onder behandeling (geweest) van een specialist/ therapeut (logopedist, 
fysiotherapeut, diëtist…)? 
 
 
 
7. Komen er stoornissen/ syndromen in de familie voor met een mogelijke erfelijke factor 
(ADHD, autisme…)?  
 
 
 
8. Zijn er bijzonderheden te melden omtrent de motorische ontwikkeling?  
 
 
 
9. Zijn er mogelijke ingrijpende gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt? (zoals 
bijv. een ongeluk, overlijden van verwanten, ziekenhuisopname, scheiding van ouders, 
verhuizing, ziekte van ouders) 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 

10. Globale indruk.  
Geef in het onderstaande lijstje, door middel van een omcirkeling aan wat u in uw kind 
herkent. 

 
Mijn kind is: 
 
spontaan  zelfverzekerd  aandachtvragend  opgewekt 
driftig   somber   teruggetrokken  verlegen  
gespannen  overactief  jaloers   angstig  
passief   rustig   vrolijk   gehoorzaam 
 
Opmerkingen:  
 
 

 

11. Hoe is de omgang van uw kind binnen het gezin? (met ouders, broers en zussen) 
 
 
12. Hoe is de omgang van uw kind met andere kinderen en volwassenen? 

 
 

13. Hoe gedraagt uw kind zich in nieuwe situaties? 
 
 
14. Welbevinden 
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden: 
 Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind) 

Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
 
Mijn kind:       

 
-heeft plezier in het leven 
-is fit en gezond 
-neemt initiatieven 
-speelt vaak met andere kinderen 
-gaat goed met andere kinderen om 
 

J S N  
-helpt vaak andere kinderen 
-komt voor zichzelf op 
-vraagt hulp als dat nodig is 
-vertelt spontaan over gebeurtenissen    
  en activiteiten 

J S N 

Opmerkingen: 
 
 

 
 
15. Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn 
Hoe schat u de betrokkenheid van uw kind in? 
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden: 
 Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind) 

Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 

Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
 
Mijn kind: 
 

- kan intensief met iets bezig zijn 
- werkt of speelt geconcentreerd 
- is snel ontmoedigd als iets niet 

lukt 

J S N  
- verveelt zich gauw 
- maakt af waar hij/zij aan 

begonnen is 
- ……………………………………. 

J S N 

Opmerkingen: 
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16. Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegenaan loopt? 
 
 
 
 

 

Cognitieve ontwikkeling 

 
17. Bezigheden, die uw kind onderneemt 
In welke mate doet uw kind onderstaande activiteiten? Per uitspraak zijn er drie 
antwoordmogelijkheden: Vaak, Wel eens, Nooit.  
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
Mijn kind is veel bezig met: 
 
-rennen, fietsen, hollen 
-televisie kijken 
-bouwen met blokken, Lego, K’nex 
-puzzelen, denkspelletjes 
-computerspelletjes 
-fantasiespel, rollenspel 
 

V W N  
-gezelschapsspelletjes 
-liedjes zingen, naar muziek luisteren 
-luisteren naar een verhaal 
-zelf lezen 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 

V W N 

Opmerkingen: 
 
 
 

18. Ontwikkeling 
Hoe schat u de ontwikkeling van uw kind in? 
Per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:  
Ja (de uitspraak gaat meestal op voor uw kind) 
Soms (de uitspraak is soms van toepassing) 
Nee (de uitspraak past niet bij uw kind) 
Zet een kruisje in de desbetreffende kolom. 
 

Mijn kind: 
 

- Spreekt in lange zinnen 
- Spreekt duidelijk 
- Kent de betekenis van veel 

woorden 
- Heeft interesse in lezen 
- Heeft interesse in rekenen 
- Kan moeilijke puzzels en 

spelletjes maken 
- Heeft een rijke fantasie 

J S N  
- onderzoekt en 

experimenteert graag 
- heeft een goed geheugen 
- is ondernemend 
- is nieuwsgierig, stelt veel 

vragen 
- heeft oog voor detail 
- bedenkt oplossingen, anders 

dan je zou verwachten 
 

J S N 

Opmerkingen: 
 
 

 
 
 
19. Zijn er bijzonderheden te melden m.b.t. het de spraak/taalontwikkeling van uw kind? 
(snel of langzaam met leren praten) 
 
 
20. Heeft uw kind altijd goed verstaanbaar gesproken? 
 
 
21. Kan uw kind altijd goed onder woorden brengen wat het bedoelt? 
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22. Is er in de familie sprake van dyslexie of andere lees/spellingproblemen (vader en/of 
moederszijde)? 
 
 
23. Wordt er thuis (nog) een andere taal/dialect gesproken? 
 
 
Overig 

24. Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind die van belang kunnen zijn voor de 
begeleiding van uw zoon/dochter? 
 
 
25. Wat is de reden dat uw kind wisselt van basisschool? 
 
 
26. Wat zijn uw verwachtingen van de Eerste Leidse Schoolvereniging? 
 

 

Invuldatum: 
Ingevuld door: 
Handtekening: 
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Bijlage 4: Toetskalender 2015-2016 
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Bijlage 5: Protocol schoolverlaten 
 

 
Gedurende de hele basisschoolperiode worden de leerlingen gevolgd door middel van 
verschillende instrumenten. Op cognitief gebied hanteert de E.L.S. het 
leerlingvolgsysteem van cito. Dit wordt gebruikt vanaf groep 1 tot en met groep 8. Op 
sociaal emotioneel gebied worden de leerlingen gevolgd door middel van de SCOL 
(Sociale Competentie ObservatieLijst). Al deze middelen helpen om een zo compleet 
mogelijk beeld van de leerling te krijgen. Vanuit dit beeld wordt bij het tweede 
rapportgesprek in groep 7 een voorlopig schooladvies gegeven. 
 Het afnemen van de entreetoets in groep 7 is hierna een logische volgende stap. Naast 
de uitbreiding aan gegevens over het functioneringsniveau van de leerlingen raken de 
leerlingen door het maken van de entreetoets vertrouwd met het maken van een grote 
toets, verspreid over meerdere dagen. Hiermee wordt een basis gelegd voor het maken 
van de eindtoets basisonderwijs in groep 8. Bovendien geeft het de school extra 
informatie over de cognitieve prestaties van de leerlingen. 
 
De planning van de Leerling Volg Systeem toetsen, de entree- en de eindtoets en de 
contactmomenten met de ouders staat omschreven in onderstaand schema. De 
entreetoets wordt verspreid over vier dagen afgenomen. 
 
De uitslag van de entreetoets wordt aan de kinderen in een gesloten enveloppe 
meegegeven, nadat ouders hierover per mail zijn geïnformeerd. Naar aanleiding van de 
entreetoets zal, indien nodig, een plan van aanpak voor in groep 8 worden gemaakt. Dit 
plan van aanpak wordt opgesteld door de leerkracht van groep 7 en de ouders worden 
hierover eind groep 7 geïnformeerd.  
Vanaf het begin van groep 8 wordt gestart met het plan van aanpak.  
Hieraan wordt gewerkt tot aan de cito eindtoets in februari. 
 
 
 Afname toetsen Contactmomenten ouders   

 Groep 7 Groep 8 Groep 7 Groep 8 Wie 

September    Informatieavond 

in de groepen 8 

over het 

voortgezet 

onderwijs  

Groepsleer-

krachten 

groepen 8, 

aanwezigheid 

directie/IB 

mogelijk 

Oktober/ 

November  

 Begrijpend 
lezen 
Rekenen-
wiskunde 
Spelling 
Werkwoord- 
spelling 
Luisteren 
Woorden- 
schat  

Rapport 1: 
10-minuten-

gesprek 

Rapportgesprek 

1: Tijdens dit 

gesprek kunnen 

ouders hun 

verwachting 

t.a.v. het 

komend 

schooladvies 

uitspreken. 

Voor het 

adviesgesprek 

in januari vindt 

er ook een 

gesprek tussen 

Leerkrachten 

groepen 8 en 

ouders 

 

 

 

Leerkrachten 

groepen 8 en 

leerlingen 
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leerling en 

leerkracht 

plaats. 

December  Luisteren     

Januari Begrijpend 

lezen 

DMT 

DMT  Adviesgesprek: 
Het 
schooladvies 
voor het 
voortgezet 
onderwijs wordt 
in een gesloten 
envelop aan de 
leerlingen 
meegegeven 
nadat de 
ouders hierover 
per mail zijn 
ingelicht. In de 
week erop 
volgen de 
gesprekken. 

Leerkrachten 
groepen 8 en 
ouders 

Januari/ 

februari 

Spelling 
Rekenen/ 
wiskunde 
Woorden- 
Schat 
 

    

Maart   Rapport 2: 

10-minuten-

gesprek met 

een 

voorlopig 

school-

advies 

 Leerkrachten 

groepen 7 en 

ouders 

April   Centrale 

eindtoets PO 

  

 

 

 

 

Leerlingen 

groep 8 

Mei Entreetoets     

Uitslag centrale 

eindtoets PO 

wordt in een 

gesloten 

envelop aan de 

leerlingen 

Leerlingen 

groep 7              

Leerkrachten 

groep 8 
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meegegeven 

nadat de 

ouders hierover 

per mail zijn 

ingelicht. 

 

Juni  Spelling 
Spelling 
werkwoor- 
den 
Rekenen-
wiskunde 
Woorden- 
Schat 
DMT 

 Uitslag 

entree-toets 

wordt door 

school aan 

leerlingen 

meegegeve

n in 

gesloten 

envelop, 

nadat 

ouders 

hierover per 

mail zijn 

ingelicht. 

School 

maakt 

indien nodig 

een plan 

van aanpak 

voor 

leerlingen, 

dit wordt 

waar nodig 

met de 

betreffende 

ouders 

besproken.  

 Leerkrachten 

groepen 7 en 

ouders 
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Bijlage 6 Beleid E.L.S. ten aanzien van ernstige 
leesproblemen en dyslexie 
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1. Algemene, schoolinterne afspraken 
 
Wij vinden het als school belangrijk om voor leerlingen die hardnekkige problemen met 
lezen en spellen hebben een duidelijk beleid op papier te hebben. Hierdoor is voor 
iedereen helder wat er onder dyslexie wordt verstaan, hoe we het signaleren, wanneer 
we het laten diagnosticeren, en hoe wij leerlingen met deze problemen begeleiden. 

 

1.1 Wat is dyslexie? 
 
Dyslexie wordt opgevat als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig 
probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het 
spellen op woordniveau. Dit is de definitie van Stichting Dyslexie Nederland (versie 
2008). 
Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen 
lezen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met 
dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor 
een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. 
Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden 
een vloeiende, logische zin te maken. 
 
Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties 
ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau 
presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van 
dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en 
schrijven bereiken.  
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het percentage ernstig dyslectische kinderen 
ongeveer 4% is (Blomert, 2006). Ongeveer 10% van de leerlingen op de basisschool 
heeft moeite met lezen. 
 
Wij volgen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie uitgegeven door  het 
Expertisecentrum Nederlands (2011). Hierin is ook meer informatie te vinden over de 
achtergronden van dyslexie.   
 

1.2 De Jeugdhulpwet 
 
Dyslexiezorg is opgenomen in de Jeugdhulpwet. De uitvoering hiervan ligt vanaf 1 
januari 2015 bij de gemeente (de transitie Jeugdzorg). Zij financiert de diagnose en 
behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED-zorg) bij kinderen. Voordat 
dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld, fungeren basisscholen als ‘poortwachter’. 
De school stelt vast of een kind leesproblemen heeft of dat er een vermoeden van 
dyslexie bestaat. Wanneer de school vaststelt middels genormeerde toetsen, dat er 
sprake is van een leesachterstand, zal zij extra hulp aanbieden. De school dient, middels 
minimaal drie meetmomenten en extra leesinstructie en intensieve leesbegeleiding 
gedurende twee keer drie maanden, het vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie 
voldoende te onderbouwen in een leerlingdossier. Hieruit moet blijken dat er sprake is 
van een achterstand en didactische resistentie. 

- Achterstand: het niveau van de leerling ligt significant onder het niveau dat op basis 
van leeftijd en gevolgd onderwijs verwacht mag worden. De achterstand wordt 
aangetoond met behulp van de toetsuitslagen uit het leerlingvolgsysteem. 

- Didactische resistentie: de achterstand blijft bestaan, ondanks oefening en intensieve 
en systematische begeleiding. Met behulp van handelingsplannen wordt aangetoond 
dat er goede begeleiding is geboden, maar dat deze geen of slechts beperkt effect 
heeft gehad. 
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Als dit het geval is heeft het kind recht op diagnosestelling via de gemeente. Wanneer uit 
het onderzoek ernstige, enkelvoudige dyslexie kan worden vastgesteld, heeft het kind 
recht op individuele behandeling, eveneens vergoed via de gemeente.  
 
De gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben bij verschillende zorgaanbieders 
zorg ingekocht. Zie http://www.hollandrijnland.net/themas-
projecten/jeugdhulp/aanbieders-jeugdhulp/overzicht-gecontracteerde-instellingen voor 
een actueel overzicht van deze gecontracteerde aanbieders. 

  
Bovenstaande criteria gelden specifiek voor de vergoedingsregeling dyslexie.  
Leerlingen die niet aan de criteria “enkelvoudig” en “ernstig” voldoen, kunnen 
desondanks wel dyslectisch zijn. Het is de taak van de school dit met de ouders te 
bespreken. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden bij een gekwalificeerde specialist 

Om het vermoeden van dyslexie te onderbouwen moet de hardnekkigheid van het 
probleem worden aangetoond. Deze hardnekkigheid moet blijken uit achterstand en 
didactische resistentie. Onderwijszorg Nederland (ONL) geeft aan dat scholen een 
dossier kunnen opstellen als onderstaande stappen zijn doorlopen:: 
- Een leerling scoort na goed regulier onderwijs voor lezen en spelling (basis en 

eventuele extra instructie in de groep) onderwijs met de DMT of spelling (LOVS 
toets of PI-dictee) op een E score. 

- De leerling krijgt extra zorg/hulp op lees- of spellinggebied (bij uitval op beide 
gebieden voorrang aan lezen geven). 

- De hulp moet minimaal 6 maanden lang 3x 20 minuten per week gegeven aan de 
hand van een kwalitatieve methodiek. Denk bij lezen aan een van de Connect 
methodieken of Ralfi-lezen. Voor spelling kan gedacht worden aan Spelstroom 
of een ander RT-programma. 

- Deze extra hulp is na 3 maanden geëvalueerd. Voor lezen wordt geadviseerd om 
de DMT af te nemen. Voor spelling is het verstandig om het PI dictee als 
evaluatie instrument te nemen. Blijft de leerling op CITO E scoren en groeit 
hij/zij niet harder dan zijn didactische leeftijd, dan moet de extra hulp voortgezet 
worden. Anders kan de leerling terug naar de reguliere hulp in de klas. 

- De extra hulp wordt na 6 maanden opnieuw geëvalueerd. Scoort de leerling nog 
steeds op E niveau? En groeit de leerling niet harder dan de didactische leeftijd? 
Dan kunnen ouders en school samen het dossier dyslexie samenstellen (in totaal 
dus 3x E gescoord) 

 

Zorgaanbieder houdt rekening met onder andere de volgende punten bij 

beoordeling dyslexiedossier:  

- Bij een achterstand op spellinggebied moet er ook een zwakke score op de DMT 
zijn (D of E score) om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Bij alleen 
een achterstand voor spelling komt het kind niet in aanmerking voor vergoede 
diagnostiek. 

- Kinderen met ADHD moeten minimaal 6 maanden medicatie gebruiken en in het 
bezit zijn van een medische verklaring dat de stoornis niet (meer) belemmerend 
werkt.  
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voor diagnostisch onderzoek. Ze kunnen de benodigde leerlinggegevens opvragen bij 
school. Op www.stichtingdyslexienederland.nl en www.masterplandyslexie.nl  is hierover 
meer informatie te vinden. 
 
Wanneer de diagnose dyslexie is gesteld stellen de IB-er en de leerkracht zich op de 
hoogte van de uitslag van het onderzoek. Wanneer bij de leerling een 
dyslexiebehandeling wordt gestart is het aan te bevelen dat er contact is tussen de IB-
er/leerkracht en de behandelaar. 
• De leerkracht houdt de behandelaar op de hoogte van de vorderingen in de klas, op 

verzoek van de behandelaar. 
• De behandelaar maakt afspraken met de IB-er /leerkracht over de begeleiding op 

school. 
• De leerkracht bevordert dat afspraken gemaakt worden over de benaderingswijze 

van de leerling. 
 
 

1.3 Wie doet op/vanuit school uitspraken over dyslexie? 
 
Dyslexie is een diagnose die alleen gesteld mag worden door een daarvoor opgeleide 
psycholoog of orthopedagoog. Maar leerkrachten, remedial teachers en intern 
begeleiders bezitten wel degelijk kennis en inzichten op het gebied van dyslexie. Daarom 
vinden wij het verantwoord om de aanwezigheid van dyslectische verschijnselen te 
onderkennen en ons af te vragen of er sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Wanneer 
een leerkracht een vermoeden van dyslexie heeft bij een leerling zal dit eerst worden 
besproken met de Intern Begeleider. Ouders worden in een vroeg stadium op de hoogte 
gebracht van stagnatie van hun kind op het gebied van (voorbereidend) lezen en spellen. 
Bij vermoeden van dyslexie wordt met ouders kortgesloten wat de procedure is die 
gevolgd wordt.  
Bij een serieus vermoeden van dyslexie kan de intern begeleider zich wenden tot de 
schoolbegeleider van OnderwijsAdvies en/of Onderwijszorg Nederland voor consultatie, 
advies of onderzoek. Onder een serieus vermoeden van dyslexie wordt verstaan 

dat een leerling, ondanks extra ondersteuning en remediërende activiteiten, te 
laag blijft scoren op de onderdelen spelling en lezen (zie kader op blz. 4). 
 
Vanuit de school wordt er pas over dyslexie met betrekking tot een leerling gesproken als 
er volwaardige diagnostiek heeft plaatsgevonden en de onderzoeker het diagnostisch 
oordeel dyslexie heeft gegeven.  Als de dyslexieverklaring in het bezit is van school wordt 
pas over dyslexie gesproken. 

 

1.4 Welk toets- en onderzoeksbeleid voert de E.L.S. in 
verband met dyslexie? 
 

1.4.1   Toetsen 
De E.L.S. voert toetsbeleid waarbij wordt gestreefd naar een minimum aan 
toetsmomenten voor leerlingen die zich normaal of goed ontwikkelen.  Voor leerlingen 
met lees- en/of spellingsproblemen of dyslexie wordt dit minimum aangevuld met meer 
en andere toetsen. 
 
De volgende toetsen worden afgenomen op de E.L.S.: 
 

Kleutergroepen: 
• Taal voor kleuters (Cito, 2010) wordt drie maal afgenomen te weten: eind groep 1 en 

midden en eind groep 2. Deze toets bestaat in groep 1 uit de onderdelen:  ‘Passieve 
woordenschat’ en ‘Kritisch luisteren’ en in groep 2 uit de onderdelen ‘Passieve 
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woordenschat’, ‘Kritisch luisteren’, ‘Auditieve synthese’, ‘Klank en rijm’, ‘Laatste en 
eerste woord horen’ en ‘Schriftoriëntatie’.  

• Risicoscreening (bijlage 3 uit protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2, 
2011). Dit bestaat uit een kleurentoets, toets auditieve analyse, toets auditieve 
synthese, letters benoemen en invented spelling. In januari doen alle kleuters uit 
groep 2 deze toets en in juni wordt middels een extra afname bekeken of interventies 
bij uitvallers op deze toets succes hebben gehad en welke leerlingen risico lopen om 
in groep 3 leesproblemen te ontwikkelen. De logopedist van OnderwijsAdvies die aan 
onze school verbonden is, kijkt mee naar deze toetsresultaten.  

• Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid (Cito, 2009) is een 
gestandaardiseerd instrument voor het meten van fonologisch bewustzijn (rijm, 
identificatie van beginfonemen, synthese en deletie) en letterkennis (receptief en 
productief) in de groepen 2 en 3. Dit computergestuurde instrument maakt toetsen 
op maat mogelijk; de moeilijkheidsgraad van de opgaven wordt afgestemd op de 
individuele leerling. De toets wordt afgenomen bij leerlingen vanaf begin groep 2 als 
er vermoeden is van een mogelijk later te ontwikkelen leesprobleem.  

Naast de resultaten op deze toetsen zijn observaties van de leerkracht zoals 
geregistreerd in het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) belangrijk om te bepalen of een 
leerling een taalrisicoleerling is.   
 
Groep 3 t/m 8: 

• Drie Minuten Toets (DMT ,Cito): meet het hardop lezen van losse woorden aan de 
hand van afzonderlijke leeskaarten, waarvan de moeilijkheidsgraad per kaart 
toeneemt. Midden groep 3 wordt alleen kaart 1 en 2 afgenomen. Eind groep 3 en in 
groep 4 lezen alle leerlingen alle drie de kaarten. Vanaf groep 5 wordt gestart met 
alleen kaart 3; als het resultaat hierop onvoldoende is wordt ook kaart 1 en 2 
afgenomen. 

• AVI (Cito): meet het hardop lezen van teksten met oplopende moeilijkheidsgraad. 
Deze toets wordt bij alle leerlingen in groep 3 twee maal afgenomen (midden groep 3 
alleen kaart M3), en in groep 4 t/m groep 6 alleen bij leerlingen met een IV- of V-
score op de DMT. De toets biedt niet alleen zicht op het beheersingsniveau (niveau 
van boeken die de leerling zelfstandig, zonder ondersteuning, kan lezen), maar ook 
op het instructieniveau (niveau van boeken die de leerling onder begeleiding van een 
leerkracht kan lezen) en het frustratieniveau (tekstniveau is te moeilijk).  

• Screeningsinstrument Dyslexie (Cito) wordt ingezet vanaf groep 4 voor leerlingen met 
hardnekkige IV- of V-scores op de DMT. Het bestaat uit een papieren woordleestoets  
en een computergestuurde spellingtoets. De woordleestoets bestaat uit acht 
verschillende toetskaarten. De woorden lopen op in moeilijkheidsgraad: van 
klankzuivere woorden met een mkm-structuur tot uitheemse woorden. De toets 
maakt het mogelijk om binnen de groep zwakke lezers en spellers verder te 
differentiëren.  
NB. Bij zwakke lezers in groep 3 wordt het Screeninginstrument Beginnende 
Geletterdheid (Cito) afgenomen.  

• Spelling (Cito) wordt in elke groep twee maal per jaar afgenomen. Het geeft een 
beeld over de  spellingsvaardigheid van de leerlingen, en de ontwikkeling van de 
leerlingen is door de jaren heen goed te volgen.  

 
Bovenstaande toetsen worden gebruikt om eventuele dyslexie vroegtijdig te 
onderkennen. De hieronder genoemde toetsen worden gebruikt om een compleet beeld 
van de leerling te krijgen. Wanneer er sprake is van mogelijke dyslexie wordt er ook 
gekeken hoe de scores van de leerling op andere vakgebieden uitvallen. 
• Begrijpend lezen (Cito) 
• Woordenschat (Cito) 
• Rekenen-wiskunde (Cito) 
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1.4.2     Onderkenning van lees- en spellingproblemen 
 
Op basis van de toetsresultaten en de daaraan gekoppelde indeling naar niveaugroepen 
beoordeelt de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider welke leerlingen onder het 
gemiddelde scoren (IV of V) voor lezen en/of en wie dus intensivering van het lees- en/of  
spellingonderwijs nodig hebben. 
Bij deze leerlingen wordt ondersteuning ingezet voor spelling: 
- in de klas d.m.v. verlengde instructie/en of preteaching, en/ of 
- extra ondersteuning door een leerkracht van een parallelgroep, of 
- extra ondersteuning door een RT-er. 
Voor leesproblemen gelden de volgende mogelijkheden: 
- hardop lezen d.m.v. duo-lezen (groep 4 en 5) 
- tutorlezen (groep 4 en 5) 
- toneellezen (groep 4, 5 en 6) 
- de RALFI light methode (groep 4 t/m 6) 
- in een klein groepje drie keer per week lezen met de Connect methode (groepen 3 en 
4). Wanneer deze vormen van ondersteuning worden ingezet wordt verder toegelicht in 
hoofdstuk 2. 

- Herhaald tekstlezen (groep 7 en 8) 

 

1.4.3     Toetsen en begeleiding voor leerlingen met lees- en/of 
spellingproblemen 
 
Bij leerlingen waarvan duidelijk is dat ze een lees- en of spellingsprobleem hebben zal bij 
het interpreteren van de toetsscores vooral naar de scores op de deelgebieden gekeken 
worden en of er voldoende groei is ten opzichte van het vorige toetsmoment voor de 
individuele leerling. Met functioneringsniveaus en  grafieken met vaardigheidsscores  
wordt bekeken of de leerling voldoende groei vertoont.  
Rekenen 

Problemen met de hoofdbewerkingen van het rekenen kan een bijverschijnsel zijn van 
een dyslectische ontwikkeling. Deze leerlingen hebben meer en langere oefening nodig in 
de basale rekenvaardigheden met getallen tot 20. Later volgen de getallen tot 100. 
Vooral de tafels van vermenigvuldiging veroorzaken vaak problemen.  Deze leerlingen 
krijgen extra oefeningen om deze bewerkingen in te slijpen (automatiseren). Ook krijgen 
ze extra oefeningen mee naar huis. 

 

1.4.4     Diagnostisch onderzoek naar dyslexie uit eigen middelen van de 
school 
 
Zoals besproken in paragraaf 1.2 houden we de criteria van ONL aan voor het opstarten 
van een diagnostisch onderzoek naar dyslexie. Als leerlingen voor dit onderzoek in 
aanmerking komen zijn de kosten voor de zorgverzekering van de leerling.  
Leerlingen die niet aan de criteria “enkelvoudig” en “ernstig” voldoen, kunnen 
desondanks wel dyslectisch zijn. Zoals omschreven staat in de rest van dit dyslexiebeleid 
hebben wij als school een uitgebreid palet aan onderkennende, remediërende en 
compenserende maatregelen om leerlingen met vermoedelijke dyslexie te kunnen 
begeleiden. Het komt zelden voor dat we ‘handelingsverlegen’ zijn bij deze leerlingen, en 
daarom heeft een dyslexieverklaring in die gevallen voor ons niet zoveel  meerwaarde 
omdat wij die leerlingen al begeleiden alsof ze al de verklaring dyslexie hebben.  
Als het leerprobleem van een leerling echter gecompliceerd is, en er vermoedelijk meer 
aan de hand is dan enkelvoudige dyslexie, kan het voorkomen dat wij hulp willen hebben 
in de begeleiding van deze leerling. We kunnen voor deze leerlingen onderzoek laten 
doen door een gekwalificeerde psycholoog/pedagoog, waarbij we er ook voor kunnen 
kiezen om de diagnose dyslexie al dan niet vast te stellen. Dit onderzoek betalen wij dan 
uit onze eigen middelen. 
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Vanaf groep 6 is voor onze compenserende en dispenserende maatregelen zoals 
omschreven in paragraaf 1.5.2 wel een dyslexieverklaring noodzakelijk. Als een kind op 
dat moment niet voldoet aan de criteria van ONL, en wij als school niet 
‘handelingsverlegen’ zijn in de begeleiding van deze leerling en dus geen onderzoek 
financieren, zullen ouders zelf hun kind moeten aanmelden bij een gekwalificeerde 
specialist voor diagnostisch onderzoek als ze willen dat hun kind voor deze maatregelen 
in aanmerking komt.  
 

 

1.5 Wat biedt de school aan informatie en ondersteuning aan 
dyslectische leerlingen? 
 

1.5.1 Pedagogisch-didactische reactie op  lees-spellingproblemen 
 
Leerlingen kunnen op veel manieren reageren als het lezen veel moeilijkheden begint op 
te leveren. Door het groepsgewijze karakter van het onderwijs is directe vergelijking niet 
te vermijden. De reacties van de leerling hierop kunnen divers zijn (bijvoorbeeld zich 
terugtrekken, veel aandacht vragen, opstandigheid, taken vermijden, niet meer naar 
school willen). Leerkrachten houden er rekening mee dat een leesprobleem dergelijke 
reacties tot gevolg kan hebben en houden persoonlijk goed contact met deze leerlingen. 
Ze geven extra steun bij instructie en oefening en bieden ondersteuning bij de 
werkhouding en de taakgerichtheid.  
 
Ook is het belangrijk het zelfbeeld en de competentiegevoelens van een leerling met 
leesproblemen in de gaten te houden. Leerkrachten tonen hun begrip voor de 
leerproblematiek van de leerling en en werken aan een vertrouwensbasis met deze 
leerling. Ze steunen en voeden zoveel mogelijk de competentiegevoelens van de leerling 
door te benadrukken waar de leerling wèl goed in is.  
 
Ook de ouders van de leerling met een leesprobleem moeten accepteren dat dit probleem 
niet makkelijk weg te nemen is en dat er nog lange tijd veel extra zorg nodig is. Hier zijn 
vaak meerdere gesprekken voor nodig waar de Intern Begeleider ook geregeld bij 
aanwezig is. Samen wordt gezocht naar de beste manier om de leerling te begeleiden en 
te motiveren.  

 

1.5.2 Compenserende en dispenserende maatregelen 
 
Voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen zijn er op de E.L.S. een aantal 
compenserende en dispenserende maatregelen mogelijk, zoals op de volgende pagina in 
de tabel omschreven. Om voor deze maatregelen in aanmerking te komen is vanaf groep 
6 een dyslexieverklaring noodzakelijk.   
 
Een aantal items zijn genoemd in de kolom “mogelijk”, deze zijn hieronder toegelicht. 
Het gebruik van ingesproken teksten van de toegepaste methoden is mogelijk in 
bepaalde gevallen als in de bovenbouw blijkt dat de leerling de lessen niet kan volgen 
zonder spraakhulpmiddelen. De middelen zijn niet op school aanwezig. In overleg met 
ouders wordt gekeken of de ouders zelf de aanschaf van programma’s kunnen doen. 
Aanpassing in de leerstof aanbrengen zodat op het juiste niveau gewerkt kan 
worden is mogelijk. In de praktijk kan bij bepaalde leerlingen de hoeveelheid leerstof 
worden aangepast als duidelijk is dat het begrip van de leerstof goed is maar de leerling 
ernstig in tempo wordt belemmerd door de dyslexie. 
Het bieden van een kader voor een werkstuk of te schrijven verhaal en de 

leerling per klein stukje het verhaal in laten leveren is mogelijk wanneer de 
leerling daar behoefte aan en baat bij heeft. 
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Gebruik laptop is mogelijk als het schrijven de leerling dermate belemmert om goed 
werk af te leveren. Er worden dan afspraken gemaakt bij welke vakken de laptop wordt 
ingezet. De leerling dient zelf een laptop van huis mee te nemen. 
Losse teksten aanleveren zodat gemarkeerd kan worden is mogelijk wanneer de 
leerling moeite heeft om van tekst naar papier te transporteren. Dit gebeurt in overleg 
met ouders.  
Vrijstelling van bepaalde huiswerktaken die te veel spanning opleveren is 
mogelijk wanneer de leerling door de hoeveelheid door de bomen het bos niet meer 
ziet, de hoeveelheid leerstof wordt dan aangepast, in overleg met ouders. 
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Compenserende maatregelen 
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Ongeveer 10% meer tijd geven voor opdrachten en 
proefwerken  

X   

Groter lettertype bij toetsen X   

Het inschakelen van een medeleerling als tutor bij het lezen 
van teksten waarbij de medeleerling de tekst voorleest en de 
leerling meekijkt en -luistert 

 X  

Het gebruik van ingesproken teksten van de toegepaste 
methoden 

  X 

Het afnemen van een mondelinge toets i.p.v. een schriftelijke X   

Oefenmogelijkheden op school om huiswerk te maken    

Aanpassing in de leerstof aanbrengen zodat op het juiste 
niveau gewerkt kan worden 

  X 

Leesbeurten laten voorbereiden  X  

Toepassen van pre-teaching bij begrijpend lezen en 
wereldverkennende vakken (op school en/of thuis) 

 X  

Het tijdig opgeven van opdrachten, zoals het maken van een 
werkstuk,  
zodat de te schrijven onderdelen eerst in klad kunnen worden 
aangeleverd en vervolgens hulp wordt gegeven  

X   

Het bieden van een kader voor een werkstuk of te schrijven 
verhaal en de leerling per klein stukje het verhaal in laten 
leveren 

  X 

Daisy-speler    

Reading-pen    

Gebruik Laptop   X 

Losse teksten aanleveren zodat gemarkeerd kan worden   X 

Aanleren bordschema’s, samenvattingen    

Niet onder tijdsdruk lezen X   

Bij alle vakken en oefendictees gebruik maken van 
spellingkaart/ spellingschrift 

 X  

Tafelkaart  X  

 

Soms kan het beter zijn geen leesbeurten te geven in de 
groep, omdat dit te veel spanning geeft en te weinig oplevert 
aan positieve ervaring met lezen 

X   

Vrijstelling van bepaalde huiswerktaken die te veel spanning 
opleveren 

  X 

De beoordeling bij geen enkel vak, behalve bij technisch lezen 
en spelling, baseren op spelling 

X   
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2. Dagelijkse begeleiding van dyslectische kinderen 
 

2.1 Groep 1-2 
 

2.1.1 Opsporen taalrisicoleerlingen 
 

Pas eind groep 3, na ongeveer tien maanden lees- en spellingsonderwijs, kan worden 
bepaald in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van problemen op  het gebied van lezen 
en spellen. Maar in de kleuterperiode kan wel al gesignaleerd worden bij welke kinderen 
de ontwikkeling in geletterdheid mogelijk dreigt te stagneren.   
‘Voorlopers’ van dyslexie kunnen in de kleuterperiode al gesignaleerd worden, zeker als 
er dyslexie voorkomt in de familie van een leerling. In het intakegesprek dat de 
leerkracht voert met de ouders(s)/verzorger(s) van een kind dat net op school komt in 
groep 1 wordt hiernaar gevraagd. Ook wordt de vroege taalontwikkeling van een kind 
besproken en risicofactoren worden gesignaleerd (spraaktaalontwikkeling is laat op gang 
gekomen, weinig voorgelezen, onvoldoende beheersing van het Nederlands als gevolg 
van meertaligheid, hoorproblemen, logopedie, of problemen met het leren en snel 
benoemen van kleuren). 
 
Als een kind zes tot acht weken op school is vult de leerkracht het 
Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) in waarbij er een algemeen beeld wordt geschetst van de 
jonge kleuter, inclusief de ontwikkeling op het gebied van taal en beginnende 
geletterdheid. Het OVM wordt gedurende de kleuterperiode elk jaar in november en mei 
ingevuld en met ouders besproken. Samen met de dagelijkse observaties die een 
leerkracht doet wordt hierdoor duidelijk of de leerling zich leeftijdsadequaat ontwikkelt.  
 
Naast dit algemene beeld dat het OVM biedt worden er ook toetsen afgenomen in de 
groepen 1-2. Meer hierover is te lezen in paragraaf 1.4.1.  
 

2.1.2 Gericht taalonderwijs 
 
Elke dag wordt er in de groepen 1-2 veel aandacht besteed aan taal. Er wordt interactief 
voorgelezen, gewerkt aan de woordenschat en er is een lees-schrijfhoek in de klas 
waarmee leerlingen worden gestimuleerd zelf woorden te maken.  
Minimaal één keer per week worden er taalspelletjes gedaan om te werken aan het 
taalbewustzijn (rijmspelletjes, klanksorteerspelletjes, raadspelletjes etc) en wordt er 
gewerkt met de Lettermuur in de klas. De Lettermuur hoort bij de methode Schatkist en 
behelst activiteiten die gericht zijn op voornamelijk letterkennis en auditieve analyse en 
synthese.  
 
Leerlingen die op basis van de hiervoor beschreven toetsen en observaties risico lopen 
om later leesproblemen te ontwikkelen krijgen extra oefening om de ontwikkeling van 
geletterdheid op gang te brengen zodat ze optimaal zijn voorbereid op het leren lezen in 
groep 3. 
Soms is er een groep leerlingen dat uitvalt op een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld 
auditieve synthese. Als dit ongeveer de helft van de groep 2 is, besteedt de leerkracht in 
de groep structureel extra aandacht aan dit onderdeel. 
Als er leerlingen zijn die wat extra ondersteuning nodig hebben op een aantal gebieden 
van de risicoscreening, maar niet heel erg uitvallen, wordt een aantal keer per week (2 à 
3 keer) met deze leerlingen in een klein groepje (maximaal 3 à 4 leerlingen) gewerkt met 
oefeningen om letters te leren en woorden te maken. Er worden hiervoor oefeningen 
gebruikt uit de methode ‘Preventietraining’, ontwikkeld door OnderwijsAdvies in 2006. 
Voor de enkele leerling die op veel onderdelen zeer laag scoort en waarvan echt sprake is 
van een taalrisicoleerling wordt de Preventietraining in z’n geheel uitgevoerd. Dit houdt in 
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dat er minimaal één keer per dag met de leerlingen wordt gewerkt aan letterkennis en 
fonologische vaardigheden.  
 
Voor de leerlingen die extra begeleiding krijgen wordt een handelingsplan geschreven 
door de leerkracht. Hier worden ouders van op de hoogte gesteld. Na tien weken wordt 
er tussentijds geëvalueerd of de leerlingen de interventie goed oppakken of dat er iets 
veranderd moet worden aan de begeleiding. Indien nodig wordt er een nieuw 
handelingsplan opgesteld en uitgevoerd. In juni groep 2 worden de Risicoscreening en de 
toetsen van Cito nogmaals afgenomen (Risicoscreening alleen voor de leerlingen die in 
januari groep 2 uitvielen).  Als leerlingen nog steeds uitvallen op deze toetsen zal de 
begeleiding worden voortgezet in groep 3.  
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Handelingswijze in groep 1 en 2: 
 
 

          Signaleren      Zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 1Groep 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intake gesprek leerkracht-ouders: 
inventariseren taalrisicofactoren 

Na 6 weken: leerkracht vult OVM-JK in 

 
Binnen het onderwijs in de groep 
extra aandacht geven en goed 
observeren. 

November en maart: OVM-JK wordt ingevuld. 

Juni: Cito toets ‘Taal voor Kleuters’ E1 

Start groep 2: inventarisatie taalrisicoleerlingen door 
IB en leerkracht vanuit gegevens vorig jaar. 

Doelgericht onderwijs op 
groepsniveau als meer dan de 
helft van groep 2 uitvalt op 
hetzelfde onderdeel van de 

Risicoscreening. 

November: OVM-JK wordt in ingevuld. 

 

Okt/nov: bij taalrisicoleerlingen afname 
Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid B2 

2 à 3 keer per week oefeningen 
van Preventietraining in een 

klein groepje. 

 

Weinig vooruitgang?  
Èlke dag werken met 

Preventietraining. 

Januari :  - Cito toets ‘Taal voor kleuters’ M2 
       - Risicoscreening 

Mei: OVM-JK wordt ingevuld 

Maart/april: bij taalrisicoleerlingen afname 
Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid E2 

Juni: Cito toets ‘Taal voor kleuters’ E2 
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2.2 Groep 3 
  

2.2.1 Gedifferentieerd lees-spellingonderwijs 
 

Groep 3 vormt een belangrijk leerjaar binnen het onderwijs en specifiek binnen het lees- 
en spellingonderwijs. De basisprincipes en basisvaardigheden van het lezen en spellen 
worden aangeleerd. In groep 3 van de E.L.S. wordt gebruik gemaakt van de methode 
Veilig Leren Lezen. 

 

Veilig Leren Lezen biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op 

verschillen tussen leerlingen.  De leerlingen zijn onderverdeeld in 4 niveau groepen: de 

stergroep, de maangroep, de raketgroep en de zongroep.  Kinderen met een moeizame 

leesontwikkeling hebben behoefte aan extra aandacht in de vorm van preteaching, extra 

instructie en/of begeleide inoefening. Deze aanpak wordt de steraanpak genoemd. De 

leerlingen in de maangroep zijn de leerlingen die een gemiddelde leesontwikkeling 

hebben, zij starten aan het begin van het schooljaar met het leesonderwijs. De 

raketgroep is voor de leerlingen die al een beetje kunnen lezen en naast het maanwerk 

extra uitdaging nodig hebben, maar nog niet zó goed en zelfstandig kunnen lezen en 

werken dat ze tot de zongroep horen. In de zongroep komen de leerlingen, die bij 

aanvang groep 3 alle letters en tweetekenklanken beheersen. Zij werken veelal 

zelfstandig met het zonprogramma.  

Welke aanpak er wordt gebruikt voor welke leerlingen staat omschreven in het 

groepsplan. Dat groepsplan wordt indien nodig na elke signalering aangepast, vier keer 

per jaar. Om te komen tot deze differentiatie worden de adviezen en toetsgegevens van 

groep 2 meegenomen.  
 
Veilig Leren Lezen biedt een uitgebreid toets- en evaluatie programma. Zo bevat de 
methode controletaken na elke van de twaalf kernen en woorddictees, en ook worden de 
resultaten van leerlingen op het bijbehorende computerprogramma bijgehouden. 
Daarnaast neemt de leerkracht na elke kern bij alle leerlingen de basistoets Veilig & Vlot 
af. Deze basistoetsen zijn bedoeld om het automatiseringsproces  bij de leerlingen te 
volgen.  Als een leerling T(wijfelachtig) of O(nvoldoende) scoort krijgt hij/zij extra 
oefening op school in het vlot leren lezen (steraanpak) en worden woordrijtjes 
meegegeven aan ouders om thuis te oefenen.  Ook wordt er, tot de herfstsignalering, 
extra met deze leerlingen gelezen door een andere leerkracht die op dat moment geen 
groep heeft.  
Verder zijn er vier signaleringen (herfst-, winter-, lente- en eindsignalering) die bij alle 
leerlingen worden afgenomen en ook methodeonafhankelijke toetsen van Cito worden 
gebruikt. Dit zijn de DMT en AVI (in januari en juni) . De signaleringen zijn 
evaluatiemomenten voor de extra hulp die geboden wordt. Als een leerling een stijgende 
lijn laat zien in de Veilig & Vlot toetsen en daarop minimaal voldoende scoort én 
grotendeels voldoende scoort op de signaleringstoets en DMT en AVI is extra hulp niet 
meer nodig.   
 
Als een leerling grote moeilijkheden heeft met het leren lezen en spellen met 
onvoldoende scores op alle toetsen, wordt gewerkt met de methode Connect. Voor het 
eerste half jaar, na de eerste maand van het schooljaar gebruiken we ‘Connect Klanken 
en Letters’ en voor het tweede half jaar ‘Connect Woordherkenning’. Er wordt bij de 
Connect methode drie keer per week twintig minuten met een leerling of een groepje 
leerlingen van maximaal drie leerlingen gewerkt. De signaleringen worden ook hiervoor 
als evaluatiemoment gebruikt. 
 Leerlingen bij wie het vermoeden van ernstige dyslexie bestaat,  zitten in ook in het 
Connect programma. Bij die leerlingen  nemen we naast de gewone signaleringen en 
toetsen ook twee keer per jaar het Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid af 
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(oktober/november, februari/maart). Dit valt samen met de herfstsignalering en de 
lentesignalering. Op deze manier zijn er vier momenten waarop er genormeerde toetsen 
gebruikt worden. Daardoor kan een vergoed dyslexieonderzoek al eind groep 3 
plaatsvinden,  als een leerling op de eerste drie toetsen zwaar onvoldoende heeft 
gescoord (zie regels ONL). 
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Handelingswijze in groep 3: 
 

Signaleren        Zorg 
 
         

Start groep 3: inventarisatie taalrisicoleerlingen 
door IB en leerkracht vanuit gegevens vorig jaar. 

 

Okt/nov: hoofdmeting 1: 
- Herfstsignalering VLL 
- Taalrisicoleerlingen afname Screeningsinstrument 
Beginnende geletterdheid B3 

Jan/ feb: hoofdmeting 2: 
- Wintersignalering VLL  
- DMT kaart 1 en 2 van Cito 
- AVI M3 van Cito 

 

Aug-okt: Veilig & Vlot toetsen kern 1, 2 en 
3 

Nov- jan: Veilig & Vlot toetsen kern 4, 5 en 6 

 

Feb/maart: Veilig & Vlot toetsen kern 7 en 8 

Maart/april: tussenmeting 
- Lentesignalering VLL  
- Taalrisicoleerlingen afname Screeningsinstrument 
Beginnende geletterdheid M3 
 

Maart-mei: Veilig & Vlot toetsen kern 9,10 en 11 

Juni: hoofdmeting 3 
- Eindsignalering VLL 
- DMT kaart 1, 2 en 3 en AVI van Cito 
- Taalrisicoleerlingen afname Screeningsinstrument 
Beginnende geletterdheid E3 

Okt/nov – jan/feb: 
interventieperiode 1: 
Voor de zeer zwakke leerlingen: 
Connect Klanken en letters 
 

Jan/feb – april: 
interventieperiode 2a: 
Voor de zeer zwakke leerlingen: 
Connect Woordherkenning 

 

Voor zwakke lezers: 
- Steraanpak in de klas 
- Extra oefening buiten de klas 
- Veilig & Vlot woordrijtjes thuis 
oefenen 

April – mei/juni: 
interventieperiode 2b: 
Voor de zeer zwakke leerlingen: 
Connect Woordherkenning 
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 2.3 Groep 4 
  

2.3.1 Gedifferentieerd leesonderwijs in groep 4 
 

In groep 3 hebben leerlingen geleerd geschreven woorden naar klanken om te zetten, 

het aanvankelijk technisch lezen. In groep 4 verschuift de focus steeds meer van 

accuraat lezen naar het vlot en vloeiend lezen met begrip, het voortgezet technisch 

lezen. Op de E.L.S. wordt in groep 4 geen methode meer gebruikt voor het voortgezet 

technisch lezen, wel wordt er gewerkt met een methode voor begrijpend lezen 

(Leeshuis). Er wordt wel structureel aan het technisch lezen gewerkt.  

 
Elke dag wordt in groep 4 ongeveer een half uur aan technisch lezen besteedt. De 
leerlingen van groep 4 worden dan in twee groepen verdeeld: de leerlingen die eind 
groep 3 een AVI beheersingsniveau hebben gehaald van E4 (eind groep 4) of hoger gaan 
zelfstandig stillezen en de leerlingen die dat niveau nog niet hebben gehaald gaan  
hardop duo- lezen volgens de ‘Hommel’ instructie: hardop-ondersteunend-makkelijk-
lezen. Hommel lezen is het hardop lezen van een tekst met begeleiding en ondersteuning 
voor de leerlingen die over onvoldoende vaardigheden in decoderen en lezen op 
woordniveau beschikken. Duo’s zijn samengesteld uit leerlingen van ongeveer dezelfde 
leeftijd en met ongeveer hetzelfde technisch leesniveau. Ze lezen om de beurt of in koor.  
Het duo-lezen wordt elke week afgewisseld met toneellezen. Hierbij oefent een groepje 
de hele week hardop met een theatertekst en wordt het toneelstukje aan het eind van de 
week voorgelezen voor de rest van de klas. 
In een groepsplan staat omschreven welke leerlingen in welke niveaugroep zitten. Dit 
plan wordt na de toetsen in januari aangepast. Leerlingen die hardop lazen die minder 
dan een half jaar vooruit zijn gegaan in functioneringsniveau op de DMT en AVI gaan 
intensiever hardop lezen in de vorm van tutorlezen, met iemand die op een hoger 
technisch leesniveau functioneert. De tutor kan eerst een regel voorlezen waarna de 
andere leerling het herhaalt (echo lezen), koorlezen of herhaald lezen.  
De stillezers die niet voldoende vooruit zijn gegaan gaan RALFI light lezen. RALFI is een 
interventieprogramma voor leerlingen die langdurig traag blijven lezen en niet komen tot 
het niveau van automatisering. De afkorting RALFI staat voor: Repeated, Assisted, Level, 
Feedback, Interaction, Instruction. RALFI-light betekent gefaciliteerd doorlezen: 
Leerkracht leest een bladzijde voor, daarna de leerling, leerkracht leest de volgende 
bladzijde voor, daarna de leerling etc. RALFI-light is RALFI zonder herhalen, bedoeld om 
een kind te ‘lanceren’ in een boek.     
De leerlingen die zowel op de DMT als op AVI onvoldoende scoren krijgen drie keer in de 
week 20 minuten in kleine groepjes extra ondersteuning in de vorm van Connect 
‘Vloeiend lezen’. Er wordt zoveel mogelijk buiten de klas met deze kinderen gewerkt; 
onder gym- of muziektijden van een andere leerkracht of in de RT, en als dit niet 
mogelijk is tijdens het zelfstandig werken van de rest van de klas. 
Naast het duolezen wordt er voor de lezers die onvoldoende op de DMT scoren ook het 
computerprogramma Flits ingezet. Dit gebeurt in de klas onder lestijd. Ook dit staat 
vermeld in het groepsplan. 

 

2.3.2 Problemen van leerlingen met mogelijke dyslexie bij spelling 
 
In groep 4 tot en met groep 8 wordt gewerkt met de taalmethode Taal op Maat. Spelling 
is een apart onderdeel van deze methode. Leerlingen die vanaf eind groep 3 al zware 
onvoldoendes halen (IV en V) op de Cito toets Spelling krijgen extra hulp op dit gebied 
van de leerkracht aan de instructietafel zoals in een groepsplan staat omschreven. Wel 
ligt het zwaartepunt van de extra ondersteuning in groep 4 bij het technisch 
leesonderwijs.  
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Wanneer in een groep sprake is van meer dan 40% zwakke spellers (IV- en V-scores) 
wordt het spellingsontbijtje ingezet. Hierbij wordt drie maal per week tien minuten een 
bepaalde spellingscategorie herhaald. Leerlingen krijgen dictees van ongeveer tien 
woorden. In ieder dictee worden dezelfde woorden in andere volgorde herhaald.  Zo 
worden alle moeilijke categorieën nog eens ingeoefend.  
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Stappenplan technisch lezen voor groep 4 
 
Stap Moment in het leerjaar Actie door de leerkracht 

(en IB-er) 

1 Einde groep 3 – 
Juni/juli 

Beginsituatie vastleggen 

2 Aanvang groep 4 – 
Oktober/november 

Interventieperiode 1a 
Duo-lezen/ theaterlezen 
Connect vloeiend lezen 

3 Oktober/november Tussenmeting 1 
Screeningsinstrument dyslexie 

4 Oktober/november – 
Januari/februari 

Interventieperiode 1b 
Duo-lezen/ theaterlezen 
Connect vloeiend lezen 

5 Januari/februari Hoofdmeting 1 
DMT, bij IV- en V-scores aangevuld met AVI 

6 Januari/februari – april Interventieperiode 2a 
Duo-lezen/ theaterlezen/ tutorlezen 
RALFI-light 
Connect vloeiend lezen 

7 April  Tussenmeting 2 
Screeningsinstrument dyslexie 

8 April - mei/juni Interventieperiode 2b 
Duo-lezen/ theaterlezen/ tutorlezen 
RALFI-light 
Connect vloeiend lezen 

9 Mei/juni Hoofdmeting 2 
DMT, bij IV- en V-scores aangevuld met AVI 

10 Einde schooljaar Evaluatie schooljaar en overdracht naar groep 5,  
Beginsituatie groep 5 vastleggen 

 

2.4 Groep 5 
 

2.4.1  Gedifferentieerd leesonderwijs in groep 5 
 
In groep 5 wordt viermaal per week een half uur per dag aan technisch lezen besteed. De 
leerlingen worden in drie groepen verdeeld: 
De leerlingen met een DMT-score van I, II, of III gaan stillezen. Bij leerlingen met een 
DMT-score van IV of V is aanvullend een AVI-toets afgenomen.  

- Bij een AVI-score met een beheersing op E4 of hoger wordt de leerling ingedeeld bij 
het leescircuit waarbij de leerlingen stillezen met allerlei wisselende themaboeken en 
opdrachten.  

- Wanneer de leerling de score beheersingsniveau E4 niet haalt, maar wel kan èn wil 
stillezen, dan mag deze leerling ook stillezen, eventueel aangevuld met RALFI-light.  

- Leerlingen met een beheersingsniveau onder E4, die ook nog niet kunnen en/of willen 
stillezen gaan hardop HOMMEL lezen in duo’s, afgewisseld met theaterlezen. De 
werkwijze is hierboven bij groep 4 beschreven.  

Dit alles staat omschreven in een groepsplan. Dit plan wordt in januari geëvalueerd. Na 
het afnemen van de DMT en eventueel de AVI worden de groepen opnieuw ingedeeld. Als 
leerlingen niet voldoende profiteren van het duo-lezen kan dit worden aangevuld met 
tutorlezen. Als leerlingen niet voldoende profiteren van stillezen kan dit worden 
aangevuld met RALFI-light. En zwakke lezers met een beheersingsniveau onder E4 die 
toch stil hebben gelezen, maar hier niet voldoende vooruitgang hebben gemaakt gaan 
terug naar HOMMEL lezen.  
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Naast het duolezen wordt er voor de lezers die onvoldoende op de DMT scoren ook het 
computerprogramma Flits ingezet. Dit gebeurt in de klas onder lestijd. Ook dit staat 
vermeld in het groepsplan. 
Bij leerlingen waarbij de aanpak niet het beoogde resultaat oplevert kan aanvullend de 
toets Screeningsinstrument dyslexie van Cito worden afgenomen in november en april. 

 

2.4.2 Hulp bij spelling 
 
Voor spelling wordt het spellinggedeelte van de methode Taal op maat gevolgd. Aan de 
hand van de uitkomsten hiervan wordt bepaald in welke categorie de leerling extra 
ondersteuning krijgt van één van de groepsleerkrachten. Hiervoor wordt een 
handelingsplan opgesteld. Op termijn zal de ondersteuning in de klas plaatsvinden tijdens 
het zelfstandig werken. Voor leerlingen met dyslexie zal gekeken worden naar 
ondersteuningsmogelijkheden binnen de school.   
Net als in groep 4 heeft groep 5 de mogelijkheid om te werken met een spellingsontbijtje 
als een groot deel van de klas uitvalt op spelling. 
 

2.5 Groep 6 
 
In groep 6 is de aanpak in grote lijnen hetzelfde als in groep 5. Ook hier wordt viermaal 
per week een half uur per dag aan technisch lezen besteed. In de praktijk blijkt dat het 
aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor extra leesbegeleiding steeds kleiner wordt 
naarmate de leerlingen ouder worden. 
Ook de inrichting van het spellingonderwijs is hetzelfde als in groep 5 (paragraaf 2.4.2). 

 

2.6 Groep 7 en 8 
 

2.6.1 Gedifferentieerd leesonderwijs en spelling 
 
Het leesonderwijs in de groepen 7 en 8 is iets anders ingericht dan in de groepen 5 en 6. 
Er wordt driemaal per week een half uur aan technisch lezen besteed. De leerlingen die 
een IV of V scoren op de DMT gaan herhaald tekstlezen. De eerste keer van de week 
wordt dit begeleid door een leerkracht van een andere groep. De andere twee keer vindt 
dit in de klas plaats. De andere leerlingen gaan stillezen. Voor de leerlingen die herhaald 
tekstlezen wordt een individueel handelingsplan opgesteld. 
Ook in de groepen 7 en 8 wordt nog gebruik gemaakt van het computerprogramma Flits.  
De inrichting van het spellingonderwijs is zoals beschreven in 2.4.2. 

 

2.6.2 Entreetoets en eindtoets voor dyslectische leerlingen  
 
Voor het maken van de entreetoets in groep 7 en de eindtoets basisonderwijs in groep 8 
is de werkwijze als volgt: de leerlingen met een dyslexieverklaring worden in staat 
gesteld de toets te maken met geluidsondersteuning en met gebruik van een vergrote 
versie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van computers in de klas en van laptops die de 
leerlingen van thuis hebben meegenomen. Voor leerlingen die bekend zijn met het 
werken met kurzweil kan ook de kurzweilversie van de toets worden besteld. De 
leerlingen maken de toets in de klas.  

 

2.6.3 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 
 
In groep 8 wordt een advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. De E.L.S. levert aan 
de scholen voor voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport (OKR) aan. In het 
onderwijskundig rapport van dyslectische leerlingen is beschreven op welke manier de 
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begeleiding van deze leerling optimaal kan worden voortgezet in de brugklas. In ieder 
geval wordt de school voor VO geïnformeerd over: 
• Hoe de leerling er met betrekking tot zijn leervorderingen voorstaat 
• Welke hulp de leerling tot nu toe geboden is en met welke effecten 
• Hoe de lees- en spellingvaardigheden van de leerling zich de laatste jaren hebben 

ontwikkeld 
• Of, en zo ja hoe, de lees- en/of spellingproblemen van de leerling verder doorwerken 

in andere vakken en in het gedrag van de leerling. 
Een kopie van de dyslexieverklaring wordt meegestuurd met het onderwijskundig 
rapport. 
Zo nodig wordt het OKR nog mondeling toegelicht.  

 

2.7 De overdracht naar de volgende groep 
 
Aan het eind van het schooljaar maakt de leerkracht van elke leerling een kort verslag 
als overdracht naar de volgende groep. Voor leerlingen met lees- en 
spellingsproblemen/dyslexie wordt benoemd hoe de ontwikkeling op dit gebied is 
verlopen het afgelopen jaar en of de leerling extra ondersteuning in de klas of buiten de 
klas heeft genoten en met welke inhoud. De toetsscores worden beschreven en de 
leerkracht formuleert concrete handelingsadviezen voor de leerkracht van de volgende 
groep. Tijdens de laatste leerlingbespreking van het schooljaar wordt deze overdracht 
mondeling besproken tussen de oude en de nieuwe leerkracht, in aanwezigheid van de 
IB-er. Met deze overdracht wordt de doorgaande lijn in zorg gewaarborgd: de leerkracht 
kan direct vanaf het begin van het schooljaar het onderwijs laten aansluiten op het 
niveau en de behoeften van de leerling, zonder opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. De 
leerling komt terecht in een passende leeromgeving. 
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Stappenplan technisch lezen voor groep 5 t/m 7 
 
Stap Moment in het 

leerjaar 

Actie door de leerkracht 

(en IB-er) 

1 Einde voorgaande groep 
– 
Juni/juli 

Beginsituatie vastleggen 

2 Aanvang groep – 
Augustus/september – 
januari 

Interventieperiode 1 
RALFI-lezen (groep 5/6) 
Herhaald tekstlezen (groep 7) 
Duolezen 
Flits 

3 Oktober/november Tussenmeting 1 
Screeningsinstrument dyslexie (t/m groep 6) 

4 Januari/februari Hoofdmeting 1 
DMT januari, bij IV- en V-scores aangevuld met AVI 
(t/m groep 6) 

5 Januari/juni Interventieperiode 2 
RALFI-lezen(groep 5/6) 
Herhaald tekstlezen (groep 7) 
Duolezen 
Flits 

6 April  Tussenmeting 2 
Screeningsinstrument dyslexie (t/m groep 6) 

7 Mei/juni Hoofdmeting 2 
DMT mei/juni, bij IV- en V-scores aangevuld met 
AVI(t/m groep 6) 

8 Einde schooljaar Evaluatie schooljaar en overdracht naar volgende 
leerkracht,  
Beginsituatie volgend schooljaar vastleggen 

 
Stappenplan technisch lezen voor groep 8 
 
Stap Moment in het leerjaar Actie door de leerkracht 

(en IB-er) 
1 Einde voorgaande groep 

– 
Juni/juli 

Beginsituatie vastleggen 

2 Aanvang groep – 
Augustus/september – 
januari 

Interventieperiode 1 
Herhaald tekstlezen 
Flits 

 3 Januari/februari Hoofdmeting 1 
DMT januari 

4 April  Centrale Eindtoets PO 
5 Januari/juni Interventieperiode 2 

Herhaald tekstlezen 
Flits 

6 Januari - april Evaluatie schooljaar en overdracht naar school voor 
VO 
Beginsituatie brugklas formuleren. 
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Stappenplan spelling voor groep 5 t/m 7 
Stap  Moment in het 

leerjaar 

Actie door de leerkracht 

(en IB-er) 

1 Einde voorgaande 
groep - 
Juni/juli 

Beginsituatie vastleggen 

2 Aanvang groep – 
Augustus/september – 
november 

Interventieperiode 1 
Extra ondersteuning (in de klas, door andere 
groepsleerkracht, in de RT) 

3 Oktober/november Tussenmeting 1 
Screeningsinstrument dyslexie (t/m groep 6) 

4 November - januari Interventieperiode 2 
Extra ondersteuning (in de klas, door andere 
groepsleerkracht, in de RT) 

5 Januari Hoofdmeting 1 
Cito spelling 

6 Januari - april Interventieperiode 3 
Extra ondersteuning(in de klas, door andere 
groepsleerkracht, in de RT) 

7 April Tussenmeting 2 
Screeningsinstrument dyslexie (t/m groep 6) 

8 April - juni Interventieperiode 4  
Extra ondersteuning (in de klas, door andere 
groepsleerkracht, in de RT) 

9 Juni  Hoofdmeting 2 
Cito spelling (groep 7 ook spelling werkwoorden), 
eventueel aangevuld met het PI-dictee 

10 Einde schooljaar Evaluatie schooljaar en overdracht naar volgende 
leerkracht,  
Beginsituatie volgend schooljaar vastleggen 

 
Stappenplan spelling voor groep 8enplan spelling voor groep 8Voor meer informatie of 
het downloaden  
Stap  Moment in het 

leerjaar 

Actie door de leerkracht 

(en IB-er) 
1 Einde voorgaande 

groep - 
Juni/juli 

Beginsituatie vastleggen 

2 Aanvang groep – 
Augustus/september – 
november 

Interventieperiode 1 
Extra ondersteuning (in de klas, door andere 
groepsleerkracht, in de RT) 

3 November Hoofdmeting 1 
Cito spelling en spelling werkwoorden 

4 November - januari Interventieperiode 2 
Extra ondersteuning (in de klas, door andere 
groepsleerkracht, in de RT) 

5 April  Centrale Eindtoets PO 

6 Januari - april Interventieperiode 3 
Extra ondersteuning (in de klas, door andere 
groepsleerkracht, in de RT) 
Evaluatie schooljaar en overdracht naar school voor 
VO, schriftelijk in OKR (onderwijskundig rapport) met 
zo nodig mondelinge toelichting. 
Beginsituatie brugklas formuleren. 
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Bijlage 7 Beleidsplan Kinderen met een ontwikkelings-
voorsprong 
 

Inhoud: 
 
• Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op de E.L.S. 

• Doelstelling beleidsplan 

• Om welke leerlingen gaat het? 

• Signalering 

• De begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

• Vervroegde doorstroming 

• Nieuwe ontwikkelingen 

• Tijdpad  
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Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op de E.L.S. 

 
Op de E.L.S. is al sinds 2000 aandacht voor het onderwijs aan kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor is een taakleerkracht KOV(Kinderen met 
ontwikkelingsvoorsprong) aangesteld voor 1 werkdag per week. 
Op die dag is er tijd voor extra begeleiding van de rekengroepjes. Hiervoor is van 
oudsher gekozen omdat in de praktijk is gebleken dat het moeilijk is voor de 
groepsleerkracht om een extra rekenaanbod binnen de klas te geven. Er wordt gewerkt 
met een compact van de methode Wizwijs (groep 3 t/m 7) en Wereld in getallen (groep 
8). Met ingang van schooljaar 2015-2016 wordt in alle groepen met Wizwijs gewerkt en 
zal Wereld in getallen niet meer worden gebruikt. In de extra rekenles krijgen de 
leerlingen begeleiding van de planning van hun aanvullende rekenwerk in hun weektaak. 
Op de taakdag van de KOV-leerkracht is er ook ruimte om leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden die naast hun werk in de klas nog aan projecten 
werken omdat het reguliere werk in de klas onvoldoende uitdaging biedt of begeleiding 
van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die tijdelijk of sporadisch behoefte 
hebben aan individuele begeleiding of gesprekken.  
 
 

Doelstelling beleidsplan 

Binnen de Eerste Leidse Schoolvereniging heeft men ruime ervaring met het begeleiden 
van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Elk jaar worden de gebruikte 
procedures onder de loep genomen om te bepalen of de procedures juist zijn of dat ze 
aan herziening toe zijn. 
In dit plan willen we een eenduidige en heldere omschrijving van de doelgroep op papier  
zetten. 
 
Op de E.L.S. wordt klassikaal lesgegeven. In alle  groepen vindt differentiatie plaats via 
het model zelfstandig werken. Binnen dit model is extra ondersteuning mogelijk voor het 
werken met de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Op de E.L.S. willen we de 
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zoveel mogelijk in de eigen klas begeleiden,  
extra leerstofaanbod vindt dus hier zoveel mogelijk plaats. Tot nu toe met name op het 
gebied van rekenen en taal.  
Bij de kleuters kan, naast het werken met de reguliere ontwikkelingsmaterialen, worden 
gekozen voor werken met verrijkende ontwikkelingsmaterialen.  
Voor groep 3 wordt gezocht naar mogelijkheden om hier continuïteit in aan te brengen. 
Hier worden aanpassingen toegepast bij de vakken rekenen en lezen. Soms wordt er 
voor een leerling een eigen weektaak opgezet omdat deze leerling anders te weinig 
uitgedaagd zou worden met de leerstof in groep 3. Dan wordt ook wereldoriëntatie in de 
weektaak opgenomen.   
In groep 4 t/m 8 is verrijking in de groep mogelijk is op gebied van rekenen en taal. 
Hiernaast is er ook de beschikking over een aantal projecten voor hoogbegaafden 
waaraan vanaf groep 4 zelfstandig gewerkt kan worden.  
Naast de uitbreiding van het aanbod van de cognitieve vakken wordt ook gewerkt aan de 
aanschaf van uitdagend materiaal op gebied van techniek.  
Vanaf groep 6 kunnen hoogbegaafde leerlingen ook aangemeld worden bij het Leids 
Onderwijs Project(LOP) waar kinderen een dagdeel in de week onderwijs kunnen volgen 
op hoogbegaafd niveau. Hierbij wordt geprobeerd het werk wat de leerlingen van het LOP 
mee krijgen te integreren in de weektaak op school. 
In het begin van het schooljaar 2014-2015 hebben de IB-ers een coaching op het gebied 
van hoogbegaafdheid gevolgd. Hieruit kwam naar voren dat het van belang is dat, naast 
het verrijken op cognitief gebied, er aandacht is voor begeleiding op sociaal emotioneel 
gebied. Nu gebeurt dit incidenteel, er wordt nagedacht over een manier om dit 
structureel aan bod te laten komen. 
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In dit beleidsplan worden duidelijke procedures voor signalering en diagnostiek van de 
betreffende doelgroep vastgesteld en omschreven. 
 
Op de E.L.S. willen we komen tot een doorgaande lijn ten aanzien van KOV-leerlingen . 
Dit willen we bereiken door: 

• Een goede signalering vanaf de kleutergroepen. De signalering vindt jaarlijks 
voor alle groepen rond de herfstvakantie plaats. Door een vroegtijdige 
signalering zijn we in staat een passend leerstofaanbod te verzorgen. 

• Vanaf groep 1 t/m groep 8 de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
voldoende uitdaging te bieden op een voor hen passend leerstofniveau. Dit kan 
zowel in de klas, door aanpassing van de leerstof en het aanbieden van 
verrijkingsstof, als buiten de klas door middel van plusgroepjes en 
rekengroepjes. 
Hierbij wordt ook gezocht naar een structureel aanbod van sociaal-emotionele 
begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. 

 

Om welke leerlingen gaat het? 

Er bestaan verschillende modellen die aangeven welke factoren een rol spelen bij 
hoogbegaafdheid. In de recente ontwikkelingen in het denken over hoogbegaafdheid  
maakt het Multifactorenmodel van Heller(bijlage) snel opgang. Dit model is een synthese 
van het Triadisch model van Renzulli en Mönks en de theorieën over Meervoudige 
Intelligentie van de Amerikaanse psycholoog Gardner. 
Volgens Heller hoeft het niet zo te zijn dat hoogbegaafden hun talent uiten in de vorm 
van uitzonderlijke prestaties, maar dat zij op grond van hun aanleg en een stimulerende 
omgeving makkelijker dan gemiddeld begaafde mensen tot die uitzonderlijke prestaties 
kunnen komen. Hoogbegaafden die niet de uitzonderlijke prestaties leveren die we op 
grond van hun capaciteiten mogen verwachten, zijn in deze visie onderpresteerders. In 
Hellers Multifactorenmodel wordt duidelijk waarom de ene mens wel en de andere mens 
niet tot die uitzonderlijke prestaties komt.(bijlage)  
Vanuit deze theorieën en modellen kan meer inzicht worden verkregen in de factoren die 
een rol spelen bij het ontwikkelen van hoogbegaafdheid. Zo kan geconcludeerd worden 
dat zowel de aanleg (hoge intelligentie), de persoonskenmerken van een kind (het 
karakter) als de omgeving zeer bepalend zijn voor het al dan niet tot uiting komen van 
hoogbegaafdheid. 
Voor de dagelijkse onderwijspraktijk is het van belang om te weten of een leerling 
behoefte heeft aan een aangepast leerstofaanbod. Leerkrachten krijgen in de praktijk te 
maken met kinderen die beschikken over hoge intellectuele capaciteiten en over 
bepaalde eigenschappen die maken dat het reguliere leerstofaanbod voor hen niet 
voldoet. Wanneer er op school adequaat wordt ingespeeld op de leereigenschappen van 
deze kinderen, kan dit ertoe bijdragen dat kinderen uiteindelijk uitgroeien naar 
hoogbegaafde individuen. Ook kan de school een bijdrage leveren aan een positieve 
ontwikkeling van de niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren. Zo wordt het zelfbeeld van 
het kind en het aanleren van leerstrategieën mede beïnvloed door de schoolse ervaringen 
van het kind. De rol van de leerkracht als mentor, als begeleider en als stimulerende 
kracht is daarbij van groot belang. 
Om deze rol te versterken is het van belang om het onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen af en toe op de agenda van de teamvergadering te zetten. Hiermee kan de 
achtergrondkennis van de teamleden worden opgefrist en kunnen meer handvatten 
worden geboden in de omgang met hoogbegaafde leerlingen. 
 

Kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen 

Het belangrijkste kenmerk van hoogbegaafdheid is de hoge intelligentie. Bij een IQ-score 
tussen de 115 en 130 punten spreekt men van een begaafd niveau. Bij een IQ-score die 
hoger is dan 130 spreekt men van een hoogbegaafd niveau. Vanaf de kleuterleeftijd 
kunnen bepaalde kenmerken van hoogbegaafde leerlingen zich steeds scherper gaan 
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aftekenen. Deze leereigenschappen kunnen we onderscheiden in leereigenschappen die 
gepaard gaan met een hoge intelligentie en persoonlijkheidseigenschappen die in 
combinatie met deze leereigenschappen voorkomen bij (hoog)begaafde mensen. De 
mate waarin de persoonlijkheidseigenschappen voorkomen heeft te maken met het 
karakter van de mens. De leerlingen hoeven dus niet aan alle eigenschappen te voldoen. 
 
Leereigenschappen 

• is snel van begrip 
• maakt grote denk- en leerstappen 
• beschikt over een goed geheugen 
• heeft een brede algemene interesse en kennis 
• beschikt over een groot probleemoplossend vermogen 
• is in staat verworven kennis toe te passen 
• is in staat nieuwe kennis te integreren met oude kennis 
• beschikt over een groot analytisch vermogen 

 
Persoonlijkheidseigenschappen 

• is taalvaardig en kan spelen met taal 
• komt met creatieve en originele oplossingen 
• is geestelijk vroegrijp 
• houdt van uitdagingen 
• beschikt over een groot doorzettingsvermogen 
• is op een gezonde manier perfectionistisch ingesteld 
• is veelal een intuïtieve denker 
• heeft behoefte aan een hoge mate van autonomie 
• beschikt over het vermogen tot (zelf)reflectie 
• is sociaal competent 

 

Signalering 
 
Aandacht voor hoogbegaafdheid begint met een goede manier van signalering.  
Deze begint al bij het intakegesprek dat ouders voeren met de leerkracht. In de 
vragenlijst zijn vragen over een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong opgenomen.  
Verder bestaat de signalering bij kleuters uit het gebruik van het OVMJK(ontwikkelings  
volgmodel jonge kind), observaties van de groepsleerkracht, cito-toetsen “Rekenen voor 
kleuters” en “Taal voor kleuters” en tussentijdse informatie van ouders. 
In de groepen 3 t/m 8 komen daar de scores van de cito-toetsen en de 
methodegebonden toetsen nog bij.  
Omdat in de praktijk is gebleken dat bovenstaande niet altijd werkt is gekozen om 
daarnaast gebruik te gaan maken van het SiDi  3 protocol. Dit is een gestructureerd 
signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m 8 . Het bevat 
instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen en de mate van een hoge 
begaafdheid in kaart te brengen. 
Uitgangspunt is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de signaleringsfase en de 
diagnosefase: 

• signalering: er wordt naar alle kinderen gekeken 
• diagnose: het onderzoek wordt bij een beperkte groep voortgezet. 

 
Bij de SiDi 3 wordt jaarlijks rond de herfstvakantie door elke groepsleerkracht een 
signaleringslijst voor de hele groep ingevuld. Leerlingen die hieruit naar voren komen zijn 
mogelijk leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
 Vaak betreft het leerlingen waarvan al bekend was dat zij niet voldoende uitgedaagd 
werden door het reguliere leerstofaanbod.  Wanneer dat het geval is, is er meestal ook al 
gezocht naar een passend leerstofaanbod voor deze leerlingen. Kortom: bij voldoende 
duidelijkheid is de begeleiding al opgestart.  
Bij twijfel kan besloten worden tot diagnostiek. Deze wordt gedaan door de 
groepsleerkracht in samenwerking met de KOV-leerkracht en de intern begeleider. Hierna 
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kan worden overgegaan tot het opstellen van een plan van aanpak voor de betreffende 
leerlingen. 
 

De begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
 
Kleuters 

De begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong begint bij de kleuters. Er 
is gekozen voor werkvormen die inpasbaar zijn in onze huidige manier van werken.  
 
De begeleiding van slimme kleuters kan op verschillende manieren plaatsvinden : 
3. Werken met spelletjes van de oude methode voor aanvankelijk lezen van groep 3, 

Veilig Leren Lezen; kinderen die belangstelling tonen voor lezen of al kunnen lezen 
kunnen hier mee aan de slag; de kinderen worden begeleid door de groepsleerkracht. 

4. Voor kleuters die al kunnen lezen is er de begrijpend leesmethode voor kleuters: 
“Slim kan lezen”.  Begeleiding vindt plaats door een leerkracht van een parallelgroep 
die vrij geroosterd kan worden in verband met gym of muziek van de eigen klas. 

5. Als de methode ‘Slim kan lezen’ niet genoeg uitdaging biedt kan de leerling verder 
gaan met ‘Humpie Dumpie’, een methode voor begrijpend lezen voor groep 3. 

6. Er zijn ontwikkelingsmaterialen  voor verdieping voor als leerlingen klaar zijn met de 
standaard materialen in de klas of als deze niet genoeg uitdaging meer bieden. De 
materialen kunnen worden afgetekend in een tweede werkboekje en zijn te vinden op 
een centrale plek (het Raaphuis) zodat elke leerkracht de materialen kan pakken die 
nodig zijn. Aan het eind van de dag moeten de materialen hier weer terug worden 
gelegd.. De leerlingen kunnen zelfstandig met deze materialen aan de slag na uitleg 
van de leerkracht. 
 

In de groepen 3 t/m 8 vindt de begeleiding vooral plaats op de leergebieden rekenen en 
taal. Op dit moment wordt er gewerkt aan uitbreiding van de materialen op het gebied 
van techniek. Ook zijn er projecten voor hoogbegaafden aangeschaft waaraan zelfstandig 
in groepjes gewerkt kan worden. 
 

Groep 3 

Rekenen 

In het schooljaar 2013-2014 is gestart met de rekenmethode Wizwijs, deze methode 
voorziet in een overzichtelijke compact versie. Wanneer blijkt dat leerlingen behoefte 
hebben aan verrijking worden  verdiepende materialen aangeboden door de 
groepsleerkracht, bestaande uit Plustaak rekenen en Rekentijger. Vooraf heeft overleg 
plaatsgevonden met de taakleerkracht KOV en de IB-er.  
Wanneer een leerling in Rekentijger mag werken vindt begeleiding plaats door de 
taakleerkracht KOV. Deze neemt eenmaal in de week tijdens een vastgesteld lesuur de 
leerstof met de leerling (of het groepje leerlingen) door. De leerling krijgt dan van de 
taakleerkracht een weekplanning. 
 

Taal 

Voor het taal-leesonderwijs wordt gebruik gemaakt van de differentiatie van de methode 
Veilig Leren Lezen. Wanneer hier aanvulling bij nodig is kan gebruik worden gemaakt van 
de volgende verdiepende materialen: Speurneuzen, Humpie Dumpie, Plustaak taal/lezen, 
Taalmeesters en Kant en klaar. Begeleiding gebeurt meestal door de groepsleerkracht. 
 
Wereldoriëntatie 

Wanneer ook het vak wereldoriëntatie wordt toegevoegd in het leerstofpakket van groep 
3 is begeleiding buiten de klas noodzakelijk. Hierbij kunnen verschillende deeltjes van 
Kinheim projectboeken worden gebruikt. 
 
Groep 4 t/m 8 

 
Rekenen  
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Voor het vak rekenen zijn er de volgende mogelijkheden: 
 De leerling werkt in de klas in een plusversie van de rekenmethode (Wizwijs groep 6 

en 7) of in een compacte vorm van het rekenboek (Wereld in getallen groep 8). De 
leerling komt eenmaal per week in een rekengroepje bij de taakleerkracht KOV. Hier 
wordt tevens verdiepend rekenmateriaal (Rekentijger) aangeboden. Leerlingen die 
eenmaal in de week begeleid worden door de taakleerkracht KOV worden 
geselecteerd op grond van een eventuele diagnose (hoog)begaafdheid, hoge A-scores 
voor rekenen bij het leerlingvolgsysteem van Cito, een goede werkhouding en het 
vermogen zelfstandig te kunnen werken. Deze leerlingen worden eenmaal in de week 
door de taakleerkracht begeleid en werken in de klas verder volgens een 
weekplanning die door de taakleerkracht is opgesteld. De verdiepingsstof uit 
Rekentijger wordt wekelijks uitgelegd en besproken. 

 De leerling werkt in de klas in een plusversie van de rekenmethode (Wizwijs groep 6 
en 7) of in een compacte vorm van het rekenboek(Wereld in getallen groep 8). 
Daarnaast wordt in de klas aanvullend rekenmateriaal (Plustaak rekenen) 
aangeboden. Leerlingen die in de groep blijven worden begeleid door de 
groepsleerkracht. Dit zijn leerlingen die wel hoog scoren en in staat zijn hun werk 
snel en goed te maken maar voor wie de verrijkingsstof zoals hierboven beschreven 
te moeilijk is. Zij zijn meer gebaat bij verbreding van de leerstof. 

 

Taal 

Voor het vak taal kan ook gewerkt worden met een compact van de methode ‘Taal op 
Maat’. De leerlingen die via een taalcompact mogen werken zijn geselecteerd op basis 
van hoge toetsresultaten en goede werkhouding. Dit gaat in overleg met de 
taakleerkracht KOV en de IB-er. De leerlingen werken onder begeleiding van de 
groepsleerkracht zelfstandig volgens het routeboekje, behorend bij “Taal op maat”. 
Daarnaast werken de leerlingen uit verrijkingsmaterialen (Plustaak taal/lezen, Super 
detective denkwerk, Kant en klaar, Kant en klaar plus en Slimme taal) 
  
Wereldoriëntatie 

Bij het vak wereldoriëntatie wordt in de bovenbouw gezocht naar verdieping binnen de 
gebruikte methoden. Hierbij kan gedacht worden aan het zelfstandig verwerken van de 
informatie van de lessen, verdiepende opdrachten  maken (bijvoorbeeld met de 
projectboeken van Kinheim), aanvullende informatie verzamelen en deze verwerken in 
een projectje, een presentatie verzorgen voor de groep. Ook wordt extra aandacht 
besteed aan het verslag leggen van gevonden informatie volgens het TASK-
model.(bijlage 2) 
Ook is een serie projecten voor hoogbegaafden beschikbaar waaraan leerlingen 
zelfstandig of in kleine groepjes kunnen werken. 
 
Techniek 

In het schooljaar 2014-2015 zijn per leerjaar techniekmaterialen aangeschaft. Leerlingen 
kunnen hier in groepjes zelfstandig aan werken. Leerkrachten kunnen de 
techniekopdrachten voor de hoogbegaafde leerlingen inplannen in de weektaak. 

 
Evaluatie 

Evaluatiemomenten vallen vaak samen met de rapporten. De taakleerkracht KOV schrijft 
voor ieder kind waar ze mee heeft gewerkt buiten de klas een rapportage waarin inzet en 
prestaties van de leerling worden beoordeeld. Deze wordt aan het rapport toegevoegd. 
Er wordt dan kritisch gekeken of de betreffende leerling de reguliere leerstof goed 
beheerst en daarnaast in staat is de verrijkingsstof op een goede manier te verwerken. 
Tussentijdse evaluatie kan ook plaatsvinden als er vragen rijzen ten aanzien van het 
functioneren van een leerling. Soms wordt besloten een leerling een tijdje met de klas 
mee te laten doen omdat de extra leerstof te belastend is of de reguliere instructie niet 
meer voldoende wordt opgenomen.  
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Evaluatie vindt plaats tussen de leerkracht en de taakleerkracht KOV. Bij wijziging wordt 
gesproken met het kind om duidelijk te maken waarom er een wijziging plaatsvindt, ook 
de ouders en de intern begeleider worden op de hoogte gesteld. 
 

 

Vervroegde doorstroming 
 
Vervroegde doorstroming houdt in dat een leerling eerder dan gebruikelijk naar een 
volgende groep gaat. Dit is meestal het logische gevolg van een didactische voorsprong 
bij de leerling en het versneld aanbieden van de leerstof. 
 
De E.L.S. staat in een aantal gevallen positief t.a.v. vervroegde doorstroming. 
We gebruiken 2 verschillende manieren om vervroegde doorstroming te realiseren: 
 

• Een groep overslaan 
Soms wordt in één van de hogere groepen een groep overgeslagen. Dit is 
bijvoorbeeld mogelijk als niet aan het begin van de schoolloopbaan maar pas later 
blijkt dat de leerling hoogbegaafd is en er inmiddels een ruime didactische 
voorsprong is ontstaan. 

• Twee leerstofjaren in één schooljaar 
Dit is een relatief veilige manier van vervroegde doorstroming om te voorkomen 

dat er 
kennishiaten zullen ontstaan.  

Om tot een weloverwogen besluit te komen of vervroegde doorstroming een goede optie 
is, hanteren wij als school een aantal vaste criteria, waarbij we onderscheid maken in 
primaire en secundaire criteria. 
 
Primaire criteria 

- M.b.v. de SIDI 3 wordt bekeken of het mogelijk om een hoogbegaafd kind of 
dat het om een kind met zeer hoge intellectuele capaciteiten gaat. 
- Er moet worden vastgesteld of de leerling een didactische voorsprong heeft, en zo 
ja, hoe groot die voorsprong is en of het meerdere leerstofgebieden betreft. Als de 
voorsprong kleiner is dan een jaar, zal worden gekeken of met een aangepast 
leerstofaanbod binnen de huidige groep verbetering in de situatie aangebracht 
kan worden. 
- Eventuele risicofactoren kunnen van invloed zijn op de beslissing. 

o Hoe is het sociaal functioneren van de leerling? 
Hierbij moet worden opgemerkt dat (tijdelijk) minder sociaal functioneren niet 
altijd hoeft te betekenen dat er een achterstand is bij leeftijdsgenoten. Vaak is er 
bij hoogbegaafde kinderen een voorsprong op sociaal-emotioneel gebied die ook 
belemmerend werkt op aansluiting bij de groep. Ook kan onvoldoende uitdaging 
ervoor zorgen dat een leerling op sociaal-emotioneel gebied minder functioneert. 

o Hoe is het zelfbeeld van de leerling en is er sprake van faalangst? 
Als er sprake is van een verstoord zelfbeeld, kan vervroegde doorstroming 
betekenen dat er extra begeleiding voor de leerling ingezet moet worden. Bij een 
negatief zelfbeeld treden ook vaak trekken van faalangst op. 

o Beschikt de leerling over voldoende werk- en leerstrategieën? 
Als dit niet het geval is zal de leerling in de nieuwe groep adequaat ondersteund 
moeten worden. 

o Is er sprake van een gediagnosticeerde leer- en/of gedragsstoornis? 
Als dit het geval is en de leerling wel aan bovengenoemde criteria voldoet, is 
overleg met een extern deskundige noodzakelijk. 

 

Secundaire criteria 

- Geboortedatum: er moet gekeken worden of het leeftijdsverschil wat de leerling moet 
overbruggen reëel is. 
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- Eerdere vervroegde doorstroming: is het misschien verstandiger te kijken naar een 
evenwichtig compactings- en verrijkingsaanbod? 

- Houding leerling: hoe kijkt de leerling zelf aan tegen vervroegde doorstroming? 
Eventuele argumenten worden meegenomen in de besluitvorming. 

- Houding ouders: kan in de thuissituatie vervroegde doorstroming voldoende 
begeleid worden? 

 
Op de E.L.S. werkt dat als volgt: 
- bij de intake wordt door de IB-er gelet op evt. signalen van (hoog)begaafdheid, 

mede aan de hand van de besproken lijst uit de SIDI 3. 
- De leerling wordt door de leerkracht gesignaleerd en evt. gediagnosticeerd m.b.v. de 

SIDI 3. 
- De leerkracht van de leerling geeft aan bij de IB-er dat in de betreffende klas 

onvoldoende uitdaging aan de leerling kan worden geboden. 
- Ouders geven aan bij de leerkracht dat hun zoon/dochter op cognitief gebied niet 

voldoende uitdaging wordt geboden in de huidige groep 
- In de Cito-toetsen scoort de leerling A-scores. 
- De IB-er neemt contact op met de taakleerkracht KOV. 
- De groepsleerkracht, de IB-er en de taakleerkracht KOV overleggen of er zal 

worden door getoetst. 
- Er wordt door getoetst en in de toetsen van het LVS heeft de leerling minimaal een 

half jaar voorsprong. 
- Er wordt gekeken in welke toekomstige groep de leerling het beste op z’n plaats 

is. De IB-er overlegt hierover met de toekomstige groepsleerkracht. 
- De directie wordt op de hoogte gesteld van de gevolgde procedure en de plannen. 
- In overleg met ouders wordt besloten de leerling vervroegd te laten doorstromen. 
 
Verdere belangrijke overwegingen bij vervroegde doorstroming: 
- Bij de besluitvorming over vervroegde doorstroming is het belangrijk dat het om 

een gezamenlijk besluit gaat, van de huidige groepsleerkracht, de toekomstige 
groepsleerkracht en de KOV-leerkracht, in samenspraak met de IB-er. De mening 
van de ouders en de leerling worden meegewogen in de beslissing voor eventuele 
doorstroming. 

- Wanneer bovengenoemde afwegingen en acties onvoldoende zekerheid bieden in de 
besluitvorming kan aanvullend gebruik worden gemaakt van De 
VersnellingswenselijkheidsLijst. 

- Een goede voorbereiding op vervroegde doorstroming is belangrijk. Binnen de 
toekomstige groep van de leerling moet zijn plek worden voorbereid. Gekozen kan 
worden voor een overstap ineens of een meer geleidelijke aanpak waarbij de leerling 
halverwege het jaar doorstroomt en tot die tijd enkele dagdelen per dag in zijn 
nieuwe groep doorbrengt. 

- De leerkracht zal begeleid en/of ondersteund worden door de IB-er en/of de 
taakleerkracht KOV. Hiervoor zal een plan van aanpak opgesteld. 

- Ook de nazorg mag niet worden vergeten. Na de vervroegde doorstroming moet 
het leertraject van de betreffende leerling goed worden begeleid. Zonder een 
alternatief verbredend en verdiepend programma zal deze binnen de kortste keren 
weer een didactische voorsprong hebben ontwikkeld terwijl een nieuwe doorstroom 
meestal niet gewenst is. Er zal dus goed moeten worden gelet op de signalen die de 
leerling afgeeft. Regelmatige afstemming met de ouders over de stand van zaken en 
het gedrag van de leerling thuis, is hierbij een goed hulpmiddel. Een tweede 
hulpmiddel is het LVS. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 
 

De komende schooljaren: 
1. Uitbreiding/aanschaf materialen op het gebied van techniek. 
2. Uitbreiding kennis leerkrachten van KOV-leerlingen 
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3. Aandacht voor begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op sociaal emotioneel gebied 
4. Opnemen van projecten voor hoogbegaafden en werken met techniek in de werkbrief 

van de hoogbegaafde leerlingen. 
 

Ad 1 

In de afgelopen jaren heeft de aanschaf van verrijkingsmateriaal zich vooral toegespitst 
op rekenen en taal. Dit aanbod vinden we te beperkt, veel leerlingen hebben hieraan niet 
genoeg. 
Ad 2 

In de coaching van de IB-ers is gesproken over de modellen van Heller. De kennis 
hierover is nog niet gedeeld met het team, werken hiermee kan de tools van 
leerkrachten vergroten in het werken met hoogbegaafden. 
Ad 3 

Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak al vrij jong door dat ze anders zijn. Dit kan 
vragen, onbegrip en onzekerheid oproepen. Dit kan zich uiten in gedrag dat niet bij de 
leerling past. 
Ad 4 

Door projecten en techniekopdrachten op te nemen in de weektaak wordt voor 
hoogbegaafde leerlingen duidelijk dat hun werk niet een losstaand iets is maar 
opgenomen is in het leerstofpakket op maat. 
 

Tijdpad  
 

 Ideeën uitwerken Invoeren  

Uitbreiding/aanschaf 
materialen op het gebied 
van techniek. 
 

Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 

Uitbreiding kennis 
leerkrachten van KOV-
leerlingen 
 

Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2015-2016 

Aandacht voor begeleiding 
van hoogbegaafde 
leerlingen op sociaal 
emotioneel gebied 
 

Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2015-2016 

Opnemen van projecten 
voor hoogbegaafden en 
werken met techniek in de 
werkbrief van de 
hoogbegaafde leerlingen. 
 

2014-2015 2014-2015 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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