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Inleiding  
 

Voor u ligt het borgingsdocument Zorg van CBS De Paadwizer. In dit document is omschreven hoe 
de zorg vorm krijgt in groepsverband en individuele benadering van het kind dat naar onze school 
gaat. 
 
In hoofdstuk 1 vindt u een schema waarin wordt aangegeven hoe er vorm wordt gegeven aan de 
zorg. De doorgaande lijn van een groep en het individuele kind. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de afstemming van de onderwijsbehoefte toegelicht. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de praktijk van een schooljaar geschetst. 
 

De documenten dienen als ondersteuning van het proces en de 
doorgaande lijn. Ze zorgen voor borging en dossiervorming. 
 
Dit document wordt ieder jaar tijdens een teamvergadering, waarbij 
iedereen aanwezig dient te zijn, besproken. Aanpassingen en 
vernieuwingen worden verwerkt en toegevoegd aan het document. 
 
In het schoolplan 2015-2019 staan de ontwikkelingen beschreven 
m.b.t. passend onderwijs. Op onze website vindt u meer informatie 
betreffende dit onderwerp. 
 
 

         Team CBS De Paadwizer 
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Hoofdstuk 1. De zorg in een stroomschema 
 
Dit schema is ontstaan vanuit de visie van handelingsgericht werken. De kinderen worden op 
groepsniveau en kindniveau aangesproken. De leerkracht is in dit proces een belangrijk persoon. 
Tevens zijn ouders, intern begeleider (IBer)en directeur mede verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het kind. 
 
Onderstaande cyclus wordt vier maal per jaar doorlopen. 
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Op de “CBS De Paadwizer” werken we cyclisch wat betreft de zorg. We spreken over de volgende 
vier zorgperioden per cursusjaar. 
                                                                      
                                                                         1 
                                                 
 
 
 
                                           
                                          4                                                            2 
 
 
                                                                          
 
          3 
 
Het handelingsgericht werken heeft als doel: Het kind zo passend mogelijk onderwijs aan te 
bieden, zodat het later in de maatschappij zijn plaats kan vervullen. De rollen en taken van elke 
partner worden in het volgende hoofdstuk omschreven. Ook wordt in het volgende hoofdstuk de 
werkwijze gespecificeerd. De partners in dit geheel zijn: leerling – leerkracht – ouders.  
 
  

Juni evaluatie Oktober: tussenevaluatie 

Zorgleerlingen 

Januari: evaluatie April: tussenevaluatie 

zorgleerlingen 
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Hoofdstuk 2. De zorg in een stroomschema/ de afstemming van 

de onderwijsbehoefte 

 
A. Het doel van 1-zorgroute. 
Met 1-zorgroute willen we bereiken dat leerkrachten (in samenwerking met alle externe 
partners) in staat zijn het onderwijs in hun groep af te stemmen op de onderwijsbehoefte 
van de leerlingen. 
 
B. Uitgangspunt van de 1-zorgroute. 
 
1. Centrale rol van de leerkracht. 
Voor een succesvolle afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen is de leerkracht de beslissende factor. Hij/ zij bezit het “eigenaarschap” van alle 
interventies ten behoeve van de leerling. De leerkracht volgt het kind en maakt de 
groepsoverzichten, groepsplannen en evt. individuele handelingsplannen. Deze worden 
besproken met de IB’er. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan 
en legt rekenschap af voor de effecten en resultaten. 
 
2. De IB’er als “spin in het web”. 
De IB’er begeleidt de leerkrachten bij de uitvoering van de “vier stappen cyclus” van de 1-
zorgroute, volgt de voortgang en leidt de groeps- en leerlingbesprekingen op school. De 
IB’er zorgt mede voor de bewaking van de uitvoering van de gemaakte afspraken voor een 
effectieve zorg en begeleiding in de groepen. De IB’er is ook de schakel naar de externe 
begeleiding op zorg (psycholoog, orthopedagoog, logopedist, ambulant begeleiders, 
centrum voor jeugd en gezin enz.). Ook neemt de IB’er zo nodig initiatieven die het 
pedagogisch en/ of didactisch handelen van de leerkracht op groepsniveau en/ of de zorg 
en begeleiding op schoolniveau ten goede komen. 
De taken van de IB’er spitsen zich toe op de volgende gebieden: 

 Coördinatie van de zorg en begeleiding op schoolniveau. 

 Coaching van de groepsleerkrachten in de uitvoering van de begeleiding van de 
leerlingen. 

 Onderwijsinnovatie die leidt tot verbetering van de zorg en begeleiding op 
schoolniveau. 

 
3. Actieve deelname van de leerling. 

In de zorg aan de leerlingen wordt vaak over in plaats van met de leerling gesproken. In 1-
zorgroute wordt de leerling actief betrokken bij de stappen die worden gezet. De 
leerkrachten of IB’er gaan met de leerling in gesprek; de leerling voelt zich serieus 
genomen en is gemotiveerd om actief mee te doen. Leerlingen kunnen de leerkracht veel 
waardevolle informatie geven. 
 

1. De rol van de ouder. 

Ouders kennen hun kinderen als geen ander. Zij zijn loyaal aan hun kind. Ouders kunnen 
helpen in het aanvullen van de kindkenmerken en onderwijsbehoeften. 
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C.  “Cyclus van handelingsgericht werken.” (HGW) 
In 1-zorgroute staat de cyclus van HGW centraal. (Op pagina 4 staan de fases en de 
stappen in deze cyclus schematisch aangegeven) 
We onderscheiden in de cyclus 4 fases: Waarnemen - Signaleren – Begrijpen – Plannen- 
Uitvoeren. Of ook wel genoemd: Check-Act-Plan-Do. 
 
Waarnemen/signaleren. 
In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle 
leerlingen en over de resultaten van het aanbod. Het gaat dan om gegevens uit 
observaties, analyses van werk, gesprekken met kinderen en ouders, resultaten op 
methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen. 
In deze fase zet de leerkracht twee stappen: 

1. Verzamelen van gegevens over leerlingen in een digitaal groepsoverzicht en op 
basis hiervan evalueren van het vorige groepsplan  

2. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra 
aandacht nodig hebben.  

 
Analyseren/Begrijpen. 
Met behulp van de verzamelde gegevens gaat de leerkracht in deze fase na, wat de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep zijn. Deze geeft de leerkracht in de 
kolom “onderwijsbehoefte” in het groepsoverzicht aan.  

3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
 
Plannen 
Op basis van de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen gaat de leerkracht 
bekijken hoe hij/ zij een aanbod kan organiseren dat is afgestemd op die 
onderwijsbehoeften. Vervolgens stelt hij/ zij voor de komende periode een groepsplan op. 
De leerkracht zet in deze fase de volgende stappen: 

4. Het clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 
5. Het opstellen van een groepsplan. (voor (begrijpend) lezen, spelling en rekenen) 

 
Uitvoeren 
De leerkracht treft de nodige voorbereiding zodat het groepsplan kan worden uitgevoerd. 
Afgeleid van het groepsplan maakt de leerkracht een dag- en weekplanning. Tijdens de 
uitvoering van het groepsplan verzamelt de leerkracht steeds gegevens over de leerlingen 
en over de resultaten van het aanbod. De fase loopt hiermee door in de fase van het 
observeren (cyclisch proces). In deze fase zet de leerkracht de volgende stap: 

6. Uitvoering van het groepsplan. 
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Schema Handelingsgericht werken (HGW) 
 
 

Uitvoeren/Doen. 
 
6. Uitvoeren van het groepsplan 

Waarnemen/Signaleren. 
 
1. Het groepsplan evalueren met behulp 
van groepsoverzichten met: 
-resultaten methode onafhankelijke 
toetsen (vaardigheidsscore groei CITO) 

 Resultaten methode afhankelijke 
toetsen. 

 Observaties en analyses van het 
werk en werkhouding. 

 Gegevens uit gesprekken met : 
kind, ouders, ib enz. 

 
2. Het preventief signaleren van 
leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
 

Plannen 
 
4. Het clusteren van leerlingen met 
vergelijkbare onderwijsbehoeften. 
5. Het opstellen van een groepsplan. 

Analyseren/Begrijpen. 
 
3. Het benoemen van de didactische en 
pedagogische onderwijsbehoeften en 
doelen met bijzondere aandacht voor 
leerlingen in stap 2. 
 
 
 
 

 

 

D. Een individueel plan: hierna te noemen: begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief.. 
 
Op CBS De Paadwizer wordt getracht om leerlingen zo lang mogelijk te beschrijven in 
groepsplannen. Het na twee keer een IV/ V-score een handelingsplan opstellen wordt niet per 
definitie gedaan. Een leerling kan namelijk twee keer een IV-score behalen en daarbij volgens 
verwachting groeien. Is een individueel plan dan noodzakelijk? Wanneer leerlingen anderhalf tot 
twee jaar leerachterstand hebben (alternatief leerlingrapport) moet worden bekeken of deze 
leerlingen nog het reguliere aanbod kunnen volgen (methode). Natuurlijk zijn er dan al acties 
geweest die staan beschreven in het groepsplan. Deze leerlingen komen in aanmerking voor een 
eigen leerlijn (stromen uit op lager niveau). Hiervoor is overleg nodig met de ambulant begeleider 
(AB-er). In documentatie moet worden beschreven welke interventies zijn gepleegd (tijd, aanbod, 
begeleiding, enz.) en dat daarbij onvoldoende resultaten worden bereikt. Na evaluatie met AB’er 
en ouders en leerling wordt besloten een eigen leerlijn op te stellen. In de praktijk betekent dit dat 
een leerling bijvoorbeeld in groep 6 zit maar rekent met de methode van groep 5. In de eigen 
leerlijn wordt het uitstroomperspectief van de leerling beschreven m.b.v. vaardigheidsscores en 
referentiekaders.     
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Hoofdstuk 3: Een jaar praktisch bekeken 
 

De cyclus begint in juni. De groepsleerkracht zorgt voor een goede groepsoverdracht op papier en 
geeft tijdens een gesprek een toelichting. De vragen die tijdens dit gesprek naar voren komen 
worden verderop in dit hoofdstuk beschreven. De groepsleerkracht die de groep in het nieuwe 
schooljaar zal begeleiden krijgt urgente informatie om goed te kunnen starten met de groep en de 
individuele leerling. Dit wordt aangegeven in een groepsoverzicht. In het groepsoverzicht staan de 
‘harde en zachte gegevens’ zoals Cito-opbrengsten, de observaties en opmerkingen van de 
leerkracht en de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Op school zijn er afspraken gemaakt over 
de afname van de CITO-toetsen. 
 
Er worden  groepsplannen (GP) gemaakt, die een looptijd hebben van juni tot de evaluatie in 
oktober van het nieuwe schooljaar. De groepsleerkracht levert het groepsplan aan voor de 
vakgebieden rekenen, technisch/ begrijpend lezen en spelling. 
 
Tijdens het gehele schooljaar zijn er vier vaste momenten waarop de groepsleerkracht met de 
IB’er om tafel gaat. De opbrengsten worden geëvalueerd en er wordt besproken hoe de volgende 
periode een gesteld doel behaald kan worden (“Doelstellingen per vakgebied”). De vakgebieden 
die aan bod komen zijn: rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. Tevens komen de sociaal 
emotionele- en de motorische ontwikkeling aan de orde. 
 
Vanuit de groepsbespreking komen de onderwijsbehoeften duidelijk naar voren en wordt er 
gekeken hoe deze onderwijsbehoeften te clusteren zijn. De groepsbespreking wordt gecombineerd 
met de effectieve leerling bespreking (ELB). Leerlingen die opvallen als individu worden dan ook 
besproken. Er wordt aan de ouders meegedeeld dat er meer zorgen zijn die verder uitgediept gaan 
worden. Dan gaan de IB’er en leerkracht met elkaar in gesprek om de ontwikkeling van het kind in 
kaart te brengen. Komen er uit dit gesprek waardevolle ideeën en 
mogelijkheden, dan kan de leerkracht er zelfstandig mee verder. 
Mochten de IB’er en de leerkracht vragen houden, waar ze het antwoord 
niet op kunnen vinden dan kan er extern hulp gezocht worden. Externe 
hulp kan pas worden ingezet als ouders een terugkoppeling hebben 
gehad van het ELB gesprek en als ouders de school willen steunen met 
de stap naar externe deskundigen. 
Voorbeeld van externe deskundige is ambulant begeleider van het 
samenwerkingsverband of een orthopedagoog. Twee maal per jaar 
worden leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte besproken door 
de IB’er met de bovenschools ib-er van het onderwijs kwaliteitsteam. 
Indien nodig kan bij een dergelijk gesprek ook de School Maatschappelijk werker uitgenodigd 
worden.  
 
Specifieke onderwijsbehoefte: 
Specifieke handelingen en leerlingkenmerken worden aangegeven met een kruisjessysteem in het 
organisatieschema dat vooraan in de klassenmap zit. 
 
a) binnen de groep. 
Heeft de leerling extra, specifieke ondersteuning binnen de groep dan wordt dit verantwoord in het 
zorglogboek in de klassenmap óf in de digitale map. 
 
b) externe hulp. 
Wanneer er externe hulp gezocht wordt, start er een aanvraag bij het Onderwijs KwaliteitsTeam 
(OKT) van de Tjongerwerven. Het eventuele vervolg staat omschreven in het protocol aanmelding 
externe zorg De leerling en de opties die er zijn om het kind te helpen in zijn/haar ontwikkeling 
worden besproken. Je kunt hier denken aan een onderzoek, observatie, ambulante begeleiding 
e.d.  
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Ook van deze gesprekken komt er een verslag in Parnassys en zullen ouders op de hoogte 
worden gesteld door de leerkracht wat de bevindingen zijn uit het gesprek.  
 
Vanuit externe deskundigheid kunnen bevindingen komen die door terugkoppeling aan de 
leerkracht omgezet kunnen worden in een plan van aanpak. Er wordt door de leerkracht, onder 
begeleiding van de IB’er een individueel handelingsplan opgesteld. Het handelingsplan wordt na 
één zorgperiode geëvalueerd. Soms blijkt uit een onderzoek dat een leerling betere 
ontwikkelingskansen krijgt in een ander soort onderwijs. We gaan dan samen met ouders 
onderzoeken welk onderwijs passend is voor het kind.  
 
Na drie maanden komen de leerkracht en de IB’er weer bij elkaar voor een groepsbespreking en 
daarbij wordt de cyclus opnieuw doorgenomen. 
 
De zorgplanning wordt aan het begin van elk jaar opgesteld door de IB’er en vastgesteld in de 
laatste week van het schooljaar.  
 

Groepsoverdracht 
In de groepsoverdracht geeft de huidige leerkracht zijn/haar kennis over aan de nieuwe leerkracht. 
Hierbij komen verschillende onderwerpen aan de orde. Het grootste onderdeel is kind kenmerken. 
“Wat heeft dit kind nodig om tot ontwikkeling te komen?” . Per leerling is dit heel specifiek, maar 
ook zullen er factoren zijn die passen bij andere kinderen. 
Vragen die een leerkracht zichzelf stelt bij het opzetten van het overdrachtsdocument zijn: 
Leerling A heeft een leerkracht nodig die…. 
Leerling A heeft een opdracht/materiaal nodig die…. 
Leerling A heeft groepsgenoten nodig die….. 
Leerling A heeft instructie nodig die…. 
Leerling A heeft materialen nodig die…. 
Ervaringen en deskundigheid worden tijdens dit gesprek gedeeld en de leerkrachten gaan tijdens 
deze groepsoverdracht bezig met de laatste periode van het schooljaar en de eerste periode van 
het schooljaar na de zomervakantie. De huidige leerkracht zorgt voor een groepsplan voor die 
vakgebieden waar het voor afgesproken is. Dit groepsoverdrachtsplan (GOP) loopt van juli tot 
oktober in het nieuwe schooljaar. De nieuwe leerkracht kan de huidige leerwijze doorzetten in de 
nieuwe groep. Zo ontstaat rust en regelmaat voor de leerling en groep en tevens blijft de zorg en 
aandacht passend bij de niveaus van de leerlingen. 

Groepsoverzicht 
Op CBS De Paadwizer werken we met groepsplannen. Deze plannen worden opgezet vanuit een 
groepsoverzicht. Na elke groepsbespreking wordt er een nieuw groepsoverzicht aangevuld en/of 
gemaakt. Het invullen van de overzichten gebeurt na elke methodegebonden toets en 
leerlingvolgsysteem (LOVS) toets.  
De groepsoverzichten staan ingepland voor 3 maanden. Deze periode loopt parallel met de 
groepsbesprekingen. Daar worden ze gebruikt om een snel en goed voorbereid gesprek te voeren. 
 

Juni 
Groeps – 
Overzicht 1. 
 

Juli Aug Sept Okt 
Groeps –  
Overzicht 2. 

Nov 

Dec Jan 
Groeps –  
Overzicht 3. 

Febr 
 

Maart April 
Groeps –  
Overzicht 4. 

Mei  
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Groepsbespreking/ Effectieve leerling bespreking (ELB) 
Tijdens dit gesprek is de leerkracht grotendeels aan het woord en informeert de IB’er hoe zijn/ haar 
groep ervoor staat. Specifieke leerdoelen van een groep worden besproken en een sterkte en 
zwakte analyse op groepsniveau. De bespreking wordt ondersteund door het groepsoverzicht. Na 
deze bespreking is duidelijk welke niveaus er in de groep zijn en hoe de leerdoelen van de groep 
ervoor staan. Ook worden indien nodig de individuele leerlingen besproken (ELB). Wat hebben zij 
nodig om tot ontwikkeling te komen en welke groei hebben zij de afgelopen tijd doorgemaakt. Wat 
werkt positief en wat werkt negatief? De leerkracht is in staat om na dit gesprek een plan van 
aanpak op te zetten in een GP voor de vakgebieden waar het voor is vastgelegd. Tevens kan de 
leerkracht bij andere vakgebieden een beredeneerd aanbod opzetten.  De periodes van de 
groepsbesprekingen staan vast.  
 

Juni 
Groepsbespr.1/ 
ELB 

Juli Aug Sept Okt 
Groepsbespr.2/ 
ELB 

Nov 

Dec Jan 
 

Febr 
Groepsbespr.3/ 
ELB 

Maart April 
 

Mei 
Groepsbespr.4/ 
ELB 

 
De groepsbespreking wordt zoveel mogelijk onder schooltijd gepland. Hier worden leerkrachten in 
gefaciliteerd. Is het niet mogelijk om alles onder schooltijd te plannen, dan zal er een tijd na 
schooltijd worden gezocht. In een periode van 2 weken is iedere groepsleerkracht in gesprek 
geweest met de IB’er. Daar zijn beide partijen verantwoordelijk voor. Wanneer we spreken van een 
duo-baan is de leerkracht, die deze dag werkt aanwezig. De leerkracht overlegt vooraf en nadien 
met de duo-partner. Pas na de groepsbespreking kunnen nieuwe groepsplannen worden opgezet.  

Hoofdstuk 4: Groepsplan en begeleidingsplan 
 
In dit hoofdstuk worden de onderdelen van een plan besproken en toegelicht. Hoe zijn ze 
opgebouwd en wat zijn de afspraken rond de zorg en plan van aanpak.  
Alle verantwoording van de zorg staat digitaal in: 
De map: Interne begeleider -> Groepen -> cursusjaar-> groep? 
In de digitale groepsmap zitten de digitale mappen:  

- Groepsoverzichten 

- Groepsplannen 

- Individuele plannen 

- Sidi 3 

Specifiek voor groep 1: instroom kleuters 
Specifiek voor groep 6 t/m 8: Plaatsingswijzer. 

 
Het organisatieschema, waarin met kruisjes aangegeven wordt welke leerling specifieke 
ondersteuning, medicatie of andere aandachtspunten heeft zit hardcopy in de groepsmap. 

Groepsplan 
In het groepsplan worden alle leerlingen van de betreffende groep meegenomen. We 
werken in het plan met 5 niveaus van zorg. In het groepsplan is het een streven om de 
gehele groep in 3 clusters te verdelen. In de drie clusters worden de onderwijsbehoeften 
bij elkaar gezocht. Wat hebben deze kinderen nodig en wat bieden wij hen aan. 
 
Een groepsplan loopt van groepsbespreking tot groepsbespreking (4 plannen per jaar). 
De doelstellingen van die periode staan in het plan en zijn afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van de clusters. Elk groepsplan heeft een evaluatie aan het eind en zijn er 
tussenevaluaties die per vakgebied zijn vastgesteld. 
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Rekenen:   Na twee methode gebonden toetsen. 
   Na elke LOVS toets 
   
Technisch Lezen:  Na elke DMT en AVI (of signalering groep 3) 
    
Tijdens de tussenevaluatie wordt er gekeken naar de clusters. Hoe functioneren de kinderen 
binnen het cluster en moeten hier aanpassingen worden toegepast. Ook wordt er door de 
leerkracht(en) gekeken naar het leerkrachtgedrag en wat de (on)mogelijkheden zijn. Is het plan 
nog uitvoerbaar en passend bij de groep? In de tussenevaluaties zijn deze punten duidelijk terug te 
vinden. 
 
Per cluster worden er in het plan de doelen geformuleerd of aangegeven waar de doelstellingen in 
de methode zijn terug te vinden. Daarnaast wordt er gekeken wat er wordt aangeboden, de manier 
waarop en welke materialen/instructie zijn er nodig om de doelen te behalen. Dit wordt kort en 
bondig omschreven. 
 
Alle groepsplannen worden op de computer uitgewerkt. Tevens krijgt de IB’er het plan te zien in de 
eerste drie weken van de lopende periode van het GP. Elke evaluatie wordt ook aan de IB’er 
voorgelegd en eventueel besproken als één van de partijen dit noodzakelijk vindt. Bij een 
groepsplan hoort altijd een groepsoverzicht van de vorige periode en een overzicht van de lopende 
periode.  
 

Begeleidingsplan/eigen leerlijn 
De verantwoording van de onderwijsbehoeften van de leerling wordt zo lang mogelijk opgenomen 
in het groepsoverzicht en groepsplan. Mocht er zeer specifieke ondersteuning nodig zijn dan wordt 
er een begeleidingsplan beschreven. 
In een begeleidingsplan staat één leerling centraal. Deze plannen zijn uitgebreider omdat de zorg 
meer specifiek wordt toegespitst op zijn/haar onderwijsbehoeften. Het kan voorkomen dat in een 
begeleidingsplan meerdere vakgebieden zijn opgenomen. De onderwijsbehoeften moeten dan wel 
overeenkomen qua aanpak. Een begeleidingsplan heeft een vaste opbouw, waarbij de leerkracht, 
na overleg met de IB’er, een plan opzet. 
 
De gegevens die de leerkracht invult per onderdeel zijn hier toegelicht. 
Een beginsituatie.  

 Dit is een uitgebreide omschrijving van de leerling. Wat zijn de kindkenmerken van de 

leerling. Hierbij wordt gedacht aan: werkhouding, concentratie, omgang met 

leerkracht/leerlingen, korte toelichting van de reden van het plan. 

Toetsgegevens. 
 Een kort overzicht van de behaalde toetsgegevens of een verwijzing naar Parnassys of 

Lovs CITO 

Doel algemeen. 
 SMART doelstelling voor het kind. (samen met het kind) 

Doel toetsgegevens. 
 Vooruitstrevende doelstellingen in cijfermatige bewoording.(meetbaar) Denkend aan 

Vaardigheidsscores, DLE, AVI e.d. 

Inhoud. 
 Hier staat kort en bondig wat er wordt uitgevoerd, wie betrokken zijn, hoe het wordt 

aangeboden,  welke materialen ervoor gebruikt worden en wanneer het plan wordt 

uitgevoerd. 



Borgingsdocument Zorg   
 

 

   

 - 13 - 

Ouders en kind. 
 Hier wordt opgeschreven hoe ouders betrokken zijn en hoe het kind betrokken is.  

Evaluatie. 
 Een begeleidingsplan wordt na 10 weken geëvalueerd. Tijdens die 10 weken verzamelt de 

leerkracht nieuwe gegevens. Deze gegevens worden in de evaluatie besproken. Een plan 

kan, wanneer het werkt, verlengd worden voor dezelfde periodeduur. Wanneer er 

aanpassingen gedaan moeten, worden, dan wordt er een nieuw plan geschreven en 

opnieuw door ouders getekend.  

 In de evaluatie wordt er gereflecteerd door de leerkracht op de volgende punten: 

actie/reactie van leerling, ontwikkelingen, leerkrachtgedrag en haalbaarheid, effectiviteit 

van het plan. 

 
Een Begeleidingsplan wordt altijd ter inzage aan de IB’er gegeven. Dit gebeurt voordat de ouders 
tekenen. Ouders tekenen binnen de eerste twee weken van de looptijd van het handelingsplan. 
Een lopend handelingsplan is in de digitale zorgmap te vinden.  Elke evaluatie wordt ook door de 
IB’er gelezen. Wanneer één van de partijen het nodig vindt om in gesprek te gaan, wordt er een 
afspraak gepland. 
 

Ontwikkelingsperspectief 
 
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is het plan waarin de school de ontwikkel- en leerdoelen 
beschrijft die een leerling kan halen. 
 
Doel van het OPP 
De bedoeling van het werken met  het OPP is dat ook voor kinderen met extra 
ondersteuningsbehoeften binnen de school opbrengstgericht wordt gewerkt en adequate doelen 
worden nagestreefd. Juist voor deze leerling is het belangrijk dat er een passende leerroute wordt 
aangeboden. het is een planningsinstrument voor de leerkracht  i.p.v. een volgdocument.  
De vragen zijn: zitten we nog op koers?  Hebben we te hoog of te laag ingezet?  
Het OPP mag niet op zichzelf staan, maar moet ingekaderd zijn in het handelingsgericht werken 
en altijd in het belang van het betreffende kind zijn. Een OPP dient in alle gevallen gebaseerd te 
zijn op een gedegen analyse van de wisselwerking tussen kenmerken van het kind, onderwijs en 
opvoeding. Het OPP is een middel om doelgericht te werken en is dus geen doel op zich. De 
doelen zijn wel belangrijk in een OPP, zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en 
geen mogelijkheid tot evaluatie.  
Een functioneel OPP is gebaseerd op een gedegen analyse van betrouwbare en valide gegevens 
van een kind, de kwaliteit van het onderwijs en de mate van onderwijsondersteunend gedrag van 
de ouders. Er is altijd sprake van een wisselwerking, een kind leert in interactie met zijn/haar 
leerkracht, andere leerlingen en ouders. 
Voor wie en wanneer een OPP? 
Wettelijk: 
Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband (SO/SBO) 
boven de basisondersteuning. 
Vanuit de inspectie: 
De inspectie verwacht dat de school voor leerlingen die voor één of meerdere vakgebieden op hun 
eigen niveau op de leerlijn werken een OPP opstelt. Deze leerlingen zijn losgekoppeld van het 
reguliere programma. 
 
Voor de Paadwizer stellen we voor leerlingen met een uitstroomprofiel lager dan eind groep 6 
niveau een opp op. Dit gaat altijd in overleg met een externe deskundige. Bv orthopedagoog of 
ambulant begeleider van het samenwerkingsverband. 
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Een blanco format van het plannings- en handelingsplan is te vinden in de digitale map: 
Intern begeleider -> blanco formats-> opp  

Afspraken rond de zorgroute van CBS De Paadwizer 

Cyclus zorgroute  
 Vier keer per jaar wordt de cyclus van handelingsgericht werken doorlopen. Zie cyclus 

bijlage. 

 Per jaar worden de data ingepland voor de verschillende onderdelen. 

 Bij extra zorg komen de punten 5 en 6 aan bod. 

Groepsoverdracht 
 Eén keer per jaar met de groepsleerkracht huidige groep en groepsleerkracht toekomstige 

groep 

 Wordt mondeling en schriftelijk aangeleverd. 

 Schriftelijke versie komt in de zorgmap. 

 Format wordt gebruikt bij het opstellen van de overdracht. 

 Leerkracht huidige groep is verantwoordelijk voor de overdracht. 

 Kopie van de schriftelijke versie komt bij de IB’er in het postvak. 

Groepsoverzicht 
 Worden per vakgebied opgezet. 

 Wordt met alle CITO toetsen aangeleverd. 

 Format komt in de computer. 

 Overzichten worden in de zorgmap bewaard. 

 Leerkracht is verantwoordelijk voor de gegevens. 

 Overzichten worden gebruikt bij de groepsbesprekingen. 

Groepsbespreking/ ELB 
 Vier keer per jaar uitgevoerd. 

 Het is een gesprek tussen leerkracht(en) en IB’er. 

 Gaat altijd vooraf bij een groepsplan. 

 Leerkracht verzorgt de voorbereiding. 

 Verslag door leerkracht. (afsprakenlijst) . 

 Verslag wordt ondertekend door de partijen. 

 Verslag komt in de zorgmap. 

 Leerkrachten worden gefaciliteerd in tijd indien mogelijk. 

 Wordt altijd teruggekoppeld naar de ouders door leerkracht. 

 Verslaglegging ELB gebeurt door de IB’er. 

 Plan van aanpak (groepsplan/IHP) wordt door leerkracht opgezet. 

 Tijdens ELB wordt het format gebruikt ter ondersteuning/verslaglegging 

 Kan voortkomen uit groepsbespreking en/of los worden aangevraagd door leerkracht. 

Groepsplan 
 Looptijd van 3 maanden. 

 Per vakgebied opgezet. 

 Vaste tussenevaluatie per vakgebied. 

 Eind evaluatie voor groepsbespreking. 
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 Evaluaties worden aan IB’er voorgelegd. 

 Streven is max 3 niveaus van zorg per vakgebied. 

 Format wordt gebruikt en in de computer uitgewerkt. 

 Evaluaties zijn losse documenten. 

 Groepsplannen zitten in de zorgmap. 

 Groepsplannen zijn werkdocumenten. 

Begeleidingsplan 
 Als vanuit het groepsplan blijkt dat de ontwikkelingslijn niet volgens verwachting gaat. 

 Als met ouders en indien mogelijk met de leerling de specifiek onderwijsbehoefte is 

besproken. 

 Looptijd van één jaar. 

 Vier evaluaties per jaar. 

 Wordt een doel per zorgperiode genoemd. 

 Wordt een doel per schooljaar genoemd. 

 Wordt een uitstroomprofiel einde schoolperiode genoemd. 

Ontwikkelingsperspectief 
 Als een leerling bij instroom zeer specifieke onderwijsbehoeften heeft op eigen niveau. 
 Als een leerling vanaf groep 5 een uitstroomperspectief op bepaalde vakken heeft lager 

dan een eind groep 6 niveau én losgekoppeld wordt van de reguliere methode. 
 Looptijd tot en met de uitstroom van de basisschool. 

 Vier evaluaties per jaar. Minimaal 1x per jaar met ouders besproken. 

 Wordt een doel per zorgperiode genoemd. 

 Wordt een doel per schooljaar genoemd. 

 Wordt een uitstroomprofiel einde schoolperiode genoemd. 

Zorgmap en zorglogboek. 
 Elke groep heeft 1 zorgmap met een vaste volgorde qua opbouw in de klas. In de zorgmap 

staan de verwijzing naar de digitale zorgmappen. 

 Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de IB’er is verantwoordelijk voor de 

indeling van de inhoud 

 Zorgmap wordt gebruikt bij de besprekingen. 

 

Bijlages: 
 Zorgroute “cpo de Tjongerwerven” 

 5 niveaus van zorg (extra bijlage) 

 Info ontwikkelingsperspectief 

 Toetskalender 2015-2016 
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STROOMSCHEMA ONDERWIJS & ONDERSTEUNING  PASSEND ONDERWIJS               

DE TJONGERWERVEN CPO 

1 AUGUSTUS 2015
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Wat is een ontwikkelingsperspectief? 
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is het plan waarin de school de ontwikkel- en leerdoelen 

beschrijft die een leerling kan halen. 

 

Doel van het OPP 
De bedoeling van het werken met  het OPP is dat ook voor kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften binnen de school opbrengstgericht wordt gewerkt en adequate 

doelen worden nagestreefd. Juist voor deze leerling is het belangrijk dat er een passende 

leerroute wordt aangeboden. het is een planningsinstrument voor de leerkracht  i.p.v. een 

volgdocument.  

De vragen zijn: zitten we nog op koers?  Hebben we te hoog of te laag ingezet?  

Het OPP mag niet op zichzelf staan, maar moet ingekaderd zijn in het handelingsgericht 

werken en altijd in het belang van het betreffende kind zijn. Een OPP dient in alle gevallen 

gebaseerd te zijn op een gedegen analyse van de wisselwerking tussen kenmerken van het 

kind, onderwijs en opvoeding. Het OPP is een middel om doelgericht te werken en is dus geen 

doel op zich. De doelen zijn wel belangrijk in een OPP, zonder doelen geen richting, geen 

effectieve feedback en geen mogelijkheid tot evaluatie.  

Een functioneel OPP is gebaseerd op een gedegen analyse van betrouwbare en valide 

gegevens van een kind, de kwaliteit van het onderwijs en de mate van 

onderwijsondersteunend gedrag van de ouders. Er is altijd sprake van een wisselwerking, een 

kind leert in interactie met zijn/haar leerkracht, andere leerlingen en ouders. 

Voor wie en wanneer een OPP? 
Wettelijk: 

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband 

(SO/SBO) boven de basisondersteuning. 

Vanuit de inspectie: 

De inspectie verwacht dat de school voor leerlingen die voor één of meerdere vakgebieden op 

hun eigen niveau op de leerlijn werken een OPP opstelt. Deze leerlingen zijn losgekoppeld 

van het reguliere programma. 

De PO raad geeft aan: 

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan opstellen voor: 

 Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs; 

 

 Leerlingen in het praktijkonderwijs; 

 

 Leerlingen in het speciaal basisonderwijs; 

 

 Leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet 

onderwijs. Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen 

ontwikkelingsperspectief op te stellen voor ondersteuning die valt binnen de afspraak 

voor basisondersteuning, zoals in het eigen ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband beschreven. Deze in het ondersteuningsplan beschreven 

afspraak over wat onder basisondersteuning valt en wat onder extra ondersteuning, is 

bepalend voor de gevallen waarin er een OPP moet worden opgesteld. 

 

 Het ontwikkelingsperspectief is voor lwoo-leerlingen niet verplicht. Als de leerling naast 

leerwegondersteuning ook extra ondersteuning krijgt of als de leerling tijdelijk 
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onderwijs volgt in een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc), moet echter wél 

een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. 

 

 Een OPP mag uiteraard ook in situaties gemaakt worden die niet verplicht zijn. 

Afspraken daarover worden gemaakt op samenwerkingsverband-, bestuurs- of 

schoolniveau. 

Over de criteria van de Inspectie wat betreft de inzet van een OPP/Eigen leerlijn gaan we er 

voorlopig vanuit dat we een OPP schrijven voor leerlingen die zijn losgekoppeld van het 

reguliere programma (eigen leerlijn) en deze leerlingen niet het eindniveau halen van het 

niveau E7.  

Wat moet in ieder geval in een OPP staan? 
Een ontwikkelingsperspectiefplan  bestaat in ieder geval uit een aantal (wettelijk) verplichte 

onderdelen. 

 een planning/ontwikkelingsdeel 

 een handelingsdeel 

 een evaluatiedeel 

 

Het planning/ontwikkelingsdeel 

In dit deel wordt de verwachte uitstroom bestemming van de leerling aangegeven. 

Dit wordt onderbouwd met een aantal punten: 

 

 Beschrijving van de beginsituatie, aanleiding voor een OPP. 

 Een omschrijving van de ondersteuningsvraag. 

 Factoren die de ontwikkeling en het leren bevorderen en belemmeren. 

 De leerontwikkeling op basis van de behaalde toetsresultaten. 

 Een planning van de vaardigheidsgroei per leergebied (lange termijn en korte   

      termijn) met behulp van een Leerrendementsverwachting (LRV) en een   

      geplande vaardigheidsgroei daarvan afgeleid. (GVG)  

 Een overzicht van het aanbod op hoofdlijnen.  (uitwerking in het handelingsdeel) 

 

Deze punten worden beschreven in het formulier ‘Ontwikkelingsperspectief’. ( zie bijlage) 

 

 

We hanteren de leerrendementen zoals die in de handleiding OPP van Parnassys worden 

aangegeven: 
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Het handelingsdeel 

 

Het planning/ontwikkelingsdeel is als het ware de schil om het OPP, het handelingsdeel 

beschrijft de gedetailleerde inhouden en het aanbod om de gestelde doelen te bereiken. 

Dit kan omschreven worden m.b.v. de bestaande plannen en formulieren op de scholen.  

(Hulpplan Parnassys, eigen leerlijn formulier) 

 

Vaste onderdelen van dit handelingsdeel moeten zijn: 

  Beschrijving van de concrete leerdoelen en vaardigheden voor het lopende jaar. 

  Beschrijving van de instructie- toets- en begeleidingsmomenten.  

  Beschrijving van de keuzes die worden gemaakt wat betreft het aanbod ( Welke   

 aspecten krijgen wel aandacht en welke worden niet aangeboden). De keuzes   

 zijn  gebaseerd op bestaande leerroutes  (passende perspectieven SLO rekenen,   

 CED leerlijnen spelling). 

 

 

Het evaluatiedeel. 

 

Conform de wetgeving dient de school tenminste  jaarlijks het OPP met de ouders te 

evalueren. Samen met ouders wordt bekeken of de gestelde doelen en de beoogde 

ontwikkeling bereikt zijn. 

Daarnaast worden de aanpassingen in het onderwijsaanbod besproken. 

Ouders dienen het planning/ontwikkelingsdeel te ondertekenen. 

Het handelingsdeel hoeft (vooralsnog) niet te worden ondertekend ( een wijziging in de wet is 

hiervoor in de maak, de motie Ypma) 

 

 

 

Hoe beschrijven we het OPP in de praktijk? 

 

We beschrijven het plannings- en ontwikkelingsdeel in het (nieuwe) formulier OPP. 

Tevens zal het evaluatie deel ook in dit formulier staan. 

Dit formulier is dus de schil om het hele OPP en bevat de belangrijkste elementen. 

Het handelingsdeel met daarin de concreet aan te bieden leerstof en begeleiding kan de school 

omschrijven in hun eigen formats. (in Parnassys) 

 

Het formulier OPP bevat de volgende onderdelen: 

 

LEERLING EN SCHOOL 

 

In dit onderdeel staan de gegevens van de leerling, school en de betrokken leerkracht(en) en 

andere professionals. 
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STARTGEGEVENS 

 

In dit deel staan beschreven de startdatum, het groepsverloop, evaluatiedata, betrokken 

externe deskundige ( AB-er of psycholoog) en gegevens uit een eventueel afgenomen 

psychologisch onderzoek. 

 

ANALYSE BEGINSITUATIE 

 

Hierin staan beschreven de functioneringsniveaus van de belangrijkste vakken R&W, TL,  BL en 

SP. Hierbij kan ook worden aangegeven of er sprake is van aangepaste leerstof en een andere 

leerroute. 

In dit onderdeel wordt ook de ondersteuningsvraag/onderwijsbehoefte van de leerling 

beschreven, dit uitgesplitst in de verschillende onderdelen: 

  Emoties en persoonskenmerken 

  Omgaan met anderen 

  Praktische redzaamheid 

  Voorwaarden om te kunnen leren 

  Taal en spraak 

  Leerontwikkeling 

  Denken 

  Lichamelijke ontwikkeling 

Tevens wordt er een factoranalyse (bevorderend/belemmerend) gemaakt in dit onderdeel wat 

betreft bovenstaande aspecten. Belangrijk is dat hierbij niet alleen gekeken wordt naar het 

kind zelf, maar ook naar de omgevingsfactoren school en thuis. 

Tenslotte wordt in dit onderdeel de noodzakelijke ondersteuning beschreven die nodig is  voor 

de volgende gebieden: 
 Pedagogische veiligheid 

 Pedagogisch reguleren 

 Aansluiten bij het verstandelijk niveau 

 Aanpassen van de leeromgeving 

 Aanpassen van de lesstof 

 Aanpassen van de didactische begeleiding 

 Medische zorg en/of hulpmiddelen 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

In dit onderdeel wordt beschreven voor welke vakken een OPP nodig is en welke 

uitstroomperspectief de leerling heeft op dat moment. Deze uitstroombestemming moet 

worden onderbouwd. Een leerling kan voor verschillende vakken uiteenlopende 

uitstroomperspectieven hebben, er is echter maar één uitstroombestemming mogelijk (school) 

In dit onderdeel wordt ook verwezen naar de planning van de tussendoelen 

vaardigheidsgebieden. De tussendoelen voor het huidige leerjaar komen in het onderdeel 

PLANNING naar voren en de doorlopende leerjaaroverstijgende lijn wordt bepaald met behulp 

van de (Exel)rekentool  ‘planning leerroutes’. Deze tool geeft op basis van de behaalde 

vaardigheidsscores een leerrendement  en geeft aan bij welke leerroute dit rendement past. 

PLANNING 

Hierin wordt beschreven welke doelen in vaardigheidsscore worden gesteld voor het lopende 

schooljaar. Deze scores kunnen worden berekend op basis van het behaalde leerrendement 

met de rekentool. Hierin kan ook een marge/bandbreedte in maanden worden aangegeven. 

Advies is om een bandbreedte te hanteren van 4 maanden. 

Het te verwachten eindniveau kan worden aangegeven samen met het aanbod op hoofdlijnen. 

(gedetailleerde uitwerking in hulpplannen en/of groepsplannen) 

Bij dit onderdeel kunnen ook de Leergebiedoverstijgende tussendoelen en de ondersteuning op 

hoofdlijnen worden aangegeven. 

Te denken valt aan: 
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 Zintuigelijke en motorische ontwikkeling 

 Zelfbeeld (sociaal emotionele ontwikkeling) 

 Sociaal gedrag (sociaal emotionele ontwikkeling) 

 Leren leren 

 omgaan met media en andere technologische hulpmiddelen 

 Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit 

 Praktische zelfredzaamheid 

EVALUATIE 

Bij de evaluatie worden de doelen (VS) weergegeven voor het huidige schooljaar en 

gerealiseerde resultaten (VS) en of de doelen zijn gerealiseerd of moeten worden 

heroverwogen. 

Ook de leerstofoverstijgende doelen kunnen worden geëvalueerd. 

Belangrijk bij dit onderdeel is de analyse van de behaalde resultaten, evaluatie van het aanbod 

en de ondersteuning. Hierin kunnen ook de aanpassingen en bijstellingen worden aangegeven. 

 

 

VASTSTELLING 

Hierin wordt het OPP vastgesteld en ondertekend door de school en ouders. 

Minimaal één maal per jaar moet het OPP met ouders worden geëvalueerd. (vaker mag 

natuurlijk!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: - formulier OPP 

              - rekentool overzichten 

              - Communicatiemiddel Ontwikkelingsperspectief ( OPP Trap) 

iedere IB-er krijgt het formulier samen met de rekentool in Exel en de OPP trap (het 

communicatiemiddel ontwikkelingsperspectief) voor ondersteuning bij gesprekken met ouders 

en collega’s 
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De cyclus van Handelingsgericht Werken (HGW) wordt tijdens het 
schooljaar 4x doorlopen. 
 

Periode 1: september/oktober/november 
 

Maand Actie/Toets Wie 
 

Augustus   

17 In alle groepen wordt gestart met actuele 
groepsoverzichten/groepsplannen en evt HP’s 

Lkr  gr 1 t/m 8 

25 Bespreking opbrengsten /monitoring en diepte analyse team 

September   

22 Klassenbezoek ib-er Ib-er/team 

14-18 Leerlingenthermometer Lkr gr 1 t/m 8 

28 10-minuten gesprek Lkr gr 1 t/m 8 

   

Oktober   

12-16 Toetsing risicoleerlingen Lezen DMT + AVI en overige 
leergebieden. 
Toetsing lln met HP voor evaluatie 

Lkr gr 3  t/m 8 

November               

9 Inleveren bij IB’er:  
-tussenevaluaties groepsplan 1. lezen/begrijpend lezen, 
rekenen, spelling, beginnende geletterdheid, 
beginnende gecijferdheid 
-aanvulling groepsoverzichten 
-evaluatie HP’s 
-tussenevaluatie BP’s en eigen leerlijnen 

team 

 3-28 Afname SiDi 3 Lkr gr 1 t/m 8 

3-11              Invullen Kleuterobservatielijst  
Invullen VISEON leerkrachtlijst 
Invullen VISEON leerlingenlijst 
Let op: er komt een nieuwe versie 2.0. 
Vaardigheidsscores zijn niet te vergelijken met oude 

Lkr gr 1 en 2 
Lkr gr 3 t/m 8 
Lln gr 6, 7 en 8 

12 Groepsbespreking 1+ tussen evaluatie groepsplan 1  
Ná schooltijd: leerlingbespreking + viseon/KOL 

Lkr 1 t/m 8 
team 

2-6 Herfstsignalering Lkr gr 3 

17 10 minuten gesprek (15.30-uiterlijk 18.00 uur) Lkr gr 1 t/m 8 
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Periode: 2: december, januari, februari,  

 

Maand Actie/Toets Wie 
 

December   

Januari   

18-29 Toetsperiode 1                                Rekenen voor Kleuters 1-2 

 Taal voor Kleuters 1-2 

 signalering beginnende geletterdheid  1-2 

 signalering beginnende gecijferdheid  1-2  

 Woordenschattoets nieuwe leerlingen 1 

 DMT 3 t/m 8 

 AVI  3 t/m 8 

 Woordenschat 3 t/m  8 

 Spelling 3 t/m  8 

 Begrijpend lezen 4 t/m  8 

 Rekenen/wiskunde 3 t/m  8 

 Studievaardigheden  8 

22-29 Wintersignalering 3 

Februari    

5 Inleveren bij IB’er:  
-eindevaluaties groepsplan1 lezen/begrijpend lezen, 
rekenen, spelling, beginnende geletterdheid, 
beginnende gecijferdheid  
-nieuwe/aanvullingen groepsoverzichten  
-evaluatie HP’s 
-tussenevaluatie BP’s en eigen leerlijnen 

1-8 

11 
 

Groepsbespreking 2 + eindevaluatie groepsplan 1 
Individuele gesprekken.  
Bespreken eindevaluatie + nieuw groepsplan 
lezen/begrijpend lezen, rekenen, spelling, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid. 

Lkr 1t/m 8 en IB-er 

12 Rapport 1 mee 1-8 

18 10-minuten gesprek Lkr gr 1 t/m 8 

15 Start periode 2  
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Periode 3: maart, april 
 

Maand Toets/actie Wie 
 

Maart                           

8 Bespreking opbrengsten/monitoring en diepte analyse  team 

30-1 april Lentesignalering lezen gr 3 Lkr gr 3 
 

April   
 

11-15 Toetsing risicoleerlingen lezen DMT + AVI en overige 
toetsen voor risicoleerlingen 

Lkr 3 t/m 8 

11-21 Afname VISEON/KOL bij zorgleerlingen Lkr 3 t/m 8 

19-21 Centrale eindtoets gr. 8 Lkr. 8 

29 Inleveren bij IB’er:  
-tussenevaluaties groepsplan 2. lezen/begrijpend lezen, 
rekenen, spelling, beginnende geletterdheid, 
beginnende gecijferdheid. 
-nieuwe/aanvullingen groepsoverzichten  
-evaluatie HP’s 
-tussenevaluatie BP’s en eigen leerlijnen 

Lkr 1-8 

12 Groepsbespreking 3 + tussenevaluatie groepsplan 2. 
Bespreken tussenevaluatie groepsplan 2 
lezen/begrijpend lezen, rekenen, spelling, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid. 

Lkr gr 1-8 / IB-er 
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Periode 4: mei, juni, juli 
 

Maand Toets/actie Wie 

Mei   

30- 10 juni Taal voor Kleuters 1-2 

 signalering beginnende geletterdheid  1-2 

 signalering beginnende gecijferdheid  1-2 

 DMT  3 t/m 7 

 AVI  3 t/m 7 

 Spelling 3 t/m 7 

 Begrijpend lezen 3-4 

 Woordenschat 3 t/m 7 

 Rekenen/wiskunde 3 t/m 7  

 studievaardigheden 7 

Juni   

20-24 Zomersignalering lezen gr 3 3 
 

13 Inleveren bij IB’er: (indien mogelijk) 
-eindevaluaties groepsplan 2 lezen/begrijpend lezen, 
rekenen, spelling, beginnende geletterdheid, beginnende 
gecijferdheid 
-nieuwe/aanvullingen groepsoverzichten  
-evaluatie HP’s 
-tussenevaluatie BP’s en eigen leerlijnen 

Lkr 1-8 

16 Groepsbespreking 4  Lkr/IB’er. Individuele gesprekken.  
Bespreken eindevaluatie + nieuw groepsplan  (1) 
lezen/begrijpend lezen, rekenen, spelling, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid. 
Ná schooltijd: plenaire leerlingbespreking 

Lkr 1-8/ IB-er 

27 10 minuten gesprek Lkr 1-8 

Juli  Lkr 1-8 

8 Rapport 2 mee  

18 In zomervakantie inleveren nieuwe groepsplannen. 
Laatste vakantieweek warme overdracht. 

 

 

Er zijn 4 keer 10 minuten gesprekken gepland. Voorstel om minimaal 2 x per jaar per kind te plannen naar eigen 

inzicht.  

 

 


