SchoolOndersteuningsplan
Planperiode 2018-2020

Inhoudsopgave
Inleiding
Hoofdstuk 1: Visie en ondersteuning
1.1 Visie
1.2 Werkwijze Montessorischool Dukenburg
1.3 Interne Begeleiding
1.4 Doelstellingen ondersteuning
1.5 Ambities op het gebied van zorg & begeleiding
Hoofdstuk 2: Concretisering van de interne zorgstructuur
2.1 Het lusmodel
2.2 De 1-Zorgroute
2.3 Handelingsgericht werken
2.4 Leerlingvolgsysteem
2.5 Interne overlegstructuur m.b.t. ondersteuning en begeleiding
2.6 Vouchers
2.7 Begeleiding door externen
2.8 Ambulant Begeleider
2.9 Hoogbegaafdheid
2.10 Specialist sociaal emotionele vorming/ Vreedzame School
2.11 Schakelklas
2.12 School Maatschappelijk Werk
2.13 School Als Vindplaats
2.14 Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling
2.15 Verwijsindex
2.16 Veilig Thuis
2.17 Betrokkenheid van ouders/verzorgers
Hoofdstuk 3: School Ondersteuningsprofiel Montessorischool Dukenburg
Hoofdstuk 4: Procedures
4.1 Verlengen doubleren
4.2 Doorstroom groep 2-3
4.3 Versnellen
4.4 Jaarlijkse groepsverdeling
4.5 Doorstroom -overdracht peuterspeelzaal (voorschool)- basisonderwijs
4.6 Overgang PO-VO
4.7 Zij-instromers
4.8 Dyslexie Protocol
4.9 Medicijn Protocol
4.10 Zindelijkheidsprotocol
4.11 Pestprotocol
4.12 Protocol communicatie gescheiden ouders
4.13 Protocol toets afname
Bijlagen

pagina
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
25
27
26
27
27
27
27

School Ondersteuningsplan montessorischool Dukenburg 2018-2020

2

INLEIDING
De kern van het concept ‘passend onderwijs’ is dat voor elke leerling, de kansen op de beste ontwikkeling
centraal staan. Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een onderwijsaanbod
te ontwikkelen dat past bij de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dat aanbod kan gerealiseerd
worden bij de eigen scholen of bij een school van een ander bestuur binnen de regio.
“Kern van passend onderwijs is dat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk een
ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Daarbij wordt niet gekeken naar de problemen,
maar naar de mogelijkheden.”
In dit schoolondersteuningsplan willen wij als Montessorischool Dukenburg aangeven hoe wij passend
onderwijs bij ons op school realiseren. Hierbij steeds kijkende naar ons onderwijsconcept. In ons
schoolontwikkelingsprofiel (SOP) hebben we aangegeven welke deskundigheid binnen en buiten de school
beschikbaar is, welke zorgvoorzieningen aanwezig zijn en hoe de basisondersteuning geregeld is.
Het is onze insteek om dit schoolondersteuningsplan zo volledig mogelijk te maken en het te plaatsen in
een herkenbare context. Het schoolondersteuningsplan mag worden beschouwd als een appendix van ons
schoolplan. Het staat niet op zichzelf, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In hoofdstuk 1 omschrijven we onze visie, de werkwijze in algemene zin en onze doelstellingen en ambities
op het gebied van zorg & begeleiding in het bijzonder. Hoofdstuk 2 zoomt in op de concretisering van onze
interne zorgstructuur. In hoofdstuk 3 hebben we ons schoolontwikkelingsprofiel opgenomen. Hoofdstuk 4
tenslotte is een weergave van allerlei procedures rondom zorg & begeleiding op Montessorischool
Dukenburg.
Voor de volledigheid hebben we de gebruikte formulieren, documenten en de taakomschrijving als bijlages
toegevoegd.

Team Montessorischool Dukenburg
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1. VISIE EN ONDERSTEUNING
1.1

VISIE

Onze visie is gebaseerd op de uitgangspunten van Maria Montessori. Hieruit is onze missie voortgekomen.
Wij zijn:
“Een vernieuwende Montessorischool die de kwaliteiten van het traditionele
Montessori onderwijs waarborgt en daarbij gebruik maakt van de ontwikkelingen in de 21e
eeuw”.
En deze missie heeft zich vertaald in drie belangrijke pijlers die ons motto
vormen. Montessorischool Dukenburg is:
Kindgericht, Omgevingsgericht en Toekomstgericht.
We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen klaar te maken voor de wereld van nu en morgen.
Montessori gaat uit van gevoelige perioden: kinderen zijn in bepaalde levensfases gevoeliger voor bepaalde
informatie dan in andere fases. De volwassenen moeten zorgen dat de informatie en de omgeving zijn
aangepast aan de gevoelige perioden van het kind, zodat deze zich ten volle kan ontwikkelen.
Montessorischool Dukenburg wil elke leerling de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk in eigen tempo
en gebruik makend van de eigen mogelijkheden zich te kunnen ontwikkelen. Elke leerling werkt aan doelen
die jaargroeps-gebonden zijn. Elke groep heeft een leerkracht die met ondersteuning van speciaal
ontworpen Montessori materialen in combinatie met aangepaste (reguliere) methodes, vorm geeft aan de
inhoud van ons onderwijs. Veel teamleden zijn Montessorigeschoold. In het schooljaar 2018-2019 volgt het
gehele team een interne scholing in Montessori onderwijs. Twee leerkrachten volgen momenteel de
volledige opleiding.
Montessorischool Dukenburg maakt gebruik van de ontwikkelingen in de 21 e eeuw. Binnen ons onderwijs
maken wij daarom gebruik van inzichten voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek naar bewezen
effectieve interventies. In dit kader maken wij bij ons lesaanbod structureel gebruik van Expliciete Directe
Instructie. Wij werken vanuit leerdoelen en zetten hierbij de kindagenda structureel in. Wij geven feedback
op het proces en reiken metacognitieve strategieën aan.
Ons onderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels,
samengevat als “vrijheid in gebondenheid”.
Centraal in de ideeën over de begeleiding van kinderen naar volwassenheid staat datgene wat het kind zélf
behoeft. Dit uitgangspunt past bij de meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori:
“Leer mij het zelf te doen!”
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1.2

WERKWIJZE MONTESSORISCHOOL DUKENBURG

Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit de Montessori filosofie. We vinden vooral de kernwoorden
relatie, autonomie en competentie van belang. We hechten aan een goede relatie met de leerlingen, we
vinden zelfstandigheid belangrijk en richten ons op wat het kind kan om zo daarbij aan te sluiten. Met
betrekking tot ons onderwijs hebben we de volgende keuzes gemaakt:







Wij gaan uit van verschillen tussen leerlingen
Onze ondersteuningsstructuur richt zich op alle leerlingen
Wij werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen
We bieden alle leerlingen (uitzonderingen daar gelaten) basisstof aan, en daarbij herhalings- en
verrijkingsstof
Wij differentiëren bij de instructie en verwerking
Wij differentiëren naar tempo

Om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen is een
werkwijze nodig die voldoende mogelijkheden biedt tot differentiatie. Daarom zullen wij ons onderwijs
jaarlijks evalueren en waar nodig bijstellen, om zoveel mogelijk differentiatie in ons onderwijs te kunnen
bieden. Wij zien het dag- en weektaken systeem en de agenda als een belangrijk instrument om
differentiatie te kunnen aanbrengen in de instructie en begeleidingsvorm van kinderen.
Naast het feit dat we nadenken over de didactische ontwikkeling van ons onderwijs, zien we een veilig
pedagogisch klimaat, een goede sociale omgeving, als belangrijke voorwaarden voor een optimale
ontwikkeling van kinderen. In het kader van leerlingenzorg hebben we afspraken ontwikkeld om kinderen
een veilig onderkomen te bieden. Daarnaast zijn wij een Vreedzame school. Dit wil zeggen dat wij tijdens
groepsvergaderingen zaken bespreken bv. Hoe werk je op de gang? Hier hebben kinderen een stem.
Wij zijn een democratische school. Ook zijn er een aantal afspraken gemaakt, zoals:
 We houden rekening met elkaar, zodat iedereen het naar zijn/ haar zin heeft op school
 We zorgen goed voor onszelf, elkaar en onze omgeving
 We kunnen heel veel zelf en voeren daarom zelfstandig onze taken uit
 We gedragen ons rustig in de school, we wandelen in de school en praten met elkaar

1.3

INTERNE BEGELEIDING

Om het ontwikkelingsproces van leerlingen individueel te kunnen volgen, vinden we het noodzakelijk dat er
een goede structuur t.b.v. zorgverbreding aanwezig is, welke vormgegeven wordt in een handelingskader
op schoolniveau. Onze school heeft gekozen voor het systeem van interne begeleiding. Voor taken van een
intern begeleider zie bijlage 1.
Het systeem van interne begeleiding wordt door ons omschreven als:
Een organisatievorm waarbij de schoolleider aan een lid van het schoolteam (de intern begeleider)
beleidsmatige en organisatorische activiteiten, op het gebied van zorgverbreding, delegeert. Op
onderwijsinhoudelijk gebied worden door intern begeleider activiteiten verricht die leiden tot het verbeteren
van het handelen van leraren m.b.t. het signaleren, analyseren, interveniëren en evalueren van
School Ondersteuningsplan montessorischool Dukenburg 2018-2020

5

ontwikkelingsproblemen (leer-, gedrag- en werkhoudingproblemen). Centraal staat het planmatig en
cyclisch handelen en werken (handelingsgericht werken).

1.4

DOELSTELLINGEN ONDERSTEUNING

De doelstellingen die wij als school hebben op het gebied van ondersteuning zijn:
1. Het schoolondersteuningsplan is het kader van waaruit we planmatig cyclisch werken, zodat het
preventieve zorg aan alle kinderen, op alle leer- en ontwikkelingsgebieden geboden wordt.
2. Montessorischool Dukenburg wil kinderen begeleiden op een manier dat het kind kans ziet zich
competent te voelen of dit te worden.
3. Wij zien een goed sociaal klimaat waar kinderen en leraren zich geaccepteerd en veilig voelen, als
algemene voorwaarde. De school is een afspiegeling van de maatschappij.
4. Om kinderen goed te kunnen begeleiden streven we naar goede contacten met ouders om
zodoende tot afstemming te komen. Wat heeft het kind nodig om de volgende stap in zijn/ haar
ontwikkeling te maken. Er is sprake van een wisselwerking: een kind ontwikkelt zich in interactie
met zijn ouders, leerkracht en andere kinderen. Kind en omgeving beïnvloeden elkaar voortdurend.

1.5

AMBITIES OP HET GEBIED VAN ZORG & BEGELEIDING

Op het gebied van zorg & begeleiding hebben we de volgende ambities geformuleerd, lopende deze
planperiode: Het verder implementeren van:
o
o
o
o
o

Zicht op ontwikkeling van onze leerlingen vergroten middels observeren en analyseren.
Een steeds betere afstemming binnen het leerkracht handelen op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen.
Hierbij een optimale samenhang vinden in het gebruik van Montessorimateriaal en
methodemateriaal, waarbij de doorgaande leerlijn geborgd wordt.
De leeropbrengsten vergroten. 
Procedures rondom zorg en begeleiding vastleggen in protocollen
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2. CONCRETISERING VAN DE INTERNE ZORGSTRUCTUUR
In dit hoofdstuk leest u hoe de interne zorgstructuur op Montessorischool Dukenburg is vormgegeven en
vanuit welke context dat gebeurt.

2.1

HET LUSMODEL

Het lusmodel laat zien hoe een kind leert en dat dit eigenlijk een cyclische opeenvolging van leermomenten
is. Het model is een hulpmiddel voor de leraar om planmatig het kind te kunnen begeleiden en is zodoende
een didactisch model.
Het zit in het gedachtegoed van het Montessori onderwijs en is binnen het handelingsgerichte werken in te
passen. Handelingsgericht werken gebeurt immers ook cyclisch en planmatig.
Door de lus van het kind te volgen spreek je zijn/haar gevoelige periode aan, waardoor het tot een
optimale ontwikkeling komt.

Verwerving= Het ontdekken van de essentie
Met het kiezen van nieuw materiaal of een nieuwe taak gaat een kind het verwervingsmoment
in. Tijdens dit moment is het kind vrij in de wijze waarop het denkend bezig is.
Verwerking= Veelzijdigheid in denken
Het kind kan met hetzelfde of ander materiaal aan de slag dat past bij de essentie van het
verwervingsmoment. Het kind ontdekt nieuwe variaties, het verwerft inzicht in de functie van
de essentie, het ontwikkelt een nieuw begrip of nieuwe strategieën.
Betekenisverlening=

Abstracties vormen

Dit komt tot uitdrukking in het gebruik van abstracte beelden. Het kind gaat op zoek naar
hoofdzaken, overeenkomsten en verschillen. Elk kind komt daarbij tot een persoonlijke
werkwijze en tot persoonlijke uitdrukkingen en expressies.
Integratie=

Integreren van inzicht

Kennis en ervaring kan het kind integreren in verschillende toepassingen.
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2.2

1-ZORGROUTE

Doel van de 1-zorgroute is een optimaal onderwijsaanbod voor alle leerlingen en in het bijzonder voor de
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. We kijken dus naar de behoefte van een kind en wat
deze kan in plaats van wat deze niet kan.
De 1-zorgroute is een cyclus van planmatig, handelingsgericht werken met een groep leerlingen aan de
leerstofgebieden, technisch lezen, rekenen en spelling en begrijpend lezen. Een cyclus van waarnemen,
begrijpen, plannen en uitvoeren/evalueren, die inhaakt op het lusmodel.
Hierbij wordt voortdurend de vraag gesteld:
“Wat heeft deze leerling nodig, in deze klas, op deze school, bij deze leerkracht?”

2.3

HANDELINGSGERICHT WERKEN

Om voldoende inzicht te krijgen in de leerlingenzorg werken wij handelingsgericht binnen de 1-zorgroute.
De zeven kenmerken van handelingsgericht werken (HGW) sluiten naadloos aan op de uitgangspunten van
Montessori:
1. We werken doel- en opbrengstgericht.
2. Er is sprake van wisselwerking tussen kind, ouders, leerkracht en andere kinderen.
3. We omschrijven de onderwijsbehoeften van het kind. Wat heeft dit kind nodig om het doel te
behalen?
4. Leerkrachten én ouders doen ertoe.
5. Positieve van de leerling, groep, leerkracht en ouders benutten om situaties te creëren waar
we gewenst doelgedrag zien.
6. Leerlingen en ouders denken mee over het onderwijs, binnen de grenzen die school aangeeft. Het
betrekken van leerlingen, zoals met een ‘kindplan’, geeft hen grip op hun eigen leerontwikkeling en
motiveert enorm.
7. We werken systematisch en transparant.
Het handelingsgericht werken kent een aantal fasen, die zijn weergegeven in de volgende planmatige
cyclus.

V

I en II

IV
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III
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I)

Evalueren van signaleringen en verzamelen leerling gegevens.

WAARNEMEN

De leerkracht krijgt een beeld van de bevorderende- en belemmerende factoren van de leerlingen met de
daaruit voortvloeiende onderwijsbehoeften d.m.v. de volgende informatie:
 gesprekken met de vorige leerkracht;
 gegevens leerlingendossier;
 observaties in allerlei situaties;
 toetsgegevens en producten van leerlingen;
 kindgesprekken en gesprekken met ouders/verzorgers;
 informatie van externe deskundigen;
 gesprekken met de intern begeleider.
De leerkracht legt deze informatie vast in het groepsoverzicht in februari en in juni. Ook in de groepsplan
evaluatie wordt in grote lijn weergegeven welke onderwijsbehoeften leerlingen hebben.
II)

signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

WAARNEMEN

Vanuit bovenstaande gegevens selecteert de leerkracht leerlingen voor wie de onderwijsbehoeften nader
uitgezocht dienen te worden. Binnen de groeps-/ leerlingbespreking worden in samenspraak tussen de
leerkracht en de intern begeleider waar mogelijk de onderwijsbehoeften verhelderd. Indien er nog vragen
blijven bestaan over een leerling wordt overgegaan naar stap III.
III)

benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen

BEGRIJPEN

Uit stap 1 en 2 kunnen de volgende acties volgen:




Opstellen van een handelinsgplan voor intensivering van het onderwijs. Middels evaluatie komen
de onderwijsbehoeften steeds beter in beeld. Er zal hierbij gekeken worden naar welke inzet er kan
worden gepleegd, zodat de leerlingen mee kunnen blijven doen met de methode. Wanneer er toch
noodzaak is om van de methode af te wijken zal er een individueel handelingsplan worden
opgesteld met als doel: Inlopen op de ontwikkeling.
Wanneer er onvoldoende aanknopingspunten zijn, dan kunnen de volgende stappen worden gezet:
o Observatie in de klas door de intern begeleider
o Voeren van een kindgesprek. Onder andere on uit te zoeken welke hulpvragen het kind
heeft.
o Inbrengen in het Brede School Ondersteuningsteam (BSOT), een multidisciplinair overleg
voor de afstemming van leerlingenzorg. Vaak ervaren leerlingen problemen van
verschillende soort tegelijk: een taal-, medisch-, (ortho)pedagogisch-, didactisch of
thuis(gezins)probleem. Het is noodzakelijk dat er bij de bepaling van het hulpaanbod vanuit
verschillende disciplines naar het kind gekeken wordt. Het BSOTbrengt vanuit deze
verschillende disciplines advies uit aan ouders en de school naar aanleiding van de
hulpvraag. Ouders geven hiervoor toestemming en zijn ook aanwezig bij het BSOT.
In het BSOT zit de schoolverpleegkundige (GGD), Schoolmaatschappelijk werker (Sterker
Sociaal Werk) en de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband Stromenland.
Vanzelfsprekend is ook de intern begeleider aanwezig. Daarnaast zijn de ouder(s) en de
leerkracht van het kind aanwezig. De schoolleider is de voorzitter van dit overlegorgaan. Er
is een lege stoel welke beschikbaar is voor betrokken externen zoals de
leerplichtambtenaar of een behandelend psycholoog. Er wordt gekeken naar wat nodig is
om de zorgen (signalen) weg te nemen. Dit kan leiden tot lichte (b.v. adviezen), matige (b.v.
inzet Ambulant Begeleider Stromenland) of intensieve ondersteuningsaanvragen (bv.
Verwijzing SBO). De ondersteuningsaanvragen kunnen ingezet worden ten aanzien van het
kind, maar ook van de ouder, de leerkracht en/ of andere begeleiders in de school.
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Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in:
- Onderwijsbehoeften van het kind,
- Opvoedingsbehoeften van de ouder,
- Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/ begeleider.
IV)

Opstellen van de plannen

PLANNEN

Vanuit stap I, II en III worden plannen opgesteld. Vrijwel altijd worden de onderwijsbehoeften, doelen,
inhoud, aanpak, organisatie en evaluatie opgenomen in groepsoverzichten en plannen. De werkwijze
groepsoverzichten en plannen is opgenomen in bijlage 3. In enkele gevallen wordt er een individueel plan
opgesteld.
In de groepsplannen zijn leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften geclusterd.
-

Aanpak rood: de instructie afhankelijke leerlingen. Zij volgen de verlengde instructie.
Aanpak groen: Dit zijn de instructiegevoelige leerlingen. Zij volgen de basisinstructie.
Aanpak blauw: De instructie onafhankelijke leerlingen. Zij volgen de verkorte instructie.

Drie keer per jaar is er een groepsbespreking tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Deze
vinden plaats in oktober, februari en juni en staan aangegeven in de ondersteuningskalender. In de
schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zijn er extra groepsbesprekingen ingepland ten einde een
verbeterslag te maken in het zicht hebben op de ontwikkeling. In deze groepsbesprekingen is ook tijd
ingelast voor het bespreken van leerlingen.
Voorafgaand aan de groepsbespreking hebben de leerkrachten de groepsplannen van de afgelopen periode
geëvalueerd. Tijdens de groepsbespreking wordt per groep gekeken hoe de groep sociaal-emotioneel,
cognitief en intra persoonlijk functioneert. Kinderen die opvallen tijdens de groepsbespreking komen in de
leerlingbespreking. Deze is aansluitend op de groepsbespreking en wordt gevoerd door de leerkracht en de
intern begeleider.
Voor leerlingen voor wie er een inzet buiten het groepsplan nodig is wordt een individueel handelingsplan
opgesteld in esis. Dit plan is gericht op inlopen op de ontwikkeling. Voor leerlingen van groep 6 en hoger
wordt er indien de leerling afwijkt van het jaarstof programma een ontwikkelingsperspectief (OPP)
opgesteld. Zie bijlage 5: Onderlegger bij de OPP’s. Leerlingen voor wie een individueel handelingsplan of
een OPP wordt opgesteld zijn altijd bekend bij de intern begeleider en reeds besproken in de
leerlingbespreking en/ of het BSOT.
V) Uitvoeren van het plan.

REALISEREN

De duur van een handelingsplannen is zes weken voor het groepsplan en tien weken voor het individuele
plan. Wanneer de leerkracht ervaart dat een handelingsplan niet aansluit dan is er overleg met de Intern
begeleider en kan het plan waar nodig bijgesteld worden.
Aan het einde van de planperiode worden de plannen geëvalueerd en begint de cyclus opnieuw. In bijlage 2
is de ondersteuningskalender opgenomen.
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2.4

LEERLINGVOLGSYSTEEM

De ontwikkeling van leerlingen volgen we middels observaties, KIJK 0-7 jaar (groep 1-2), CITO-toetsen en
methodegebonden toetsen. De toetsen die horen bij de methodes worden door de leerkracht geregistreerd
en geanalyseerd in de groepsklapper. Aan het einde van groep 8 nemen we de verplichte eindtoets Route8
af.
In bijlage 5 is het protocol toetsafname opgenomen.
Zie bijlage 2 voor de ondersteuningskalender waarop toetsen zijn ingepland.

2.5 INTERNE OVERLEGSTRUCTUUR M.B.T. ONDERSTEUNING & BEGELEIDING

Goede ondersteuning en begeleiding vinden we belangrijk. Er zijn een aantal overlegorganen waar dit
onderwerp op de agenda staat:
Groepsbespreking

3x x per jaar

Leerkrachten en intern
begeleider bespreken de
gehele groep.
Leerlingbespreking
3 x per jaar
Leerkrachten en intern
begeleider bespreken
individuele leerlingen.
BSOT
6 x per jaar
Ouders, intern begeleider,
schoolleider, leerkracht en
extern deskundigen.
SMT
20 x per jaar
IB informeert en overlegt
met schoolleider,
bouwcoordinatoren en
leerkracht met
ondersteunende
directietaken over de
ondersteuning binnen de
school.
Tijdens team- /bouw-/ parallelvergaderingen kan ook het punt ondersteuning geagendeerd worden als
daar vanuit de leerkrachten en/ of intern begeleider en/ of SMT behoefte voor is. Diegene levert de agenda
aan bij de voorzitter van het overleg. Deze agendapunten kunnen als doel hebben:
Het afstemmen van leerlingbegeleiding en onderwijsorganisatie tussen de verschillende
leerkrachten.
 Beleidsvoorstellen van de schoolleider of de intern begeleider bespreken, bijstellen, uitwerken en
vaststellen met het team. Met name op het gebied van de kwaliteitszorg.
 Informatie geven over onderwerpen die een relatie hebben met de zorgstructuur (ontwikkelingen
in het samenwerkingsverband, landelijke ontwikkelingen, informatie geven over leer- en
gedragsproblemen.
Tijdens studiedagen is er uitgebreider gelegenheid om in te zoomen op een specifiek onderdeel van zorg &
begeleiding, bijvoorbeeld middels teamtraining door een extern deskundige.
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2.6

VOUCHERS

Vanuit het samenwerkingsverband Stromenland is het binnen Nijmegen mogelijk om vouchergelden in te
zetten. Binnen Montessorischool Dukenburg hebben wij ervoor gekozen om deze middelen in te zetten op
de basisvaardigheden die vanuit de Cito zelf evaluatie naar voren komen als zijnde ontwikkelpunten. Voor
het schooljaar 2018-2019 worden deze middelen ingezet op de technische leeshandeling binnen de
groepen 4 en 5. Een RT-er werkt met groepjes leerlingen die nog onvoldoende vaardig zijn op dit vlak.

2.7 BEGELEIDING DOOR EXTERNEN

Het komt voor dat kinderen specifieke hulp of begeleiding nodig hebben die we als school niet kunnen
bieden. Te denken valt aan begeleiding van een ergotherapeut, logopedist of dyslexie-deskundige. We
bieden als school hier letterlijk en figuurlijk ruimte voor, mits het een bevoegd (gediplomeerd) deskundige
is.
Het is mogelijk dat specifieke hulp of begeleiding niet op school zelf kan plaatsvinden. Het streven is dan
dat het zoveel als mogelijk buiten schooltijden zal plaatsvinden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan middels
een speciaal verlofformulier toch onder schooltijd hulp of begeleiding buiten school aangevraagd worden.
De inzet en het verloop van de specifieke hulp en begeleiding wordt gecoördineerd door de intern
begeleider.

2.8 AMBULANT BEGELEIDER
Vanuit het samenwerkingsverband kan de hulp en ondersteuning ingevlogen worden van een ambulant
begeleider. Ook hiervoor geldt dat de Intern begeleider dan ten alle tijden de casusmanager is. De
ambulant begeleider kan regelmatig komen observeren om vanuit deze observatie gerichte
handelingsadviezen te geven. Ook kan een ambulant begeleider fysiek met kinderen gaan werken. Dat
hangt af van het arrangement dat door het samenwerkingsverband, Kentalis of Visio is afgegeven.

2.9 HOOGBEGAAFDHEID
Op de onze school hebben we leerlingen die meer en/of andere leerstof aan kunnen.
Het is het belangrijk deze leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat we de juiste ondersteuning en
een passend leerstofaanbod kunnen realiseren.
Binnen de cyclus van handelingsgericht werken is de leerkracht erop gericht deze kinderen de signaleren en
hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Deze worden genoteerd in het groepsoverzicht en besproken
binnen de groepsbespreking. Hun onderwijsbehoeften krijgen een plaats binnen de groepsaanpak. Met het
systeem van aanpak rood-groen-blauw is er de gelegenheid om hierin organisatorisch te voorzien. Deze
leerlingen zullen doorgaans in de blauwe groep geplaatst worden. Binnen de groepsbespreking wordt
expliciet besproken wat de doelen en aanpak zullen zijn voor de leerlingen die meer en/ of andere leerstof
aan kunnen. De verrijkingsmogelijkheden die binnen het Montessori materiaal en binnen onze methodes
zijn opgenomen worden hiertoe zo veel als mogelijk benut.
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Waar nodig kan versneld worden. Dit betekent dat een groep overgeslagen kan worden of op vak(ken) met
een groep hoger mee gedaan kan worden. Voordat deze stap gezet wordt, wordt eerst een grondige
diagnose stelling uitgevoerd en een gedegen plan van aanpak opgesteld.
Ieder schooljaar wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn ter verrijking van ons onderwijs. Schooljaar
2018-2019 wordt in de bovenbouw door de parallelleerkracht Rekentijgers en Pluswerk aangeboden.
Daarnaast zijn er verschillende groepjes waarbinnen uitdagende leerstof wordt aangeboden: Schaken,
Wiskunde en Spaans. In overleg wordt besloten welke leerlingen hieraan deelnemen.

2.10

SPECIALIST SOCIAAL-EMOTIONELE VORMING/VREEDZAME SCHOOL

Zoals eerder vermeld vinden we een veilig schoolklimaat erg belangrijk. We geloven dat dat bijdraagt aan
het welzijn van onze leerlingen en hun ontwikkelingskansen vergroot. Daarom werken we met de
Vreedzame School. De kern van de Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de
basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Het is een visie, een
aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en
verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Zo leren de leerlingen
allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze samenleving.
Er zijn mediatoren (leerlingen uit de bovenbouw) die opgeleid zijn om conflicten op te lossen.

De Kindervertrouwenspersoon treedt op als Anti-pest coördinator. Leerlingen kunnen bij haar terecht
wanneer zij tegen problemen aanlopen op school. Zij is een ‘veilige haven’ voor kinderen. Zij kunnen bij
haar hun verhaal kwijt. Waar nodig zet zij acties in. Daarnaast heeft zij als taak, om samen met andere
leerkrachten, de uitgangspunten van de Vreedzame School hoog op de agenda te houden. Ook legt zij
klasbezoeken af waarbij zij specifiek let op de sociaal-emotionele vorming, adviseert leerkrachten over
leerlingen en hun gedrag en peilt middels enquêtes de veiligheidsbeleving van de leerlingen.

2.11

SCHAKELKLAS

Op onze school zitten ook leerlingen die qua sociaal-culturele achtergrond extra aandacht behoeven,
bijvoorbeeld kinderen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands. Er is vanuit de gemeente subsidie
beschikbaar gesteld om een leerkracht intensieve taaltraining te laten geven aan deze leerlingen uit de
kleutergroepen. Het aanbod wordt afgestemd op het aanbod in de groep. We noemen dit de Schakelklas.

2.12

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Deze discipline levert professionele psychosociale ondersteuning en zorg aan ouders en kinderen binnen de
driehoek van school, gezin en kind. Naast deelname aan het BSOT houdt de schoolmaatschappelijk werker
ook zeer regelmatig spreekuur bij ons op school. Via de leerkracht van het kind of de Intern begeleider
kunnen ouders een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werkster (SMW) van het Sterker
Maatschappelijk Werk.
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2.13

SCHOOL ALS VINDPLAATS

Vanuit gemeente Nijmegen is het project School Als Vindplaats (SAV) opgestart. Een hulpverlener van SAV
is wekelijks op school aanwezig. Doelstellingen van het project zijn:
 Mee verbinden: Samen met de aanwezige begeleiding op school een schakel zijn voor een
duurzame verbinding tussen school en jeugdhulpverlening, school en wijkteam, school en Passend
Onderwijs, school en thuis.
 Meedenken en signaleren: Zorgprofessionals signaleren problematiek bij leerlingen op school en
denken mee over een oplossing.
 Het bieden van kortdurende interventies op school en als er meer hup nodig is, dan bieden zij een
snelle toeleiding naar zorg.

2.14

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van
mishandeling. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinstellingen. Sinds 1 juli
2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke
kring. De meldcode beschrijft in stappen wat de school moet doen. Montessorischool Dukenburg volgt de
stappen uit onderstaand figuur.
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2.15

VERWIJSINDEX

Het kan zijn dat de zorgen rondom een kind zo groot zijn dat we een melding gaan doen in de verwijsindex
van de gezinsfunctionaliteit. Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid van het kind/gezin in gevaar is.
De verwijsindex registreert meldingen van hulpverleners over problemen met jongeren tussen 0 en 23 jaar.
Als er 2 of meer meldingen in dit digitale systeem binnenkomen over dezelfde jongere, krijgen de
betrokken hulpverleners - ook in andere plaatsen - hierover een e-mail. Zo komen hulpverleners sneller met
elkaar in contact en kunnen zij met elkaar de verdere behandeling bespreken. De directeur en de intern
begeleider kunnen deze melding doen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
De Verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en andere professionals de
persoonsgegevens registreren van jongeren ( tot 23 jaar) over wie zij zich zorgen maken.
Het is een hulpmiddel om ouders en begeleiders snel met elkaar in contact te brengen,
waardoor jongeren die hulp nodig hebben tijdig worden opgemerkt.

2.16

VEILIG THUIS

Het VT geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de
juiste hulp op gang.
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2.17

BETROKKENHEID VAN OUDERS/VERZORGERS

Wij zien de ouders als een belangrijke partner. School en ouders hebben elkaar onlosmakelijk nodig om het
kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling.
Vanaf het begin van de schoolloopbaan betrekken wij ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van het
kind. Zo is er 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt een kennismakingsgesprek. Na 6 weken onderwijs is
er een gesprek met ouders hoe de start op de basisschool is verlopen.
Ouders geven aanvullende informatie die van belang is voor de ontwikkeling van het kind en de keuzes die
daarin gemaakt worden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en zijn in die zin
partner bij de keuzes die gemaakt worden. Het doel van de gesprekken met ouders zal dan ook altijd zijn,
afstemming te bereiken over de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van hun kind.
Ouders worden 3 maal per schooljaar door de leraren uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling
van hun kind (oktober, februari en juni). In februari en juni is dit aan de hand van een verslag. Het oktober
gesprek is facultatief. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ouders met de leraar gedurende het jaar een
afspraak maken wanneer dit wenselijk is. Wanneer een leerling in niveau IV of V zit van de
ondersteuningsstructuur dan sluit de intern begeleider zoveel mogelijk aan bij het oudergesprek.
Afstemming met ouders is op dit moment van essentieel belang.
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3

SCHOOLONTWIKKELINGSPROFIEL (SOP) MONTESSORISCHOOL
DUKENBURG

In het SOP staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft.
De inhoud van het SOP is terug te vinden in bijlage 6 .
Op onze site is het SOP te downloaden.
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4. PROCEDURES
VERLENGEN-DOUBLEREN

4.1

In ons onderwijs willen we zo goed als haalbaar aansluiten op de ontwikkeling van onze leerlingen. Het kan
voorkomen dat we constateren dat het voor een leerling beter is om een jaar over te doen (binnen
Montessori noemen we dit verlengen) of juist een jaar over te slaan (versnellen).
Verlengen:
Indien nodig wordt er overwogen om een kind een extra jaar te geven. Dit jaar is nodig om het kind “rijper”
te maken, waardoor het met meer plezier het onderwijs kan volgen. Belangrijk te weten is dat een extra
jaar niet altijd een garantie is voor een beter cognitief resultaat. De ouders worden hier uiteraard ook bij
betrokken. De intern begeleider heeft hieraan voorafgaand samen met de leerkracht tijdens de
leerlingbespreking in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling heeft. Zie bijlagen.
De uiteindelijke beslissing voor een verlenging ligt bij de schoolleider.
Tijdspad:
-

-

-

Februari/maart: In de leerlingbespreking bespreekt de leerkracht de leerling voor wie
verlenging eventueel wenselijk zou zijn. Tijdens de leerlingbespreking wordt gekeken wat de
onderwijsbehoeften van een leerling zijn.
Hierbij worden afspraken gemaakt over welke acties de komende maanden worden
ondernomen om helder te krijgen of het kind baat heeft bij verlenging.
Maart: Er wordt door de leerkracht een gesprek met ouders gepland, waarin verlenging
besproken wordt. Hierbij bespreek je het leerlingbesprekingsformulier verlengen (Bijlage 7).
Het is overigens aannemelijk dat dit onderwerp al eerder besproken is met ouders.
Maart/ april: uitvoeren van de acties die zijn gekomen uit de leerlingbespreking. Mei:
Aanvullen leerlingbesprekingsformulier met daarbij de evaluatie op de gemaakte afspraken.
Mei: Leerlingoverleg tussen schoolleider en intern begeleider.
Begin juni: Leerkracht voert een gesprek met ouders om mede te delen of hun kind wel/niet
gaat verlengen. Wanneer vooraf aannemelijk is dat ouders zich niet kunnen vinden in het
standpunt, sluit de intern begeleider of schoolleider aan bij het gesprek.

Criteria t.a.v. vaardigheden:
•
•
•
•

De leerling heeft de III score op minimaal 2 vakgebieden nog niet behaald (m.u.v. de groepen 1-2).
De leerling is sociaal-emotioneel niet sterk genoeg om naar het volgende leerjaar te gaan.
De leerling is qua taakwerkhouding/ aanpak en zelfstandigheid nog niet toe om naar het volgende
leerjaar te gaan.
De leerling heeft op het gebied van de periode van groei meerdere doelen nog niet behaald.

Criteria overig:
•
•
•
•

De leerling heeft een lopend handelingsplan. Er zijn al meerdere handelingsplannen geweest.
De leerling is aangemeld voor een leerlingbespreking met de Intern begeleider.
De meerwaarde van de verlenging moet duidelijk in kaart worden gebracht, dit komt tijdens de
leerlingbespreking uitvoerig aan de orde.
Er moet helder omschreven zijn welke doelen gesteld worden in het verlengingsjaar en hoe die
bereikt kunnen worden (taak huidige, toekomstige leerkracht i.s.m. intern begeleider)
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4.2

DOORSTROOM GROEP 2-3

Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december starten, zijn de zogenaamde herfstkinderen. De
inspectie gaat ervan uit dat deze kinderen na ruim anderhalf jaar kleuterperiode door kunnen
stromen naar groep 3. De overgang van een leerling heeft niet alleen te maken met leeftijd, maar
ook met de ontwikkeling die een kind heeft doormaakt. De school kijkt naar de werkhouding,
inclusief de cognitieve ontwikkeling (wat heeft een kind geleerd). Het oordeel is gebaseerd op
observaties, waarbij o.a. gekeken wordt naar de concentratie, de sociaal-emotionele
ontwikkeling, toetsen en gesprekken met de ouders en de intern begeleider. Het gaat er om dat
de verwachtingen zodanig zijn, dat het kind met succes het aanvankelijk leerproces kan volgen.
De intern begeleider heeft samen met de leerkracht tijdens de leerlingbespreking in kaart
gebracht welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling heeft.

Het oordeel van de school is hierin doorslaggevend, maar we vinden het van groot belang dat
ouders zorgvuldig worden meegenomen in de besluitvormingsprocedure. De uiteindelijke
beslissing ligt bij de schoolleider.
Tijdspad:
1.
November: Tijdens de groepsbespreking in november komt de betreffende herfstleerling
naar voren en volgt wanneer er vragen zijn over een onderbouw van 1,5 jaar een
leerlingbespreking. De onderwijsbehoeften van de leerling worden in kaart gebracht.
Hieruit komen vervolgacties.
2.
November: Oudergesprek over de uitkomsten van de leerlingbespreking.
3.
December: Uitvoeren vervolgacties n.a.v. leerlingbespreking.
4.
Januari: Afname van Cito Lovs M2 toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen.
5.
Februari: Aanvullen leerlingbesprekingsformulier met daarbij de evaluatie op de
gemaakte afspraken.
6.
Februari/Maart: In de leerlingbespreking wordt de leerling wederom besproken met de
intern begeleider en wordt de beslissing over het wel of niet doorstromen naar de
middenbouw onderbouwd.
7.
Maart: Leerlingoverleg tussen schoolleider en intern begeleider.
8.
Maart: Oudergesprek waarbij de uitkomsten besproken worden van de tweede
leerlingbespreking. Wanneer dit mogelijk/wenselijk is sluit de intern begeleider aan.
9.
Rest van het schooljaar: De leerling doet met alle activiteiten mee van de groep waar hij
volgend schooljaar in zal zitten.
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4.3 VERSNELLEN

Een groep overslaan is dus eveneens mogelijk en ook hierbij worden ouders vanzelfsprekend betrokken.
Om deze beslissing te kunnen nemen moet er sprake zijn van een duidelijke voorsprong op leeftijdsgenoten
(minimaal 6 maanden) gedurende een langere tijd omdat de ontwikkeling bij kinderen schoksgewijs gaat. Er
wordt uiteraard ook naar andere aspecten gekeken, zoals de werkhouding én of het kind emotioneel
stabiel is en zelfvertrouwen heeft.
De intern begeleider heeft hieraan voorafgaand samen met de leerkracht tijdens de leerlingbespreking in
kaart gebracht welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling heeft. Zie bijlagen.
De uiteindelijke beslissing voor een versnelling ligt bij de schoolleider.
Tijdspad:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Februari/Maart: In de leerlingbespreking wordt de leerling besproken met de intern begeleider.
Het kan ook zijn dat extra uitdaging binnen de groep voldoende is. Tijdens de leerlingbespreking
wordt onderzocht wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn. Er wordt een start gemaakt met
het invullen van het formulier: Versnellen (Bijlage 7).
Maart: Er wordt door de leerkracht een gesprek met ouders gepland, waarin versnelling besproken
wordt. Het is overigens aannemelijk dat dit onderwerp al eerder besproken is met ouders. Er
worden afspraken gemaakt en vastgelegd in esis.
Mei: Evaluatie op de gemaakte afspraken.
Mei: Extra ingelaste leerlingbespreking rondom versnellen met intern begeleider.
Mei: Leerlingoverleg tussen directeur en intern begeleider.
Begin juni: Leerkracht voert een gesprek met ouders om mede te delen of hun kind wel/niet gaat
versnellen. Wanneer vooraf aannemelijk is dat ouders zich niet kunnen vinden in het standpunt,
sluit de intern begeleider of schoolleider aan bij het gesprek.

Criteria t.a.v. vaardigheden;
•
•

De leerling moet op minimaal op twee vakgebieden met de Cito toetsen tijdens meerdere periodes
een I+ score halen.
De leerling moet sociaal-emotioneel sterk zijn.

Criteria overig;
•
•

De leerling is besproken in de leerlingbespreking met de Intern begeleider.
De meerwaarde van de versnelling moet duidelijk in kaart worden gebracht, dit komt tijdens de
leerlingbespreking uitvoerig aan de orde.
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4.4

JAARLIJKSE GROEPSVERDELING

Protocol groepsverdeling/overgang van bouw is vastgesteld in januari 2016
In principe blijven leerlingen gedurende een hele bouwperiode bij elkaar. Dat maakt ook dat we bij de
groepsverdeling zeer zorgvuldig te werk gaan volgens een aantal richtlijnen en een helder stappenplan.
De stappen worden in de jaarplanning opgenomen. De procedure wordt vermeld in de schoolgids.
1.

Leerkrachten nemen een sociogram af, daar staan ook namen van kinderen uit de huidige
parallelgroep in.
Kinderen geven drie kinderen op bij wie ze graag in de klas willen zitten. We streven er naar
minstens 1 keuze te honoreren.
Ouders krijgen de gelegenheid om afspraken die, m.b.t. groepsverdeling, in voorgaande jaren zijn
gemaakt schriftelijk met opgaaf van redenen kenbaar te maken bij schoolleider.
De huidige leerkrachten verdelen de leerlingen over de nieuwe bouw, waarbij de volgende
criteria zo veel mogelijk in acht genomen worden, naast de gegevens uit stap 1 t/m 3:

2.
3.
4.

- Broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep (voor meerlingen kan in overleg met ouders hierop bij
plaatsing in de onderbouw een uitzondering gemaakt worden)
- Evenwichtige verdeling van zorgleerlingen op pedagogisch gebied
- Evenwichtige verdeling van zorgleerlingen op gebied van leerproblemen
- Evenwichtige verdeling jongens/meisjes
- Vriendjes/vriendinnetjes is géén doorslaggevend argument, maar we proberen er zoveel mogelijk
rekening mee te houden
5. De leerkrachten van de huidige en de ontvangende groep presenteren de groepsverdeling voorzien
van onderbouwing aan de intern begeleider, SMT en schoolleider.
6. De schoolleider bepaalt uiteindelijk de definitieve verdeling (waarbij de onderbouwing van
leerkrachten en intern begeleider doorslaggevend is, maar eindverantwoording ligt formeel bij
directie.
7. De groepsindeling wordt door de schoolleider gecommuniceerd naar ouders.
8. Ouders die het niet eens zijn met de plaatsing wenden zich tot de schoolleider.
9. In principe worden er géén kinderen overgeplaatst (voorkomen van sneeuwbaleffect) tenzij er
zwaarwegende argumenten zijn die in stap 1 t/m 4 over het hoofd gezien zijn.
De tijdsplanning is globaal als volgt (hangt samen met de vakantiespreiding):
-

-

10 weken voor eind schooljaar: procedure groepsverdeling wordt naar ouders gecommuniceerd
10 weken voor eind schooljaar: sociogram afnemen, kinderen en ouders geven hun "wensen"
aan (stap 1, 2 en 3)
10-7 weken voor eind schooljaar: huidige en ontvangende leerkrachten maken de uiteindelijke
verdeling op basis van stap 1 t/m 4 (bij voorkeur tijdens studiedag)
6 weken voor eind schooljaar: leerkrachten presenteren de verdeling, voorzien van
onderbouwing, aan Intern begeleider, coördinatoren en schoolleider (stap 5)
5 weken voor eind schooljaar: schoolleider stelt definitieve verdeling vast (stap 6)
Met het laatste verslag: de definitieve indeling gaat mee (voorzien van brief met uitleg over
procedure) (stap 7)
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-

-

2 weken voor eind schooljaar: eventueel kunnen er nog gesprekken gevoerd worden met
ouders (stap 8), waardoor er alleen bij zeer hoge uitzondering en uitsluitend op gefundeerde
argumenten nog mogelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden
Laatste woensdag van schooljaar: Nieuwelingendag (kennismaking met nieuwe
groep/leerkracht).

4.5 DOORSTROOM/ OVERDRACHT -PEUTERSPEELZAAL
(VOORSCHOOL)- BASISONDERWIJS
•

•



•

•

•

•

Schoolwijzer stuurt overzicht naar schoolleider en de leerkracht met ondersteunende taken (in
september, november, maart, mei en juni). Schoolleider stuurt deze door aan Intern begeleider en
administratief medewerkster. IB-’er stuurt deze weer door aan de leerkrachten van de onderbouw.
In september, november, maart, mei en juni maken de parallelleerkrachten van de onderbouw een
voorstel voor de indeling, naar aanleiding van de aanmeldingen van Schoolwijzer. Zij houden rekening
met factoren als broertjes/ zusjes/ neefjes/ nichtjes/ buurmeisjes/ buurjongetjes / vriendjes/
vriendinnetjes/ jongens/ meisjes/ aantal jongsten/ aantal oudsten.
De leerkrachten van de groepen 1-2 maken een voorlopige indeling van de kinderen. Naar aanleiding
van relevante nieuwe informatie vanuit het intake gesprek kan de indeling nog gewijzigd worden.
De leerkrachten sturen de groepsindeling door aan de administratief medewerkster.
Administratief medewerkster stuurt aan ouders een mailtje of zij de aanmeldformulieren op school op
komen halen? Er ligt een pakketje klaar waarin het aanmeldformulier, schoolgids, ouderkalender en
afspraken in de onderbouw in zit. Deze liggen klaar op kantoor van administratief medewerkster.
Op het aanmeldformulier staat dat ouders het terug moeten sturen/ geven aan school. Administratief
medewerkster controleert of het aanmeldformulier compleet retour is gekomen. Zo niet, dan zorgt zij
dat het compleet gemaakt wordt.
Leerkracht belt ouders en maakt afspraak voor intakegesprek ongeveer 2 tot 3 maanden voordat het
kind naar school gaat. Voor de leerlingen die van peuterspeelzaal de Draaitol komen is in
samenwerking een apart stroomdiagram opgesteld. Zie bijlage 8.
Het intakegesprek wordt tevens het overdrachtsgesprek, warme overdracht (+) evt. met de PM-er van
peuterspeelzaal (of kinderdagverblijf). Warme overdracht kan ook telefonisch plaatsvinden. In dat
gesprek is het instrument ‘Alle Kinderen in Beeld’ (AKIB) de leidraad.

Belangrijke bespreekpunten hieruit zijn:
o Het kind kan zich grotendeels zelf redden (zindelijkheid, eten drinken, jas/ schoenen aan/uit).
o Het kind houdt zich aan regels en afspraken.
o Het kind kan duidelijk maken wat het wil vertellen.
o Het kind begrijpt wat er gezegd wordt.
o Het kind neemt initiatief tot spel.
o Is er sprake van externe hulp? Zo, ja; dan moet blad 10 ingevuld zijn.
o Heeft het kind deelgenomen aan VVE-programma of taalstimuleringsprogramma? o Is er sprake van
twee- of meertaligheid?


•
•

Tijdens het intake gesprek worden afspraken gemaakt om te gaan oefenen op vijf dagdelen. De
leerkracht vraagt of er nog vragen zijn m.b.t. schoolgids, ouderkalender en afspraken in de onderbouw
(deze zijn met het aanmeldformulier meegegeven).
AKIB wordt digitaal of op papier naar ons toegestuurd.
KIJK registratie wordt doorgestuurd.
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•

6 a 8 weken nadat het kind gestart is op school is er een follow-up gesprek met ouders en leerkracht;
de AKIB wordt ingevuld en gebruikt als gespreksformulier. De registratie hiervan komt in Esis. De
leerkracht zorgt dat de AKIB in het papieren (of digitale) dossier komt. Schoolwijzer stuurt overzicht
van aanmeldingen, n.a.v. de plaatsingsrondes (september, november, maart, mei en juni)
Samengevat in stappen:
1. Parallelleerkrachten van groep 1-2 maken een voorlopige indeling n.a.v. de
aanmeldingen in de plaatsingsrondes.
2. Administratief medewerkster stuurt n.a.v. de aanmeldingen in de plaatsingsronde mail aan
ouders m.b.t. aanmeldformulieren, schoolgids, ouderkalender en afspraken in de onderbouw.
3. Ouders sturen aanmeldformulieren terug naar school. Administratief
controleert de volledigheid.
4. 2 Tot 3 maanden voor het kind naar school gaat: Leerkracht maakt
afspraak voor Intakegesprek, AKIB geeft houvast
5. Leerkracht maakt afspraken om 5 dagdelen te gaan oefenen in de
echte klas
6. AKIB en KIJK worden doorgestuurd
7. 6-8 weken na start: Follow-up gesprek met ouders. AKIB wordt voor de 3e keer ingevuld (door de
leerkracht) Leerkracht zorgt dat AKIB in Esis komt (digitaal) of in papieren dossier.

4.6 OVERGANG PO-VO
Om de procedure PO-VO voor onze school goed vast te leggen hebben we eerst onderzocht wat de wet
hiervan zegt. Daarna zullen we een vertaalslag maken naar wat dit voor onze school inhoudt.
Wat zegt de wet primair onderwijs?
Artikel 42. Onderwijskundig rapport en schooladvies
1.Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, na overleg met het onderwijzend
personeel, ten behoeve van de ontvangende school of school als bedoeld in de Wet op de
expertisecentra dan wel als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport
op. Afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt. Bij algemene maatregel van
bestuur worden nadere voorschriften omtrent dit rapport gegeven. De centrale eindtoets of andere
eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit het primair onderwijs te
voorkomen.
2.Ten behoeve van iedere leerling in het achtste schooljaar stelt het bevoegd gezag voor 1 maart een
schooladvies vast omtrent het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het
voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. Het
schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Indien de leerling blijkens de uitslag
van de centrale eindtoets of andere eindtoets, bedoeld in artikel 9b, beschikt over meer kennis en
vaardigheden dan die waarop het schooladvies berust, heroverweegt het bevoegd gezag het
schooladvies. Indien hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de centrale eindtoets of andere
eindtoets, wordt dit gemotiveerd.
3.De in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der StatenGeneraal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn
verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een van beide kamers de wens te kennen
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wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt
een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.
Wat houdt dit in voor onze school?
In november van groep 7 worden de schoolkeuzegidsen Regio Nijmegen verspreid volgens “het tijdspad
overgangsactiviteiten PO-VO”. De kinderen uit groep 7 kunnen hem digitaal bekijken. De link wordt op de
weblog geplaatst.
In groep 7 worden ouders en kinderen geadviseerd om naar de open dagen voor middelbare scholen te
gaan. Dit omdat er in Nijmegen erg veel scholen zijn en er dus erg veel keuze is. Vaak hebben ouders en
kind wel een globaal idee wat het niveau gaat worden. Is dit niet zo dan kunnen ouders het initiatief
nemen om hierover in gesprek met de leerkracht te gaan.
Eind groep 7 krijgen de ouders en het kind een preadvies-gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek heeft de
ib’er met de leerkracht(en) een leerlingbespreking gehouden. Tijdens dit gesprek komen de volgende
punten aan bod:
 Gedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie tot leren, leerbaarheid (capaciteiten,
talent), werkhouding en methode gebonden toetsen (schoolprestaties), Cito-toetsen, LVS.
De leerkracht voert met de ouders en het kind het preadvies-gesprek en zal bovenstaande punten met de
ouders en het kind bespreken.
In november van groep 8 worden de schoolkeuzegidsen Regio Nijmegen verspreid volgens “het tijdspad
overgangsactiviteiten PO-VO”. Alle kinderen in groep 8 krijgen de gids mee naar huis. De ouders zijn
verantwoordelijk voor het bezoeken van informatiemarkten, open dagen en inschrijven voor
lesjesmiddagen.
Eind januari plannen wij de adviesgesprekken in. Voorafgaand aan dit gesprek heeft de ib’er met de
leerkracht(en) een leerlingbespreking gehouden. Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan bod:
Gedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie tot leren, leerbaarheid (capaciteiten, talent),
werkhouding en methode gebonden toetsen (schoolprestaties), Cito-toetsen.
De leerkracht voert met de ouders en het kind het adviesgesprek en zal bovenstaande punten met de
ouders bespreken.
Ook zal het “aanmeldingsformulier bij het VO” worden besproken en ingevuld. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor de aanmelding van het kind.
In maart vult de leerkracht het `Onderwijskundig Rapport` in. Ouders krijgen een kopie hiervan mee naar
huis. Indien ouders niet akkoord zijn met de inhoud geven zij dit binnen een week na ontvangst van het
rapport aan. Na de week verstuurt de leerkracht het onderwijskundig rapport, samen met de gegevens
van het LVS, via OSO op naar de VO school van keuze VO scholen nemen vaak het initiatief om een
overdracht in te plannen. Wij als school staan hier positief tegenover.
In april maken de leerlingen van groep 8 de Route 8 eindtoets. De uitslag wordt medio mei naar de school
gestuurd en de dag na ontvangst aan de leerlingen meegegeven. Als ouders vragen hebben over de
resultaten kunnen ze hierover een gesprek aanvragen met de leerkracht. Indien er uit de score van de
eindtoets blijkt dat er een discrepantie is tussen het schooladvies en de uitslag van deze toets zullen de
leerkracht en intern begeleider initiatief nemen om hierover met ouders in gesprek te gaan. Als blijkt dat
het kind over meer kennis en vaardigheden beschikt dan dat wij hadden ingeschat zullen wij het advies
heroverwegen en dit ook communiceren met de VO-school.
Voor 1 juni zal de heroverweging en het gesprek met de VO-school plaats gevonden hebben.
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4.7

ZIJ-INSTROMERS

Wanneer ouders gedurende de basisschooltijd overwegen om hun kind op Montessorischool Dukenburg
te plaatsen, gaan wij zorgvuldig te werk. Overstappen is immers geen sinecure, het heeft onvermijdelijk
impact op een kind. Er zijn diverse oorzaken denkbaar: verhuizing naar de buurt van de school of onvrede
over de huidige school om welke reden dan ook. Met name in het laatste geval zullen wij enkel tot
overplaatsing overgaan, mits Schoolwijzer daar ruimte toe biedt, als we met zekerheid kunnen stellen dat
het kansrijk is. Om die zekerheid te kunnen stellen is goed onderzoek nodig.
In de regel is het zo dat ouders contact opnemen met de school voor een informatiegesprek. Voordat
ouders voor het eerste informatiegesprek worden uitgenodigd wordt eerst nagevraagd of de huidige
school op de hoogte is. Er kan pas een afspraak worden gemaakt wanneer dit het geval is. Er wordt ook
gemeld dat wij altijd contact opnemen met de huidige school voor er tot inschrijving over kan worden
gegaan.
Het informatiegesprek kent een aantal vaste punten:
1.
2.
3.

Informatie over montessorionderwijs in het algemeen en overhandigen schoolgids
Achterhalen wat de motivatie voor overstap is
Uitleg eerste deel van de procedure:

Bij onvrede over de huidige school is het advies in eerste instantie om het probleem daar aan te kaarten.
Wij nemen géén kinderen aan zonder eerst informatie over het kind bij de huidige school in te winnen en
meer informatie van de ouders te hebben gehad. Ouders worden dus in eerste instantie terug verwezen
naar de huidige school. Pas als we van ouders bericht hebben gehad dat een gesprek niets heeft
opgeleverd en ze van mening zijn dat onze school de juiste school is, gaat de volgende fase in:
De Intern begeleider neemt contact op met de Intern begeleider van de huidige school en stelt
verdiepingsvragen:










Hoe is de mate van zelfstandigheid, is het kind in staat om zelfstandig te plannen?
Hoe is de werkhouding van het kind?
Heeft het kind enige mate van zelfsturing?
Hoe is het nemen van initiatieven?
Zijn er zorgen rondom het welbevinden van het kind?
Zijn er zorgen over de omgang met klasgenootjes of volwassenen (leerkracht) ?
Zijn er zorgen rondom het cognitieve functioneren? Kan hij de reguliere lesstof van de groep
normaal tot zich nemen? Wat zijn de resultaten van de CITO-scores?
Zijn er zorgen over de thuissituatie van het kind ?
Zijn er nog relevante punten die wij moeten weten om de overstap zo goed mogelijk te laten
plaatsvinden?

Ouders worden opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met de Intern begeleider. Het doel van dit
gesprek is om aanvullende informatie over het kind te vergaren, vanuit het perspectief van de ouders.
Ook wordt de vervolgprocedure uitgelegd:
1. Intern begeleider en schoolleider bepalen op basis van de informatie of overplaatsing succesvol kan
zijn. In ons schoolondersteuningsprofiel (bijlage 6) staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen
bieden en hoe wordt afgewogen of een leerling plaatsbaar is.
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2. Bij kansrijke plaatsing, onderzoeken Intern begeleider en schoolleider in welke groep en bij welke
leerkracht het kind geplaatst zou kunnen worden.
3. Is plaatsing haalbaar volgens Intern begeleider en schoolleider, wordt de leerkracht geïnformeerd
4. Ouders worden geïnformeerd over het plaatsingsbesluit en indien het besluit positief is naar
Schoolwijzer verwezen voor aanmelding.
5. Wanneer Schoolwijzer positief plaatst, informeren ouders de schoolleider.
6. Met ouders worden afspraken gemaakt over eventuele wendagen en moment van overstap.
7. Schoolleider neemt contact op met schoolleider van huidige school om in- en uitschrijfdata te
bespreken.
Wanneer het een kind met zorg betreft, blijft de Intern begeleider, zeker de eerste maanden, intensief
betrokken bij leerkracht, kind en ouders.
Wanneer het een kind betreft dat gedurende de basisschoolloopbaan voor de derde keer een overstap
lijkt te gaan maken, wordt de beleidsmedewerker Zorg en Onderwijs van Stichting Conexus geïnformeerd
en gevraagd voor advies. We willen hiermee voorkomen dat ouders onnodig gaan shoppen.
4.8

DYSLEXIE PROTOCOL

Ons dyslexie protocol is opgenomen als bijlage. Bijlage 10.
4.9

MEDICIJNPROTOCOL

Medicijnprotocol is vastgesteld in januari 2016
Soms komt het voor dat kinderen onder schooltijd medicijnen nodig hebben. Om het medicijngebruik op
school zo veilig mogelijk te maken hebben we het onderstaande beleid vastgesteld. Dit schept
duidelijkheid over het medicijngebruik op de school en stelt wederzijdse verantwoordelijkheden van de
ouders en de leerkrachten vast.
Dit beleid geldt slechts voor het incidenteel toedienen van medicijnen.
Voor langdurig medicijngebruik worden van individuele afspraken gemaakt.
Verantwoordelijkheid: Het toedienen van elke vorm van medicatie op de school valt onder
verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders blijven altijd zelf verantwoordelijk voor eventuele negatieve
gevolgen van afgesproken medicijngebruik door hun kind op de school.
Regels voor ouders: De leerkracht dient slechts medicijnen toe wanneer dat echt noodzakelijk is en niet
anders kan dan gedurende de tijd dat het kind op de school is. Ouders geven dus zo veel mogelijk thuis
zelf de medicijnen aan hun kinderen. Dit geldt bijv. voor fluorpilletjes, vitaminedruppels of medicijnen die
slechts twee keer per dag hoeven te worden ingenomen. De ouders vragen bij de huisarts of apotheker of
het mogelijk is om het medicijn niet meer dan tweemaal daags toe te dienen, buiten schooluren.
Over de medicijnen die de leerkracht moet geven, heeft de leerkracht schriftelijke informatie nodig.
Ouders vullen hiervoor een standaard formulier ‘medicijnverklaring‘ in en bespreken het gebruik met de
leerkracht. De medicijnverklaringen zijn op halen bij de leerkracht of Intern begeleider.
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In het belang van de leerlingen zal de leerkracht geen medicijnen toedienen indien er geen
medicijnverklaring is ingevuld.

4.10 ZINDELIJKHEIDSPROTOCOL
Zindelijkheidsprotocol is vastgesteld in januari 2016
• Als uw kind met 4 jaar op school komt, moet het zindelijk zijn. Alleen met een aantoonbaar medisch
probleem kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
• Als een kind in zijn/haar broek plast hebben wij op school reservekleding. Mocht dit regelmatig
voorkomen, dan graag kleding in de tas.
• Bij in de broek poepen bellen wij de ouders/verzorgers. Wij verschonen op school geen poepbroeken.
• Als uw kind ziek wordt of er is een ongelukje gebeurd, is het heel belangrijk, dat u als ouder goed
bereikbaar bent. Zorg dat veranderingen van telefoonnummers of oppas doorgegeven worden aan de
leerkracht.
• Tijdens de intake wordt er over de zindelijkheid van uw kind gesproken. In dit gesprek kunnen er tips
gegeven worden rondom het zindelijk krijgen van uw kind.
Verder kan de huisarts, GGD of het CJG Nijmegen u helpen met vragen.
Voor informatie:
Website GGD: https://www.ggdgelderlandzuid.nl/
Telefoonnummer GGD Gelderland-Zuid algemeen: (088) 144 7 144
WebsiteCJG: http://www.cjg.nl/basisschoolkind
Mail CJG:
info@cjggeeftantwoord.nl

4.11 PESTPROTOCOL
Het pestprotocol is opgenomen in de bijlagen. Bijlage 9.

4.12 PROTOCOL COMMUNICATIE GESCHEIDEN OUDERS

Het protocol communicatie gescheiden ouders is opgenomen in de bijlagen. Bijlage 11.

4.13 PROTOCOL TOETSAFNAME

Het protocol toetsafname is opgenomen in de bijlagen. Bijlage 5.

School Ondersteuningsplan montessorischool Dukenburg 2018-2020

28

Bijlagen School Ondersteuningsplan Montessorischool Dukenburg

BIJLAGEN
Schoolondersteuningsplan
planperiode
2018-2020

1

Bijlagen School Ondersteuningsplan Montessorischool Dukenburg

BIJLAGE 1.

TAAKOMSCHRIJVING INTERN BEGELEIDER

Bron: Functiebouwwerk Conexus

Intern begeleider LB
Functie-informatie:
Functienaam
Salarisschaal
Werkterrein
Activiteiten
Datum

Intern begeleider LB
LB
Onderwijsproces, onderwijsbegeleiding
Beleids- en bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden
1 augustus 2011

Functiebeschrijving
Context
De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair onderwijs. De intern begeleider is onder
verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van
het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en de
begeleiding en professionalisering van leraren.

Werkzaamheden
















1.
Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschools zorgbeleid.
Analyseert de zorgactiviteiten, toetsactiviteiten en leerling-besprekingen en werkt op basis
daarvan didactische leerlijnen uit;
Adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het bovenschools
zorgbeleid;
Stelt jaarlijks het schoolondersteuningsplan op binnen de kaders van het meerjaren (bovenschools)
beleidsplan;
Adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg) leerlingen;
Vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid;
Levert eeb bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de school, bovenschool en in
het samenwerkingsverband en levert een bijdrage aan de rapportage hiervan aan de inspectie;
2.
Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school.
Draagt zorg voor de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het
schoolondersteuningsplan;
Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v.
zorgleerlingen;
Is voorzitter bij leerling-besprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de
bijeenkomsten voor;
Coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;
Initieert en coördineert de indicatieaanvragen voor WEC- scholen of LGF leerlingen;
Coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd;
Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen;
Coördineert activiteitenm.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het LWOO/
praktijkgericht onderwijs;
Coördineert de terugplaatsing van leerlingen uit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs.
3.
Begeleiding leraren
2
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Draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega’s binnen de school;
Ondersteunt collega’s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching;
Adviseert collega’s over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert collegiale consultatie;
Begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen,
het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop;
Begeleidt en coacht collega’s in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van
observatieformulieren;
Observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega’s over aanpak van een zorgleerling.
Ondersteunt collega’s in de contacten met ouders/ verzorgers van zorgleerlingen.
4.
Professionalisering
Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie en intervisie;
Bestudeert relevante vakliteratuur.
5.
Het verrichten van lesgevende taken kan tot de mogelijkheden behoren.

Kader bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 Beslist bij/ over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en
het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het adviseren over het ontwikkelen van
onderwijs- en zorgbegeleiding de school en het bovenschoolse zorgbeleid, het zorgdragen voor de
opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, het observeren
van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren over aanpak van een zorgleerling.
 Kader: het zorgplan en beleidslijnen van de school.
 Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de
ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de
school, van begeleiding van leraren en van de professionalisering.
Kennis en vaardigheden
 Algemeen theoretisch en praktische vakinhoudelijke, (ortho) didactische en (ortho) pedagogische
kennis;
 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
 Vaardigheden in het coachen en begeleiden van collega’s;
 Vaardigheden in het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en
het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen;
 HBO master werk- en denkniveau passend bij het werkgebied Intern e Begeleiding;
 BHV opleiding kan tot de mogelijkheden behoren.
Contacten
 Met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen;
 Met leraren ovder de ondersteuningsvraag en begeleiding van leerlingen om afspraken te maken;
 Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te
stemmen;
 Met de directie over de kaders waarbinnen leerlingenzorg plaats moet vinden om te adviseren;
 Met het bovenschoolse IB-netwerk over inhoud, professionalisering en samenwerking van scholen om
af te stemmen.

BIJLAGE 2

ZORGKALENDER
3
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Per schooljaar wordt een zorgkalender gemaakt. De vakantiespreiding is van invloed op de definitieve
versie. Grofweg hanteren we daarvoor onderstaande indeling:

Groep 1

Periode Zomervakantie - Herfstvakantie
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5 Groep 6

toets
observaties observaties
KIJK
leerkracht
GHP
GHP
ouders
IB en
leerkracht

GHP

GHP

GHP

GHP

Groep 7

Groep 8

GHP

GHP

Groep 7

Groep 8

Groepsbespreking en leerlingbespreking
OPP’s opstellen
BSOT

Groep 1
toets

Periode Herfstvakantie - Kerstvakantie
Groep 2
Groep 3
Groep 4 Groep 5 Groep 6
Controle
fon. bewust

KIJK

Meetmoment
dyslexie

Observaties Observaties

leerkracht GHP
ouders
IB en
leerkrachten

GHP

GHP

GHP

GHP

GHP

GHP

GHP

Novembergesprekken (10 min.) vooral over sociaal-welbevinden, geen verslag

Groepsbespreking en leerlingbespreking
BSOT

Groep 1

Periode Kerstvakantie - Voorjaarsvakantie
Groep 2
Groep 3
Groep 4 Groep 5
Groep 6

toets

KIJK
CITO

ouders
IB en

Groep 8

Rekenen M
Spelling M
WW.SP 8
Begr.Lz. M
AVI/DMT

Meetmoment
dyslexie

Observatie Observatie
s en
en
registratie registratie
RvK M
TvK M

RvK M
TvK M

Rekenen M
Spelling M

Rekenen M
Spelling M

Rekenen M
Spelling M

Rekenen M
Spelling M

Rekenen M
Spelling M

AVI/DMT

Begr.Lz. M
AVI/DMT

Begr.Lz. M
AVI/DMT

Begr.Lz. M
AVI/DMT

Begr.Lz. M
AVI/DMT

GHP
Verslag

GHP
Verslag

GHP
Verslag

GHP
Verslag

GHP
Verslag

indien

leerkracht

Groep 7

wenselijk
GHP

GHP
Verslag

Verslaggesprekken (15 min.), groep 1 ontvangt nog géén verslag: maar wel gesprek

GHP
Verslag &
OWKR
adviesgesprek

Groepsbespreking en leerlingbespreking
4
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leerkrachten
Adviesgesprekken groep 8 voorbereiden
Opbrengsten M-toetsen analyseren en bespreken en
verslag schrijven (IB)
BSOT

Periode Voorjaarsvakantie - Meivakantie
Groep 1
toets
Observaties

Groep 2

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

GHP Pre-

GHP

Meetmoment
dyslexie

KIJK

KIJK

leerkracht GHP
ouders
IB en
leerkracht

Groep 3

GHP

GHP

GHP

GHP

GHP

advies
Gesprek over verlengers/versnellers/herfstkinderen a.h.v. formulier* met leerkracht
Groeps- en leerlingbespreking met leerkrachten (evaluaties HP, verlengers/versnellers/herfstkinderen)
Pre-advies groep 7 voorbespreken met leerkracht
BSOT

Groep 1
toets

Periode Meivakantie - Zomervakantie
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Controle
fon. Bewust
Meetmoment
dyslexie

KIJK
CITO

Observaties
En
Observatie
registratie en registratie
(RvK E)
(RvK E)
Rekenen E
(TvK E)
(TvK E)
Spelling E
indien

Begr. Lz. E
AVI/DMT

wenselijk

Sociogram
leerkracht
ouders
IB en
leerkrachten

Rekenen E
Spelling E

Rekenen E
Spelling E

Rekenen E
Spelling E

Rekenen E
Spelling E
WW SP 7

Begr.Lz. E
AVI/DMT

AVI/DMT

AVI/DMT

AVI/DMT

AVI/DMT

Conform de procedure groepsverdeling

GHP

GHP

GHP

GHP

Verslag
Overdracht

Verslag
Overdracht

Verslag
Overdracht

Verslag
Overdracht

GHP
Verslag
Overdracht

GHP
Verslag
Overdracht

GHP
Verslag
Overdracht

Verslaggesprekken (15 min.), groep 8 ontvangt géén verslag: maar wel gesprek
Pre-advies groep 7 bespreken met leerkracht
Groepsbespreking met parallelleerkrachten samen
Opbrengsten E toetsen analysere, besprekenen
verslag schrijven (IB)
OPP’s evalueren
Definitief beslissing verlengers/versnellers
BSOT
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Uitgezet in de tijd ziet het planmatig (groepsoverzichten, groepsplannen en individuele plannen)werken er als
volgt uit:
B1
M1
GO

M1
E1
GO

B2
M2
GO

M2
E2
GO

B3
M3
GO

M3
E3
GO

B4
M4
GO

M4
E4
GO

B5
M5
GO

M5
E5
GO

B6
M6
GO

M6
E6
GO

B7
M7
GO

M7
E7
GO

B8
M8
GO

M8
E8
GO

GP
1-23

GP
4-56

GP
1-23

GP
4-56

GP
1-23

GP
4-56

GP
1-23

GP
4-56

GP
1-23

GP
4-56

GP
1-23

GP
4-56

GP
1-23

GP
4-56

GP
1-23

GP
4-56


B-Okt
IHP

Nov-M
IHP

M-apr
IHP

Mei-E
IHP


B-M
OPP

M-E
OPP
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BJJLAGE 3.

Werkwijze groepsoverzichten en plannen

Groepsoverzicht en plan Montessorischool Dukenburg
Op Montessorischool Dukenburg maken we groepsoverzichten en plannen voor de vakken: reken- en
kleuterontwikkeling (lees taal) voor de kleutergroepen en rekenen, spelling, technisch lezen en taal voor de
groepen 3 t/m 8. We maken deze om een beredeneerd aanbod te bieden in ons dagelijks handelen in de
klas.
Het groepsoverzicht wordt 2 keer per schooljaar bijgesteld.
De groepsplannen iedere 6 weken.
Praktische werkwijze
Groepsplan in ESIS-B Kies Modules Groepsplannengroep …..volgende
Bovenaan: Klik aan: Vormingsgebied (bv. TechnLezen) + Periode.
Groepsoverzicht (Per kind)
Klik op bolletje voor de naam van het kind:
Observatie:

Er verschijnt een scherm om in te schrijven; bevorderende en belemmerende
factoren moet je invullen. Maak gebruik van de gegevens van de vorige leerkracht
om de lijn voort te zetten. Zoals factoren als taak-werkhouding, maar vooral ook
belangrijk de didactische factoren voor dit vakgebied. Bv. dyslectisch, tempo, inzicht
Klaar? Klik op gereed.
Deze kun je overnemen uit eerdere overzichten: klik op kopiëren. Je moet ze dan wel
aanpassen aan de huidige situatie.

Onderwijsbehoefte:
Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen:
1 Welk doel streef je met een leerling na?
2 Wat heeft de leerling (extra) nodig om dit doel te halen?
Deze kun je overnemen uit eerdere overzichten: klik op kopiëren. Je moet ze dan wel
aanpassen op de huidige situatie.
Zie bijlage 1 onderwijsbehoeften voor voorbeelden.
Evaluatie:
Er verschijnt een scherm om in te schrijven. Hier of het doel , zowel CITO als Methode
gebonden toetsen, is behaald, welke factoren een rol hebben gespeeld (verklarende
factoren) en aanwijzingen die voor een volgende periode helpend zijn (acties). Dit
vak vullen we na periode 3 in.
Klaar? Klik op gereed.
In je groepsoverzicht zie je dan:
-Achter elk kind staan de CITO uitslagen.
-Achter elk kind kun je invoeren welke informatie (i) je over de methode-gebonden-toetsen kwijt wilt. Dit
balkje blijft leeg!
-Je kunt de knop signaal aanklikken als je een (alarm) signaal wilt geven.
-Achter elk kind staat de subgroep van vorige en huidige periode in het GHP.
Om een totaaloverzicht van je groep te krijgen: klik op afdrukken: er verschijnt nu een scherm met een
groepsoverzicht. Je kunt dit ook afdrukken.
Overzicht per leerling: Ga in Esis-B naar leerlingdossier:
7
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Klik de leerling aan.
Klik in de linkerbalk op groepsplannen.
Klik vooraan op de knoppen op een vakgebied dat weergegeven wordt.
Je krijgt dan een overzicht van bevorderende en belemmerende factoren die ingevuld zijn in je GHP (observatie), maar
kunt ook de onderwijsbehoefte en evaluatie van deze leerling bekijken.
Als je naast het vakgebied op de knop (i) klikt, komt de hele inhoud van het GHP voor dit vakgebied van de subgroep
waar het kind inzit op je scherm.
Als je met je muisknop naar de in kleur weergegeven resultaten gaat en aanwijst (niet klikken) dan lees je: Toets,
afnamedatum, DL bij afname van toets.

Groepsplan:
Linksonder: klik op subgroep indelenscherm met vakjes  kies in welke subgroep het kind hoort door het
vakje achter de naam en onder de goede subgroep aan te klikken (blauw, groen en rood ook kun je een
leerling in de OPP leerling subgroep indelen). Het vak krijgt dan vanzelf een kleur. Klik op ok. Dan klik op
volgende
Onder in je scherm kun je 5 vakken invullen: Doel, inhoud, aanpak, organisatie, evaluatie.
De subgroepen hebben een naam. Blauw, groen en rood, voor de jongsten, blauw +. Groen + en rood + voor
de oudsten.
Om erin te werken moet je op wijzigen klikken. Dan verschijnt een scherm waarin je kunt schrijven.
Steeds als je klaar bent, klik je op opslaan. Steeds als je wilt veranderen, klik je op wijzigen.
Bij doel vul je in:
De te behalen leerstofinhoudelijke doelen vanuit SLO Beschrijf dit alleen voor de
groene groep. Bij de blauwe en rode groep schrijf je: zie groene groep, Vervolgens omschrijf je welke doelen
deze groep niet hoeven, schrijf: Min:….. en schrijf welke doelen zij extra behoeven. Schrijf: Plus:……
Bij inhoud vul je in:
het onderwijsaanbod; de beschrijving van de inhoud van de leerstof (zie digitale
leerlijnen of handleiding), tevens benoem je de methode, te volgen blokken of
kernen (zie leerstofplanning).
Bij aanpak vul je in:
Welke aanpak heeft deze subgroep nodig:
aanpak rood De instructieafhankelijke leerlingen, zij volgen verlengde instructie
aanpak groen De instructiegevoelige leerlingen, zij volgen de basisinstructie
aanpak blauw De instructieonafhankelijke leerlingen, zij volgen verkorte instructie
Leerlingen vanaf groep 6 die op een bepaald vakgebied een eigen leerlijn volgen deel
je in in de subgroep opp leerling. Voor deze leerlingen is in esis een opp ingevuld.
Heeft een subgroep extra middelen nodig? Krijgt een subgroep extra ondersteuning?
Omschrijf hier opnieuw wat voor de gehele groep geldt op bij groen. Zet bij rood en
blauw: ‘Zie groen’, omschrijf vervolgens hoe er specifiek afgestemd wordt op deze
groep: dus wat doe je extra of anders?
Bij organisatie vul je in: Hoe organiseer je het in de groep? Wat is je management? IGDI model en
convergent werken beschrijven.
Bijv. eerst een groepsinstructie, vervolgens gaat subgroep 1 zelfstandig aan de slag
en als ze klaar zijn naar de kieskast. Subgroep 2 krijgt verlengde instructie en gaat
daarna… etc. Dit hoeft dus maar 1 keer te worden beschreven.
Bij evaluatie vul je in:
Hier omschrijf je hoe je je groep evalueert, Ook beschrijf je na iedere periode in dit
vak, of het plan zoals opgesteld is gevolgd, zo niet: wat was er anders en waarom?
Ook omschrijf je of de leerlingen op koers liggen, hebben ze de doelen behaald?
Benoem de doelen die niet zijn behaald. Beschrijf wat verder van belang is. Hier
kunnen indien er zaken zeer opvallen ook specifieke observaties van leerlingen
genoemd worden. Vanuit deze evaluatie stel je het nieuwe groepsplan op.
Onderaan in je scherm kun je ook kiezen om de inhoud van je (vorige) groepsplan (deels) over te nemen. Dan
importeert Esis-B het plan wat je aanvinkt en dan kun je wijzigen aanbrengen voor je huidige groep/jaar.
Om erin te werken moet je op wijzigen klikken. Dan verschijnt een scherm waarin je kunt schrijven.
Voor het totaaloverzicht van je GHP, klik je weer op afdrukken.
8
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TIP
+

Groepsplan inhoud overnemen > klik je aan (dit kan alleen per subgroep, dus moet je wel eerst
subgroepen hebben gemaakt)
Dan kies je het juiste - Schooljaar (bijv 2016-2017)
- Groepstype
(stamgroep /instructiegroep)
- Groep
(bijv groepNW)
- Vormingsgebied
(bijvoorbeeld tech.lezen)
- Groepsplanperiode (bijv. Periode 2)
Dan druk je eerst op TONEN, klopt het dan klik je op overnemen en staat het bij de juiste subgroep en kun je
het plan aanpassen voor komend jaar.
Onderwijsbehoeften
Hulpmiddel bij het formuleren van onderwijsbehoeften;
Wat is een reëel doel en wat heeft leerling X nodig om dit te behalen? Pedagogisch en didactisch?
 Instructie die….
 Opdrachten/ activiteiten die….
 Leeromgeving die…
 Feedback die…
 Groepsgenoten die….
 Een leerkracht die…
 Ouders die…..
Een onderwijsbehoefte bestaat uit twee delen:
1 Welk doel streef je met een leerling na?
2 Wat heeft de leerling (extra) nodig om dit doel te halen?
Bv. Doel: Vergroten van taakgerichtheid en concentratie.
Nodig: Hem de verantwoordelijkheid geven om zijn eigen werk af te hebben in combinatie met een
hulpmaatje te zijn. Als hem dat beide is gelukt complimenteren
Deze lijst bevat een aantal aandachtspunten voor het bepalen wat een leerling nodig
heeft om een bepaald doel te bereiken.
Instructie
o Visuele ondersteuning (bijvoorbeeld: plaatjes, pictogrammen)
o Auditieve ondersteuning (bijvoorbeeld: voorlezen opdracht, luisteren naar verhaal)
o Materiële ondersteuning (bijvoorbeeld: kralenketting, rekenrek, blokjes, speciale pen)
o Verkorte instructie (alleen bespreking opdrachten, korte aanduiding van oplossingsstrategie)
o Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie,
extra ophalen van voorkennis, uitvragen van zojuist gegeven instructie,
directe instructie, preteachting, reteaching)
o Gedragsinstructie ten aanzien van resultaten van de verwerking
o .....
Leertijd
o Extra leertijd (meer leertijd beschikbaar stellen om vaardigheid te verwerven)
o Minder leertijd (minder leertijd bieden en tijd vrijmaken voor verdieping en uitdagende
leerstof/werkvormen)
o .....
Extra of andere leerstof
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o Leerstof ter herhaling, verdieping, verrijking
o Remediërende leerstof
o Ondersteunende materialen en programma’s
o Opdrachten die de leerling uitdagen en activeren
o Opdrachten die overzichtelijk zijn
o .....
Procesgerichte feedback
o Vergroten van competentiegevoelens (benoemen successen)
o Vergroten van zelfstandigheid (geven van meer verantwoordelijkheid)
o Tussentijdse feedback (om bepaalde tijd aanspreken op werkhouding: hoe?)
o Feedback op uitvoering opdrachten (bijvoorbeeld strategiegebruik en taakaanpak)
o Gedragsinstructie direct na de basisinstructie
o Ondersteuning met materiaal (stickers, klok, picto’s, gedragskaart)gen
Structureren van de taak
o Opdelen van de taak in kleine leerstapjes
o Afdekken van delen van de taak
o Plaatje weglaten
o Vergroot lettertype
o Eén opdracht op een bladzijde
o Extra groot materiaal aanbieden
o Stappenplannen en checklists (bijvoorbeeld voor maken werkstuk)
o Overgangen tussen activiteiten afbakenen en verduidelijken
o .....
Activerende werkvormen
o Uitdagende werkvormen
o Actief leren (doe-opdrachten)
o Aansluiten belevingswereld
o .....
Maatregelen om de motivatie en plezier in leren te bevorderen
o Uitdagende werkvormen
o Variatie in werkvormen
o Belonen
o Aansluiten belangstelling kinderen
o Kinderen zelf keuzes laten maken
o Succeservaringen creëren
o .....
Aanpassingen in leeromgeving
o Rustige werkplek
o Prikkelreductie
o Ordenen van benodigde materialen
o .....
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BIJLAGE 4.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP)

Zo werken wij met een Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Inleiding
In dit stuk geven wij aan hoe wij op Montessorischool Dukenburg werken met een
ontwikkelingsperspectief (OPP). Doel van dit stuk is intern (en extern) helder te maken welke
procedure we daarbij hanteren. Dit geeft eenduidigheid in denken en handelen.
Marianne Boschker, intern begeleider, oktober 2018.
Visie op ontwikkeling
Wij werken vanuit de visie dat we als school alle leerlingen perspectief willen bieden op
ontwikkeling. We willen de leerresultaten en opbrengsten voor alle leerlingen zo hoog mogelijk
laten zijn. We gaan uit van hoge verwachtingen van alle kinderen en we plannen ons onderwijs
in plaats van dat we volgen. Ook voor leerlingen die voor een OPP in aanmerking komen, is dit
van belang.
Voor welke leerlingen schrijven wij een OPP?
Voor die leerlingen waarvoor een OPP verplicht is:
 Leerlingen uit groep 6-7-8 voor wie een beroep gedaan wordt op extra ondersteuning: alle
ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het
samenwerkingsverband middelen toeschrijft.
 Binnen 6 weken na inschrijving van een leerling die extra ondersteuning ontvangt, moet de
school het OPP vaststellen.
 Leerlingen in groep 6-7-8 van wie wordt verwacht dat de uitstroombestemming VMBO-B of
praktijkonderwijs zal zijn eind groep 8. Het gaat specifiek om leerlingen die naar verwachting
met 2 jaar achterstand op begrijpend lezen en rekenen de basisschool zullen verlaten. Dit zijn
leerlingen met leerrendement 66% of lager. Wij bekijken eind groep 5 alvast welke leerlingen
mogelijk in aanmerking gaan komen voor een OPP.
Voor leerlingen voor wie een OPP niet verplicht is:
 In voorkomende gevallen kunnen we ook OPP’s opstellen voor lln binnen de
basisondersteuning, die het wel nodig hebben. Het OPP helpt ons dan als school om zo hoog
mogelijke doelen te stellen voor deze leerling en het onderwijs planmatig vorm te geven.
Het OPP
In het OPP beschrijven wij de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee
de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En het
laat zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en diens ouders,
toewerkt.





Het OPP bevat verplichte onderdelen vanuit wetgeving:
Verwachte uitstroombestemming
Onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming, met i.i.g. de belemmerende en
bevorderende factoren.
Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding –indien aan de orde- de
afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.
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Ons OPP
 Wij vullen het Ontwikkelingsperspectief in Esis in:
 Overzicht: De grafieken per leerstof onderdeel zoals ze bij overzicht ontwikkelingsperspectief in
esis staan worden geprint.
 Toelichting: Bij het tabblad overzicht wordt bij de toelichting aangegeven waarom het OPP is
opgesteld. Uitgangspunt inspectie is: school moet kunnen aantonen dat deze leerling aan
afwijkende doelen werkt als gevolg van beperkte capaciteiten/ leerproblematiek/
ontwikkelingsproblematiek en niet als gevolg van lage ambities van de school of
tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs.
 Vervolgens wordt beschreven welke belemmerende en bevorderende factoren van toepassing
zijn. Hiervoor wordt de volgende tabel ingevoegd:
Positieve
Belemmerende
onderwijsbehoefte
factoren
factoren

leervorderingen
Cognitief
functioneren
diagnose
taalontwikkeling
Werkhouding en
taakgedrag
Sociaal
emotionele
ontwikkeling
Creatieve,
beeldende en
muzikale
ontwikkeling
Lichamelijk
functioneren
Motorische
ontwikkeling
Onderwijssituatie
Thuissituatie
 Uitstroombestemming: Hier wordt aangegeven welke uitstroombestemming wordt
nagestreefd. De uitstroombestemming is een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus
per leergebied en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en
bevorderen. Er wordt ook beschreven waarom aan deze uitstroombestemming wordt gedacht.
 Geplande groei: Voor de vakgebieden waarop het OPP is geschreven wordt aangegeven welke
groei wordt nagestreefd. In termen van vaardigheidsscores plannen wij (in een bandbreedte)
welke scores de leerling de komende maanden deze vakken moet behalen.
 Bij motivering en evaluatie beschrijven wij welke extra ondersteuning en begeleiding de leerling
de komende periode ontvangt om de gestelde doelen te realiseren. Hierbij wordt rekening
12
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gehouden met de onderwijsbehoeften. We geven afwijkingen van de leerdoelen binnen het
onderwijsprogramma aan, bijvoorbeeld als we gaan dispenseren (voor dispenseren geldt
trouwens de vuistregel: eerst intensiveren dan pas evt. dispenseren). Veelal kan een leerling
meedoen met het aanbod van de groep en volstaat hier een verwijzing naar het groepsplan. Bij
afwijkingen van een deel van het programma, staat vermeld welke tussendoelen we op inhoud
nastreven In leerroutes per leergebied is een ordening van de tussendoelen te vinden.
Uitmondend in een einddoel dat in relatie staat tot het uitstroomniveau. De leerkracht gaat bij
het opstellen van dit deel van het OPP ook met de leerling in gesprek.
 Evaluatie: Na de M en E toetsen vindt evaluatie plaats. De bevindingen van de evaluatie worden
geregistreerd bij de motivering en evaluatie in het planningsdeel. We evalueren aan de hand
van de behaalde vaardigheidsscores of de geplande vaardigheidsgroei daadwerkelijk is
gerealiseerd. Afwijkingen (buiten de betrouwbaarheidsmarge) vragen om een nadere analyse.
Ze zeggen in eerste instantie iets over het onderwijs aanbod van de afgelopen periode en of er
aanpassingen nodig zijn in het onderwijs dat de leerling ontvangt. Ook gaan we na of de
inhoudelijke tussendoelen lezen, taal en rekenen zijn behaald en vindt een analyse plaats welke
doelen nog extra aandacht nodig hebben. Hetzelfde geldt voor evt. leerstof overstijgende
doelen. Indien nodig wordt het OPP daarna bijgesteld. Tenminste jaarlijks evalueren we als
school met de ouders het OPP.







Taakverdeling bij het opstellen van het OPP
Intern begeleider: maakt een beknopt overzicht op basis van recente en relevante gegevens: de
bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het leren. Ook factoren uit in
de huidige onderwijsleersituatie en gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Intern begeleider en leerkracht: werken samen het OPP uit binnen de afspraken van de
zorgstructuur in de school en het samenwerkingsverband.
Ouders: tekenen voor gezien.
De leerkracht: is de uitvoerder van het OPP en blijft verantwoordelijk voor/ behoudt de regie
over het onderwijs aan deze leerling.

Onderstaande aandachtspunten t.b.v. het werken met een OPP nemen we mee:
 Koppeling dagelijkse praktijk, middels groepsplan, weekplanning. Vanuit onderwijs aan de groep
vindt intensivering van het aanbod plaats.
 OPP dient een vaste plek te hebben in de ondersteuningsstructuur van groeps- en leerling
besprekingen.
 Het werken met OPP dient in het team besproken te worden.
 Werk in de school met duidelijke leerlijnen (link naar bv beleidsplan rekenen;
referentieniveaus).
 Benoem en benut aanwezige expertise in het samenwerkingsverband.

13

Bijlagen School Ondersteuningsplan Montessorischool Dukenburg

Bijlage 5. Protocol toetsafname
Inhoud

1.

Gebruikte Cito LVS toetsen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

Eindtoets basisonderwijs
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

Zorgvuldige afname LVS
Aanpassingen in toetsafname en adaptief toetsen
Zorgvuldige afname
Communicatie naar ouders
Analyse opbrengsten LVS toetsen

Aanpassingen Eindtoets Route 8
Voorbereiding Eindtoets Route 8
Zorgvuldige afname
Normering
Uitslag Eindtoets Route 8 naar ouders
heroverweging advies
Tijdspad Eindtoets Route 8

Jaarlijks terugkomende stappen
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Inleiding
In dit protocol wordt beschreven hoe wij op onze school omgaan met de afname van de
Cito-LVS toetsen en met de Route8 Eindtoets.
Onze afspraken omtrent deze toetsen zijn op schrift vastgelegd om zo onze afspraken
omtrent het afnemen te kunnen borgen en hierop terug te kunnen grijpen.

1. Gebruikte Cito LVS toetsen
Twee maal per jaar, volgens het Cito toetsrooster, stellen de leerkrachten de
groepsresultaten vast aan de hand van landelijk genormeerde toetsen. Wij gebruiken
hiervoor de volgende toetsen:
 Groep 2:
Cito Rekenen voor kleuters en Cito Taal voor kleuters
 Groep 3 t/m 8:
Cito Begrijpend Rezen, Rekenen &wiskunde, Spelling, Drie Minuten Toets en AVI
 Groep 7-8:
Werkwoordspelling
De leerling uit een jaargroep maakt de toets die hoort bij de desbetreffende jaargroep.
Leerlingen die werken op een eigen leerlijn maken echter de toets die past bij het niveau
van de leerlijn. Voor deze leerlingen hanteren wij een OPP, geldende voor één heel jaar,
waarin het ontwikkelingsperspectief en concrete prestatieniveaus zijn vastgelegd.
1.1 Zorgvuldige afname LVS
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 hanteren bij de afname van de Cito LVS toetsen de
richtlijnen zoals die staan vermeld in de handleiding behorend bij de Cito LVS toetsen, o.a.
het plannen van de toetsen.
Tijdens het toetsen staan de tafels altijd in de toetsopstelling. De toetsen worden door de
eigen leerkracht in de eigen groep afgenomen.
De DMT en AVI toetsen worden door de eigen leerkracht, in een rustige ruimte,
afgenomen.
Mocht er gedurende de Cito LVS afnamemomenten een leerling ziek zijn, dan haalt de
leerling deze toets op een later tijdstip in. De toets wordt dan voor deze leerling
ingepland en hij wordt in zijn overige werk ontlast. Bij het maken van de toets zorgen wij
ervoor dat de leerling de beschikking heeft over een rustige ruimte.
1.2 Aanpassingen in toetsafname en adaptief toetsen
Aanpassingen bij toetsen gaan altijd in overleg met de intern begeleider.
Aanpassingen:
 De toets in meerdere delen afnemen (bijv. bij leerlingen met een korte
spanningsboog en/of concentratieproblemen).
 Digitale afname van toetsen: vanwege de voorleesfunctie en/of een betere focus,
doordat er één opdracht per keer op het scherm verschijnt.
 Meer tijd geven.
 Leerlingen met dyslexie:
mogen de leestekst(en) van Cito Begrijpend Lezen een dag van tevoren al een keer
lezen en markeren.
! Let op: de leerling mag de bijbehorende opgaven niet zien en de teksten mogen
niet worden nabesproken.
Kan je de Cito Begrijpend Lezen toets laten maken die correspondeert met het
beheerste AVI-niveau.
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In zeer uitzonderlijke gevallen mag de toets Begrijpend lezen worden voorgelezen,
enkel wanneer er sprake is van ernstige dyslexie en wanneer aannemelijk gemaakt
kan worden dat wanneer zij op gangbare wijze worden getoetst gedemotiveerd
raken en sociaal emotionele problemen ondervinden.


Leerlingen met een OPP terug toetsen bij 1 jaar (of meer) achterstand op de toets.
Kies de toets die qua functioneringsniveau het beste past bij de stof die de leerling
beheerst en aangeboden heeft gekregen.
Eénmaal een toets aangepast? Dan wordt dit doorgevoerd.
De leerkracht registreert in Esis dat de leerling aangepast getoetst wordt.
1.3 Zorgvuldige normering
De groepsleerkrachten van groep 1 t/m 8 verwerken de toetsresultaten van de
Cito LVS toetsen volgens de richtlijnen zoals die staan vermeld in de
handleiding voor leerkrachten behorend bij de Cito LVS toetsen.
Bij Cito Spelling voeren de leerkrachten bij alle leerlingen de resultaten in volgens
de methode ‘foute antwoorden’.
Bij Cito Rekenen voeren de leerkrachten bij alle leerlingen de resultaten in volgens
de methode ‘fouten aanklikken’.
Binnen één weekk na de afname van de toets zijn de toetsresultaten door de
leerkracht in Cito ingevoerd. De intern begeleider koppelt de resultaten door
naar esis.

1.4 Communicatie naar ouders
Alle leerlingen krijgen 2 maal per jaar een rapport. In februari en juli worden er
rapportbesprekingen gehouden.
Op de rapporten worden de behaalde niveaus van de Cito LVS toetsen vermeld. Tijdens
de rapportbesprekingen worden deze toetsen nader besproken.
1.5 Analyse opbrengsten LVS toetsen
Twee maal per jaar analyseren de leerkrachten samen met de intern begeleider
en directeur de resultaten van de Cito LVS toetsen door gebruik te maken van
trensanalyses.
Vanuit deze analyse formuleren intern begeleider en directeur streefdoelen en
formuleren zij verbeteracties. De intern begeleider schrijft een verslag over de
bevindingen en de verbeteracties. Deze acties worden door de leerkrachten
uitgewerkt in de groepsplannen.
De directeur voegt de vastgelegde verbeteracties toe aan het schooljaarplan.
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2. Eindtoets basisonderwijs
Bij de leerlingen van groep 8 nemen wij Route 8 van A-vision af.
Wij meten hierbij de resultaten voor de onderdelen:
Taal
. Leesvaardigheid
. Taalverzorging
. Begrippenlijst
. Woordenschat
Rekenen
. Getallen
. Verhoudingen
. Meten en meetkunde
. Verbanden
Studievaardigheden
Wereldoriëntatie

Alle leerlingen doen mee aan de Eindtoets, tenzij een leerling uitstroomt naar het
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of wanneer het korter dan vier jaar in Nederland
verblijft en om die reden het Nederlands onvoldoende beheerst.
2.1 Aanpassingen Eindtoets Route 8
Leerlingen die wegens ziekte of afwezigheid niet deel hebben kunnen nemen aan de
Eindtoets, halen hem op een later moment in.
Alle leerlingen mogen een kladblaadje gebruiken.
Leerlingen met dyslexie, in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, of leerlingen waarbij
er een ernstig vermoeden van dyslexie (ernstige leesproblemen) is, kunnen gebruik
maken van de ReadSpeaker voorleesfunctie.
Tevens is het mogelijk om het lettertype te vergroten via ctrl (vasthouden) en scrollen of
via ctrl (vasthouden) en de + knop.
Er mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt door leerlingen met dyscalculie.
2.2 Voorbereiding Eindtoets Route 8
Ter voorbereiding op de Eindtoets leggen wij m.b.v. een instructievideo aan de leerlingen
uit hoe ROUTE 8 werkt. Deze instructievideo staat op de website www.route8.nl.
Daarnaast geven wij de leerlingen m.b.v. een demovideo een beeld van de onderdelen en
de vragen die gesteld worden tijdens de Eindtoets. Deze demovideo staat eveneens op de
website www.route8.nl.
Aan de ouders wordt een flyer meegegeven met belangrijke informatie over de Route 8
Eindtoets. Hierin staat uitleg hoe de toets werkt en hoe ze hun kind kunnen helpen zich
goed voor te bereiden op de toets. Ook wordt in de flyer uitgelegd hoe de rapportage na
de toets er uit zal zien.
2.3
Zorgvuldige afname
De leraar van groep 8 hanteert bij de afname van de Route 8 toets de richtlijnen zoals die
worden verstrekt door A-Vision..
De Route 8 toets wordt afgenomen:
 niet in een combinatiegroep
 in hun eigen lokaal
 met hun eigen leerkracht
2.4
Normering
Door de school wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten met Route 8. Nadat de
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leerlingen de toets hebben gemaakt rekent Route 8 uit welke vaardigheidsscore de
leerling heeft behaald. Elk item in de Route 8 toets heeft een moeilijkheidsparameter.
Per leerling wordt op basis van deze parameters en welke items de leerling goed/ fout
heeft een vaardigheidsscore berekend. De leerlingen krijgen op elke deeltoets een
vaardigheidsscore tussen de 100 en de 300. Er worden ook totaalscores gegeven voor
rekenen en taal. Tot slot wordt er ook nog een totaalscore berekend waarin alle
onderdelen zijn meegenomen. Dit wordt de standaardscore genoemd en op basis hiervan
wordt er een schooladvies gegeven.
2.5
Uitslag Eindtoets Route 8 naar ouders
De uitslag van Route 8 toets wordt meegegeven aan de groep 8 leerlingen in een gesloten
enveloppe. Naast de uitslag wordt een brief meegegeven waarin wordt aangegeven dat
indien ouders vragen hebben over de uitslag zij een gesprek in kunnen plannen met de
leerkracht.
2.6
heroverweging advies
Wanneer het schooladvies dat uit de Route 8 toets komt hoger ligt dan het door de
school afgegeven advies in januari, dan zal het advies heroverwogen worden. De
leerkracht en intern begeleider gaan hierover met de ouders in gesprek.
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2.7
Tijdspad Eindtoets basisonderwijs Route 8
april
Afname Eindtoets basisonderwijs
mei
De directeur en intern begeleider bespreken met de leerkrachten de
uitkomsten van de analyse van de Eindtoets Basisonderwijs en trekken
conclusies. Indien nodig formuleren zij verbeteracties en leggen die
schriftelijk vast. De directeur voegt de vastgelegde verbeteracties toe aan
het schooljaarplan.
mei
De leerkracht van groep 8 bespreekt met de individuele ouders en
leerlingen de resultaten op de Eindtoets. De ouders ontvangen één
exemplaar van het leerlingrapport betreffende hun kind. Het tweede
exemplaar wordt toegevoegd aan het leerlingendossier. Het derde
exemplaar gaat naar de VO school.
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3.
Jaarlijks terugkomende stappen
t.b.v. opbrengsten en toetsing
Wanneer?
Wat?
Februari
De leerkrachten analyseren de toetsresulaten van
hun leerlingen en leveren hun bevindingen aan bij
de intern begeleider
Februari
De directeur analyseert samen met de intern
begeleider de resultaten op de LVS M toetsen
door gebruik te maken van trendanalyses. De
uitkomst van deze analyse wordt besproken met
het team.
Mei
De directeur en intern begeleider bespreken
analyseren de opbrengsten van de Eindtoets
Basisonderwijs en trekken conclusies. Indien nodig
formuleren zij verbeteracties en leggen die
schriftelijk vast.

Mei

juni

Juni

juni

juni

De directeur en intern begeleider bespreken met
de leraren de uitkomsten van de analyse van de
Eindtoets Basisonderwijs en trekken conclusies.
Indien nodig formuleren zij verbeteracties en
leggen die schriftelijk vast. De directeur voegt de
vastgelegde verbeteracties toe aan het
schooljaarplan.
De leerkrachten analyseren de toetsresulaten van
hun leerlingen en leveren hun bevindingen aan bij
de intern begeleider
De directeur analyseert samen met de intern
begeleider de resultaten op de LVS E toetsen door
gebruik te maken van trendanalyses. De uitkomst
van deze analyse wordt besproken met het team.
De directeur en intern begeleider analyseren de
door- en uitstroomgegevens.

De directeur informeert de ouders omtrent
 de schoolresultaten op de Eindtoets(en)
 de doorstroomgegevens
 de uitstroomgegevens
door middel van publicatie in de Schoolgids en/of
het Schooljaarverslag.

Borging?
Verslag per groep
volgens format
Verslag school zelf
evaluatie door
Intern begeleider

Verslag eindtoets
evaluatie door
intern begeleider,
opname van
verbeteracties in
het schooljaarplan
door de directeur.
Verslag eindtoets
evaluatie door
intern begeleider,
opname van
verbeteracties in
het schooljaarplan
door de directeur.
Verslag per groep
volgens format
Verslag school zelf
evaluatie door
Intern begeleider
map Opbrengsten
(directiekamer)
door Intern
begeleider
Schoolgids/
schooljaarverslag
door directeur

NB: de school zet tweede helft schooljaar 2018-2019 een systeem op voor het volgen en
analyseren van de leerlingen die de afgelopen drie jaar zijn uitgestroomd.
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BIJLAGE 6.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Schoolondersteuningsprofiel
Naam van de school: Montessorischool Dukenburg
Adres: Malvert 7373, 6538 DJ Nijmegen
Telefoon: 024-3449520
Mailadres: directie@montessorischool-dukenburg.nl
Website: www.montessorischool-dukenburg.nl
Brinnummer: 07CA
Schoolbestuur: Conexus
Looptijd: augustus 2018 t/m juli 2022
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1. Inleiding
In het wettelijke kader Passend Onderwijs wordt het schoolondersteuningsprofiel
omschreven als “een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de
ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven”.
Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de school, onder
verantwoordelijkheid van de directeur. Dit schoolondersteuningsprofiel is ter
advies voorgelegd aan de MR van de school. Het ondersteuningsprofiel is
vastgesteld door het bestuur van de school. Tenminste eens per vier jaar wordt
het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. De eerste periode van het
schoolondersteuningsprofiel van onze school had betrekking op de periode
augustus 2014 t/m juli 2018. Dit nieuwe schoolondersteuningsprofiel heeft een
looptijd van augustus 2018 t/m uiterlijk juli 2022. Als er op grond van
ontwikkelingen de noodzaak bestaat om een ander schoolondersteuningsprofiel
op te stellen, dan kan dat ook binnen deze lopende periode plaats vinden.





Het schoolondersteuningsprofiel heeft een aantal functies:
Op de eerste plaats is het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel een goede
aanleiding voor de school om stil te staan bij de vraag: voor welke leerlingen kunnen
wij en willen wij school zijn? Deze vraag wordt vooral beantwoord in termen van: voor
welke leerlingen met welke meer specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen we
adequaat onderwijs en begeleiding bieden binnen de context van onze school?
Op de tweede plaats is het voor ouders die een school zoeken voor hun kind een bron
van eerste informatie om te onderzoeken of onze school een adequaat antwoord kan
geven op de ondersteuningsbehoeften van hun kind.
Op de derde plaats geeft het andere scholen, de besturen en het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs, maar ook andere professionals betrokken
bij de ontwikkeling van kinderen, inzicht in welke ondersteuning wij kunnen bieden.
Dat maakt onderlinge afstemming en samenwerking binnen de bredere context van
de buurt, wijk, plaats en regio beter mogelijk.
Het schoolondersteuningsprofiel van onze school is geënt op het door de
bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs
Stromenland 2507 vastgestelde beleidsstuk “Basisondersteuning
Samenwerkingverband Stromenland”.
In ons ondersteuningsprofiel geven wij aan welke voorzieningen we hebben
getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning
behoeven. Dat geeft m.n. ouders inzicht in wat er van onze school verwacht mag
worden, gedurende de gehele basisschoolloopbaan van hun kind. De
beschrijvingen hebben een algemeen karakter. Dat is onvermijdelijk. Dat betekent
dat we het zeer wenselijk vinden en altijd bereid zijn om in goede samenspraak
met ouders te onderzoeken of onze school aan de specifieke
ondersteuningsbehoefte van hun kind kan voldoen. Daarbij willen we denken in
mogelijkheden, maar realiseren we ons ook dat we onze begrenzingen moeten
kennen en ook daar naar moeten handelen. Daarbij tekenen we aan dat wij er niet
alleen voor staan als het gaat om de ondersteuning van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Binnen het bestuur en binnen onze regio werken we
samen met tal van professionals, vanuit het onderwijs, maar ook vanuit
belendende terreinen als voorschoolse voorzieningen en allerlei vormen van
welzijn en hulpverlening. Bovendien heeft het samenwerkingsverband passend
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onderwijs, en in de regio wat meer specifiek het ondersteuningsplatform, daarbij
ook een belangrijke ondersteunende rol. Daarbij zien we onze school dus niet als
een “op zich zelf staand eiland”, maar als onderdeel van een samenwerkend
netwerk van voorzieningen, er allemaal op gericht om de ontwikkeling van het
kind maximaal te ondersteunen.
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt in hoofdstuk twee onze school kort
getypeerd. We noemen het ook wel de houtskoolschets van onze school. Dat
geeft een eerste en algemeen beeld van onze school. In hoofdstuk drie gaan we
nader in op de basisondersteuning die we als school bieden.
Uiteraard biedt dit schoolondersteuningsprofiel geen alomvattend beeld van onze
school, waar we nu staan en waar we naar toe willen en hoe we een aantal zaken
praktisch hebben geregeld. Daarvoor verwijzen we naar andere documenten,
zoals het vierjarige schoolplan, onze jaarlijkse schoolgids en ons school
ontwikkelplan. In dat laatste document geven we aan op welke terreinen we ons
verder willen ontwikkelen, wanneer dat gepland staat en hoe we daar aan willen
werken. Ook in het kader van passend onderwijs, dus met het oog op de
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, willen we ons verder ontwikkelen
en ons als team verder professionaliseren. Dat doen we niet alleen autonoom,
maar deels ook binnen de kaders van passend onderwijs, zoals concreet is terug te
vinden in het jaarlijks opgestelde plan van het platform wat een afgeleide is het
van het jaarplan van swv Stromenland.
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2. Houtskoolschets van onze school
Feitelijke gegevens (2018-2019)
Onze school wordt bezocht door ongeveer 220 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 10
groepen. Binnen onze groepen zijn de leerlingen heterogeen gegroepeerd. Dit betekent
dat leerlingen van twee jaargroepen samen in één groep zitten.
Op onze school daalt het leerlingenaantal licht.
Onze leerlingen komen vrijwel allemaal uit het stadsdeel Dukenburg. Enkele leerlingen
komen uit de andere stadswijken. Wij zijn een bijzonder neutrale school. Ons
schoolbestuur is Conexus.

Schoolconcept/Centrale waarden/Cruciale uitgangspunten van ons
onderwijs
Als Montessoribasisschool hebben wij een bewuste keuze gemaakt voor een bepaalde
visie op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben ieder hun eigen talenten, aanleg,
belangstelling en tempo. Het Montessorionderwijs werkt vanuit het basisbeginsel: “leer
mij het zelf te doen”.
Het algemene doel van Montessori opvoeding en -onderwijs is die hulp te bieden waardoor het
kind zich zelfstandig en in eigen tempo ontwikkelt tot een zelfstandige persoonlijkheid. Dit houdt
in dat het kind leert verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen en dat het
medeverantwoordelijk-heid leert dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan het deel
uitmaakt.
Een ander uitgangspunt is dat groepen altijd heterogeen zijn samengesteld. Dat betekent dat er
twee of drie jaargroepen bij elkaar zitten. Volgens Maria Montessori is dit essentieel voor een
harmonische ontwikkeling. Ook in een gezin is een kind vaak omringd door oudere en jongere
kinderen. Bovendien geeft het kinderen kans zich te spiegelen aan anderen. Binnen die
heterogene groep erkennen we de individualiteit.
We erkennen in ons onderwijs ook dat elk kind van nature actief is. Het is nieuwsgierig en wil de
wereld verkennen. De omgeving wordt als belangrijk gezien. We hechten dan ook aan een goed
voorbereide en overzichtelijke leeromgeving, waar kinderen zelfstandig hun materiaal kunnen
pakken. Een voorbereide omgeving prikkelt het kind tot activiteit, creativiteit en levenslust. Het is
een ruimte die het kind als individu en als groepslid recht doet. Het biedt een veilige maar tevens
uitdagende basis en is functioneel voor het kind.
Ook houden we rekening met de “gevoelige periode”. Het kind is meer dan daarvoor of daarna,
ontvankelijk voor het verwerven van een bepaalde vaardigheid. Elk kind ontwikkelt zich anders.

We vinden het belangrijk dat het kind gelegenheid krijgt zijn eigen leerproces te bepalen.
Hiervoor moet het een aantal vrijheden krijgen op school. Binnen Montessorionderwijs
spreken we van Vrijheid in Gebondenheid. Dit betekent dat een kind vrij is in het maken
van werkkeuze binnen gestelde kaders van individuele en groepstaken. De vrijheid is
zeker niet onbeperkt
Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen de basisvaardigheden lezen,
taal en rekenen onder de knie krijgen. Voor leerlingen die dat nodig hebben is er beperkt
extra ondersteuning aanwezig. Deze wordt voornamelijk gegeven door de leerkracht
binnen de groep. De leerlingen worden bij het bieden van extra ondersteuning geclusterd
in instructiegroepen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Vanuit extra middelen vanuit
het Samenwerkingsverband, de zogenaamde vouchergelden, is er de mogelijkheid tot
ondersteuning buiten de groep. Wij kiezen ervoor deze middelen in te zetten als extra
impuls voor het verwerven van de basisvaardigheden in de middenbouw.
We werken met leerlijnen om de voortgang van de ontwikkeling goed te kunnen aansturen.
Nadat het beginniveau per leerstofgebied is vastgesteld wordt gewerkt aan de hand van de
leerlijnen. We hebben het schooljaar verdeeld in blokken van 6 weken. Elk blok heeft specifieke
doelen waaraan gewerkt wordt. De leerlijnen per jaargroep zijn verdeeld over deze blokken.
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Door regelmatige observaties, toetsen en analyses en daaraan gekoppelde feedback-gesprekken
willen we komen tot prestatie-verbetering en zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de
individuele leerling.

Middels het werken met agenda’s leren de leerlingen hun werk te plannen. Voor de ene
leerling is die agenda vooral door de leerkracht ingevuld, een ander kind heeft zelf meer
vrijheid om de agenda in te vullen. Elk kind heeft feedback gesprekken om de leerstof
met de leerkracht af te stemmen.
De klassieke Montessorimaterialen vinden we van grote waarde. Door onderwerpen eerst op
concreet niveau aan te bieden, is een ontwikkeling naar abstract niveau mogelijk.
De materialen zijn daarin geen doel op zich, maar een manier om leerdoelen te bereiken. Ook in
de midden- en bovenbouw wordt met Montessorimateriaal gewerkt.
Het Montessorimateriaal wordt vaak op werkkleedjes gebruikt, waardoor kinderen letterlijk en
figuurlijk de ruimte hebben om zich te ontplooien.

Naast de klassieke Montessorimaterialen gebruiken we hedendaagse methoden en
andere materialen. We doen dat op Montessoriaanse wijze, dat wil zeggen gericht op het
individuele kind, met de mogelijkheid om zelfstandig te werken, het eigen werk
zelfstandig te controleren en met voldoende uitdaging. Waar nodig wordt ook
aangepaste oefenstof gegeven. Daarnaast gebruiken we de computer om leerlingen extra
te laten oefenen.
Door Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO) wijden we kinderen in de wereld om hen heen in.
We willen dat kinderen begrip krijgen van de wereld om hen heen en van de mogelijkheden om
die wereld te beïnvloeden. Alleen dan kunnen ze zich voor die wereld ook verantwoordelijk gaan
voelen. Zo willen we kinderen opvoeden tot goede wereldburgers. KOO beschouwen wij niet als
een apart vak, het is terug te vinden in diverse vakken en in de sociaal-emotionele ontwikkeling
van elk kind.
Als aanvulling op het KOO zetten wij op onze school het programma de Vreedzame School in. De
Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor
elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
In de midden- en bovenbouw worden voor KOO, naast het Montessorimateriaal, ook methodes
als Naut, Brandaan en Meander gebruikt. Verder zijn er twee schoolbrede projecten, waarin
Kosmisch Onderwijs ook nadrukkelijk een rol speelt.

Ook de meer expressieve vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek komen aan de
orde. En uiteraard geven we ook bewegingsonderwijs.
Als schoolteam vinden we dat leerlingen het beste gedijen in een veilige en voorspelbare
omgeving. Daartoe bieden we structuur in de groepen maar ook op het schoolplein. We
hanteren in dat kader duidelijke regels en afspraken. Kinderen hebben daarnaast ook
ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Naast veiligheid en geborgenheid geven we de
kinderen de ruimte die ze nodig hebben en aan kunnen. Dat betekent dat we daarin ook
verschil maken tussen de kinderen.
Aan het eind van de basisschoolperiode ondersteunen we alle leerlingen bij de overgang
naar het voortgezet onderwijs. We “leveren” onze leerlingen zó af dat ze met een grote
kans op succes een volgende stap in hun schoolloopbaan kunnen maken op de VO school
van hun keuze. Daarvoor is de bij de school van hun keuze benodigde lees- taal- en
rekenvaardigheid een belangrijk einddoel van ons onderwijs. Maar dat is niet het enige
dat leerlingen nodig hebben. Ook hun welbevinden en vertrouwen in eigen kunnen en
ontwikkeling zijn van belang. Ook daar werken we aan de gehele basisschoolperiode.
Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u naar onze website. Hierop
is ook onze schoolgids te vinden.
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3. Basisondersteuning nader ingevuld
Inleiding






Binnen het samenwerkingsverband Stromenland zijn bestuurlijke afspraken gemaakt
rondom basisondersteuning. Aan deze basisafspraken conformeren alle
schoolbesturen zich.
Deze basisafspraken zijn:
Alle scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de basiskwaliteit van de
inspectie.
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de realisering van het niveau van
basisondersteuning op hun scholen en leggen hierover verantwoording af aan het
samenwerkingsverband.
Handelingsgericht werken vormt het uitgangspunt van de basisondersteuning. Alle
schoolbesturen in de organisatie van SWV Stromenland passen deze toe.
Scholen/schoolbesturen ontvangen gelden en faciliteiten ter realisatie van de
ambities van passend onderwijs. Deze zijn voor het realiseren van de
basisondersteuning en, als deze gerealiseerd is, voor verbreding/verdieping ervan.
Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV
Stromenland hanteren we onderstaand kader, bestaande uit een viertal
invalshoeken en een tiental uitgangspunten.
Zie onderstaand schema.
Invalshoek
I Een stevige basis in de
school

II Een preventieve aanpak in
de groep

III Lichte ondersteuning in de
groep

IV Consultatieve
ondersteuning en
samenwerking

Uitgangspunten
1. We voeren helder beleid op het gebied
van ondersteuning.
2. We realiseren een veilig pedagogisch
klimaat.
3. We werken handelingsgericht en
opbrengstgericht.
4. We dragen leerlingen zorgvuldig over.
5. We monitoren de ontwikkeling van
leerlingen continu.
6. We stemmen het onderwijs af op
verschillen in ontwikkeling tussen
leerlingen.
7. We werken constructief samen met
ouders en leerlingen.
8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften
op het gebied van onderwijs, opvoeden
en opgroeien.
9. We beschikken over een aanbod voor
lichte interventies.
10. We werken samen met ketenpartners
vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten beschrijven we in het
vervolg van dit hoofdstuk de concrete invulling van basisondersteuning voor onze
school.
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I Een stevige basis in de school
1. We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning.








Als school kennen en hanteren we de ondersteuningsroute van het
samenwerkingsverband. In dat kader wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid
vanuit het platform om preventieve zorg in de vorm van consultatie in te roepen.
Daarvoor wordt expliciete toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd. Ook
andere vormen van ondersteuning worden vanuit passend onderwijs,
samenwerkingsverband en platform, geleverd, maar deze overstijgen het niveau van
basisondersteuning en worden dan ook niet in dit document beschreven. Hiervoor
wordt verwezen naar het School Ondersteuningsplan.
Als we als school ondersteund willen worden door het platform, leggen we in eerste
instantie contact met de onderwijsondersteuner. Deze is vanuit ons als school ons
eerste aanspreekpunt binnen het platform.
Als school hanteren we een intern e ondersteuningsstructuur, met duidelijk belegde
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben éém IB’er op school.
We werken met een zorgteam (Brede School Ondersteuningsteam). We voeren drie
keer per jaar groepsgesprekken, waarbij de IB’er met de groepsleerkracht(en) de
groep doorspreekt met het oog op gerichte aanpak van de groep als geheel.
Aansluitend wordt door IB’er en groepsleerkracht(en) de leerlingbespreking
gehouden.
Binnen onze school is de IB’er/ groepsleerkracht etc. eerste aanspreekpunt als het
gaat om vraagstukken rondom ondersteuning van leerlingen.
Als school beschikken we over beleidsstukken op de onderstaande gebieden en onze
medewerkers passen deze ook toe:
o Protocol voor medische handelingen
o Meldcode
o Veiligheidsplan
o Dyslexieprotocol
o Pestprotocol

2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.








Als team werken we volgens een effectieve pedagogische aanpak om goed gedrag te
bevorderen. Daarvoor hanteren we uitgangspunten en procedures van De
Vreedzame School. Tevens is er vanuit onze Montessorivisie veel aandacht voor een
effectieve pedagogische aanpak en het bevorderen van goed gedrag.
Vanuit de aanpak van de Vreedzame School worden er mediatoren ingezet. Dit zijn
leerlingen uit groep 7-8, die nadat zij een speciale training hebben gehad, optreden
gedurende het schooljaar als ondersteuner bij het oplossen van conflicten. Zij doen
dit met behulp van een speciaal stappenplan.
Als school beschikken we over een pestprotocol. Daarmee geven we vorm aan de
wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het aanpakken en tegengaan
van pesten (Wet veiligheid op school). Al onze medewerkers passen dit toe.
Ieder jaar meten we de sociale veiligheid van de leerlingen in de groepen 7-8 binnen
onze school. Op de uitkomsten op de vragenlijsten voeren wij een analyse uit.
Aandachtspunten worden planmatig opgepakt.
Op onze Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden in één klas.
Gecombineerde groepen leveren immers een positieve bijdrage aan de ontwikkeling
van het kind en de sfeer in de school. Het principe “kinderen leren van elkaar” komt in
een heterogene groep beter tot zijn recht. Oudere kinderen kunnen jongere kinderen
helpen en jongere kinderen laten zich inspireren door oudere kinderen. Deze rollen
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wisselen jaarlijks, een kind is het ene jaar jongste en het volgende jaar oudste in de
groep. In het kader van een pedagogisch goed afgestemde groepsindeling wordt er
jaarlijks een sociogram afgenomen.

3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht.










Als school onderschrijven we de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken,
te weten:
o Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal.
o Het gaat om de wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en
opvoeding, zoals geënt op het systeemdenken.
o De leerkracht doet er toe.
o Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang.
o Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen.
o Het handelen is doelgericht.
o De werkwijze is systematisch en transparant.
Als teamleden hebben we een positieve grondhouding om leerlingen met extra
onderwijs- en opvoedingsbehoeften te begeleiden. We doen dat samen.
Als teamleden staan we open voor feedback, we reflecteren op onze eigen rol en
trekken daaruit conclusies voor ons individuele en gezamenlijke handelen.
We zijn daadkrachtig.
Als teamleden helpen we elkaar om handelingsgerichte en opbrengstgerichte
vaardigheden door te ontwikkelen, door diverse vormen van professionalisering,
maar vooral ook in en om onze eigen werkvloer.
We evalueren als team jaarlijks de inzet en opbrengsten van de (extra) ondersteuning
aan leerlingen en leggen dit ook vast. Dat geldt ook voor de extra middelen en
faciliteiten die we vanuit het platform hebben ontvangen, in de vorm van preventieve
zorg (is basisondersteuning) en/of in de vorm van arrangementen (is extra
ondersteuning).
In het kader van het verder vergroten van ons inzicht in de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen en het uitbreiden van ons handelingsrepertoire op het gebied van
inspelen op de onderwijsbehoeften volgen wij scholing en consultaties vanuit Bureau
Wolters.

4. We dragen leerlingen zorgvuldig over.






Bij een (tussentijdse) aanmelding wordt een gesprek gevoerd tussen school en
ouders, en waar mogelijk gelet op de leeftijd ook met de leerling zelf. Indien van
toepassing, met name bij tussentijdse aanmelding, wordt na toestemming van de
ouders informatie opgevraagd bij de vorige school.
Voor alle leerlingen vindt een (informatie) overdracht plaats. Dat geldt voor de
overgang vanuit de voorschoolse voorziening, bij de leerjaar overgangen en bij de
overgang naar een andere school. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd c.q.
hierover benaderd om toestemming te verlenen. Bij tussentijdse overgang naar een
andere school zijn we als school verplicht om een onderwijskundig rapport op te
stellen, juist ook met het oog op een zo goed mogelijke overgang.
Leerlingen met (veronderstelde) extra onderwijsbehoeften worden middels een
gesprek overgedragen. Dit geldt zowel voor de overdracht vanuit voorschoolse
voorzieningen als bij de overgang naar een andere school. In bepaalde gevallen kan
ook het platform passend onderwijs daar een rol bij spelen, ook in en na overleg met
de ouders.
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II

Een preventieve aanpak in de groep

5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu.









Onze leerkrachten benoemen in hun plannen de doelen voor de lange termijn (einde
schooljaar, in de bovenbouw waar relevant ook einde basisschoolperiode) en voor de
korte termijn, de zogenoemde tussendoelen. Deze doelen worden ieder planperiode
geëvalueerd.
Onze leerkrachten bespreken cyclisch en planmatig hun vragen betreffende het
opstellen, uitvoeren en realiseren van plannen met de IB’er.
Halfjaarlijks bespreken we de resultaten op de Cito LOVS toetsen. De eigen
groepsleerkracht(en) bekijken de resultaten en trekken hun conclusies richting aanpak
van de gehele groep en bepaalde individuele leerlingen. De opbrengst van hun eigen
analyse wordt in tweede instantie besproken met de IB’er tijdens de
groepsbesprekingen (drie keer per jaar).
We monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen op de onderdelen technisch en
begrijpend lezen, spelling, rekenen. Dit doen we vooral met behulp van de methode
onafhankelijke toetsen van het Cito LOVS. Voor de kleutergroepen zetten we ter
aanvulling KIJK in.
De eigen leerkracht heeft dagelijks omgang met de leerlingen van haar eigen groep.
Wij kijken breed naar de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat we de
resultaten volgen middels methode toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem, maar ook
hoe het kind werkt (taakwerkhouding, concentratie, motivatie), alleen en met
anderen, en hoe het zich gedraagt in de groep, tijdens de leervakken, maar ook bij
meer vrijere momenten als gym, handvaardigheid, buitenspelen. Opvallende zaken
m.b.t. de leerontwikkeling, het gedrag en het sociaal-emotioneel functioneren,
worden bij wijze van logboek opgetekend door de leerkracht. Als een bepaald patroon
zich voordoet is dat reden om dit te bespreken met het kind zelf en/of met de ouders.

6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen
leerlingen.




Onze leerkrachten stemmen het onderwijs (wat betreft aangeboden leerinhouden,
inhoud en lengte van de instructie, aard en omvang van de verwerkingsopdrachten,
de onderwijstijd) af op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Daarvoor
passen we het onderwijs aan door te werken met kleine en grote rondes waarbinnen
de leerkracht direct inspeelt op hetgeen zij ziet, door te werken met een
instructietafel voor verlengde instructie, door inzet van computers voor extra
oefening en door te werken met een weektaak. Wij doen dit bij de vakken: Rekenen,
technisch lezen, spelling, taal en begrijpend lezen. Onze werkwijzen hierin staan
beschreven in groepsplannen welke zijn afgestemd op de groep en speciaal
uitgewerkte aanpakken per leergebied welke zijn beschreven voor de gehele school.
In de groepen 1-2 wordt afgestemd door leerlingen te clusteren in groepjes met
vergelijkbare onderwijsbehoeften. Ook voor de kleuters zijn groepsplannen opgesteld.
Hierin staat beschreven hoe er wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften binnen de
geclusterde groepjes.
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We werken met het Expliciete Directe Instructie model, waarbinnen ruimte is om
direct af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen.
In alle groepen en binnen de hele school realiseren we een voorspelbare en
overzichtelijke leeromgeving. De materialen zijn ondergebracht in open kasten.
Leerlingen weten wanneer ze in welke kasten spullen mogen pakken. We hanteren
regels voor het lopen door de klas, het toiletbezoek, het werken met materialen, het
zelfstandig werken, het werken aan de weektaak, het computergebruik, het werken
op de gang en in het documentatie centrum.
Elke groep hanteert, mede afhankelijk van de leeftijd, signalen en procedures voor
overgangen binnen de les en voor het afsluiting van de les c.q. de lesovergang.
We werken met een doelgericht plan, voor de vakken rekenen, lezen, taal en spelling.
Binnen deze plannen worden de doelen en de aanpak op hoofdlijnen beschreven voor
de gehele groep, en waar aan de orde voor subgroepen en individuele leerlingen.
Als school hebben we de bereidheid en de attitude om leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften op te vangen. Dat geldt voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften bij het leren lezen en rekenen, waaronder leerlingen met
dyslexie en dyscalculie. In ons dyslexie protocol is omschreven hoe wij leerlingen met
dyslexie signaleren, hoe wij toeleiden naar het onderzoek en wat wij inzetten na
diagnostisering. Er is voor leerlingen met een EED verklaring het hulpmiddel Claroread
beschikbaar. Voor meer – en hoogbegaafde leerlingen hebben we binnen de school
de mogelijkheid om te compacten en te verrijken. De daarvoor benodigde materialen
zijn beschikbaar. Ook bestaat er de mogelijkheid om te versnellen. We zijn als school
een zogenoemde medium voorziening voor leerlingen met een TOS problematiek.
Daarin werken we intensief samen met Kentalis, zodat we voor deze leerlingen extra
voorzieningen hebben en een op maat toegesneden aanpak kunnen realiseren, ook
door inzet van medewerkers van Kentalis. Onze school heeft ervaring en
deskundigheid in de omgang met leerlingen met een andere moedertaal dan het
Nederlands. In de onderbouw groepen is er een schakelklasvoorziening. Voor
leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van motoriek
(schrijven en bewegingsonderwijs), op het terrein van taakwerkhouding, concentratie
(ADD/ADHD), gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling staan wij in principe open.

Per situatie zal afgewogen worden of wij de aangewezen plek zijn voor de leerling. Dit
hangt mede af van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en van de samenstelling
van de groep waarvoor de leerling in aanmerking komt.
In overleg met ouders en eventueel betrokken professionals van buiten de school maken
we de afweging of wij als school voldoende toegerust zijn om in de huidige
ondersteuningsbehoeften te voorzien. Daarbij laten we meewegen of we dat ook kunnen
op wat langere termijn, op grond van de op dat moment in te schatten ontwikkeling c.q.
toekomstige ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. Met daarbij de
expliciete afspraak dat we in goed overleg de ontwikkeling blijven volgen, op school en
thuis, en dat we periodiek met elkaar het gesprek aan gaan met als vraagstelling of onze
school nog steeds op een voldoende c.q. acceptabele wijze de ondersteuning kan bieden
die het kind nodig heeft.
Daarbij laten wij eveneens meewegen hoe de samenstelling van de groep is waarbinnen
de leerling qua leeftijd en ontwikkelingsniveau geplaatst zal kunnen worden. Het kan zo
zijn dat in de betreffende groep al meerdere leerlingen zitten die extra ondersteuning
behoeven.
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In de afweging is het dan belangrijk mee te wegen of wij als school gezien de zwaarte van
de samenstelling van de groep voldoende toegerust zijn om de leerling te kunnen
ondersteunen en dus voldoende aan zijn onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen.

7. We werken constructief samen met ouders en leerlingen.









III

Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en eerst
verantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kind), bij de ontwikkeling van de
leerling. Daarvoor werken we met rapporten, twee keer per jaar en daaraan
gekoppelde oudergesprekken. In de herfst wordt de mogelijkheid geboden aan alle
ouders voor een derde gesprek. Dit gesprek is facultatief.
We vragen ouders om ons als school te informeren over alle relevante zaken
betreffende de ontwikkeling van hun kind. Zeker als er sprake is van extra zorg en
extra ondersteuning. We maken daarover afspraken met ouders over hoe we dat
doen. In bepaalde situaties, in overleg met ouders, werken we met een
uitwisselschrift dat van school naar huis gaat en vice versa.
Wij betrekken de ouders vroegtijdig als extra ondersteuning nodig is. Dat geldt ook al
als er nog sprake is van een lichte vorm van ondersteuning. We informeren ouders
over onze kijk en voornemens en vragen ouders om hun perspectief, om tot een
gezamenlijk gedragen analyse en aanpak te komen.
We beslissen niet autonoom als school, maar doen dat samen met ouders, elk vanuit
eigen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid.
Wij houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen hen ook
ons te informeren. Dat geldt voor alle leerlingen. Voor leerlingen met specifiekere
ondersteuningsbehoeften zijn onze contacten frequenter.

Lichte ondersteuning in de groep

8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs,
opvoeden en opgroeien.




De ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van het kind, de
groep, de leerkracht, de school en het gezin staan centraal in elke casus. Dat betekent
voor ons concreet dat we niet zozeer werken met vaststaande standaarden, maar dat
we goed kijken naar wat het kind nodig heeft en in welke context van school en gezin
het kind functioneert. Maatwerk is dan ook ons uitgangspunt. Daarbij gaan we niet uit
van wat er allemaal niet kan, maar proberen we te zoeken wat er binnen onze
gezamenlijke mogelijkheden van school, ouders en eventueel andere betrokkenen
wél mogelijk is. We gaan daarbij wel uit van reële verwachtingspatronen over en
weer. We realiseren ons dat we als school, ondanks inzet en professionaliteit, ook
tegen grenzen aan kunnen lopen. We willen graag school zijn voor zoveel mogelijk
kinderen, maar realiseren ons ook dat er grenzen zijn aan ons vermogen om dat te
realiseren.
Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van
binnen of buiten de school, observeren de wisselwerking tussen leerling, leerkracht,
de groep, de leerstof en mogelijk de situatie thuis. Daarmee willen we aangeven dat
we zeker niet alleen kijken naar de leerling, maar zijn functioneren plaatsen in de
brede context. Want ook daar kunnen oorzaken liggen die (deels) het functioneren
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van de leerling beïnvloeden of bepalen. Maar nog belangrijker wellicht is dat daar ook
vaak de mogelijkheden liggen om de leerling beter te laten functioneren.
 Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van
binnen of buiten de school, signaleren op basis van observaties en andere manieren
om informatie te verzamelen, vroegtijdig extra onderwijsbehoeften bij leerlingen met:
o Ondersteuningsvragen op het terrein van taal/lezen en rekenen.
o Ondersteuningsvragen van leerlingen met een meer of minder dan
gemiddelde intelligentie.
o Ondersteuningsvragen op sociaal emotioneel gebied en
gedragsondersteuning.
o Ondersteuningsvragen op (senso-) motorisch en logopedisch gebied.
Daarbij is ons leerlingvolgsysteem een belangrijk instrument. Daarnaast hanteren we ook
het protocol dyslexie/ dyscalculie om vroegtijdig leesproblemen op het spoor te
komen.
 Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van
binnen of buiten de school, stellen op basis van een handelingsgerichte analyse van
de verzamelde gegevens (observaties, gesprekken, toetsanalyses) vast wat de
specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en hoe daar aan kan worden
tegemoet gekomen, op basis van de stimulerende en belemmerende factoren en de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling en de bredere context waarin
deze functioneert. Op basis van deze handelingsgerichte analyse wordt in overleg met
alle betrokkenen de ontwikkelambitie geformuleerd. In de loop van de tijd, op basis
van zich voordoende ontwikkelingen, wordt bekeken of de geformuleerde ambitie
nog kloppend is en waar nodig wordt deze bijgesteld.
 Lichte ondersteuning in de groep kan na kortere of langere tijd blijken onvoldoende
bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerling. Dan wordt tijdig opgeschaald naar
intensievere vormen van ondersteuning van de leerling. Dat gaat het niveau van de
basisondersteuning te boven, maar is daar wel altijd op gebaseerd. In overleg met
ouders en eventueel andere betrokkenen, waaronder medewerkers van het platform
van swv Stromenland, wordt bepaald wat vervolgstappen zijn.

9. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies.




Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van lezen, spelling,
taal en rekenen.
Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van sociaal
emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning.
Binnen het team is er uitgebreidere, aanvullend op bovenstaande, kennis aanwezig op
het terrein van:
o Lezen
o Spelling
o Dyslexie, waaronder de inzet van Claororead
o Rekenen
o Dyscalculie
o Mondelinge taalontwikkeling c.q. logopedische kennis
o Schriftelijke taalontwikkeling c.q. stellen
o Grote en kleine motoriek
o Taak- werkhouding
o Motivatie
o Sociaal emotionele ontwikkeling
o Gedrag en gedragsondersteuning
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o Groepsprocessen en groepsdynamica
 Mede op basis van deze kennis zijn wij als school in staat op een adequate wijze
leerlingen te ondersteunen bij onderstaande ondersteuningsbehoeften, voor zover
het lichte ondersteuning betreft. Bij ondersteuningsbehoeften die het niveau van licht
overstijgen zijn we als school niet per definitie in staat om die intensievere
ondersteuning te bieden en zoeken we samen met alle betrokkenen naar andere
mogelijkheden om de leerling in zijn ontwikkeling te ondersteunen.
De gebieden waarop wij lichte ondersteuning kunnen bieden zijn:
o Technisch lezen
o Spelling
o Begrijpend lezen
o Rekenen
o Mondelinge taalontwikkeling
o Schriftelijke taalontwikkeling
o Grote motoriek
o Kleine motoriek
o Taak-werkhouding
o Motivatie
o Gedrag
o Groepsprocessen, groepsdynamica
o Meer begaafdheid, binnen de school
o Leerlingen vanaf groep 6 met een ontwikkelingsperspectief (OPP) dat zij op
bepaalde leergebieden uitstromen op het niveau van eind groep 6.

IV






We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid.
De onderwijsondersteuner(s) vanuit het samenwerkingsverband en platform zijn voor
ons als school een belangrijke partner voor advies en samenwerking bij extra
ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs. Waar aan de orde kunnen we binnen
ons bestuur of bovenbestuurlijk binnen onze regio gebruik maken van expertise van
andere scholen wij doen dit via de IB netwerken. Wij werken als school samen met
ketenpartners en bieden met deze ketenpartners soms extra ondersteuning bij
ondersteuningsvragen op het gebied van opvoeden, opgroeien en leren. Hiertoe
werken wij samen met de peuterspeelzaal die inpandig is (De Draaitol) en andere
vormen van voorschoolse opvang, de BSO die inpandig is (SamSam), de TSO, GGD
Gelderland Zuid, Sterker School Maatschappelijk Werk, Opdidakt, Marant, Entrea,
GGZ instellingen (Karakter, Pro Persona, Rebis), Kentalis, verschillende praktijken voor
orthopedagiek en logopedie, Beisei kinderergotherapie, praktijk Abrazos speltherapie.
Op het terrein van jeugdhulpverlening: waaronder opvoedondersteuning voor ouders,
werken we samen met Sociaal Wijkteam (SWT)Dukenburg. Het SWT heeft een brede
expertise op het terrein van sociaal en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen,
beschikt over in dat kader adequate interventie mogelijkheden, en heeft ook de
kennis en vaardigheden in huis om ouders in de gezinssituatie te ondersteunen bij
hun vormgeving van de opvoeding van hun kind.
Als school zijn wij verplicht om verzuim van leerlingen te melden bij de
leerplichtambtenaar, zeker als er sprake is van wellicht ongeoorloofd verzuim.
Daarover zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt waar wij ons als school en
bestuur aan houden. Ongeoorloofd langdurig schoolverzuim wordt tevens gemeld bij
het platform. In overleg, en in afstemming met de leerplichtambtenaar, bekijken we
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als school en platform welke stappen we kunnen ondernemen om het schoolverzuim
te beëindigen en waar mogelijk in de toekomst te voorkomen.
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BIJLAGE 7.

FORMULIEREN VERLENGEN/VERSNELLEN

Formulier verlengende onderbouw
Naam:
Geboortedatum:
Leerkracht(en):
Opgesteld door:
Datum:
Didactische leeftijd:
Datum oudergesprek:
Opstellen HP/GHP:
Datum in SMT:
Datum in bouwoverleg:
Besluit:

Renée van Dijk (Intern begeleider) en

Schoolverloop tot nu toe

Voorbereidend rekenen

Voorbereidende taalactiviteiten

Woordenschat

Fijne motoriek

Grove motoriek

Sociaal emotioneel

Werkhouding

Absentie

Afspraken

- Als bijlage worden de Cito-uitslagen toegevoegd.
- Als bijlage wordt de observatielijst Kleuters ingescand en toegevoegd.
Ondertekening
Handtekening
Ouders:

Handtekening
Schoolleider:

Datum:

Datum:
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Formulier verlengende bouwperiode Middenbouw/ Bovenbouw

Naam:
Geboortedatum:
Leerkracht(en):
Opgesteld door:
Datum:
Didactische leeftijd:
Datum oudergesprek:
Opstellen HP/GHP:
Datum in SMT:
Datum in bouwoverleg:
Besluit:

Renée van Dijk (Intern
begeleider) en

Schoolverloop tot nu toe

Rekenen

Technisch lezen

Woordenschat

Spelling

Begrijpend lezen

Schrijven (handschrift)

Sociaal emotioneel

Werkhouding

Absentie

Afspraken

- Als bijlage worden de Cito-uitslagen toegevoegd.
Ondertekening
Handtekening
Ouders:

Handtekening
Schoolleider:

Datum:

Datum:
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BIJLAGE 8. AKIB PLUS IN DE PRAKTIJK (21-11-2018)
Wat en
Wanneer?

Stap 1: Datum + tijd
overdrachtsgesprek
met school
afstemmen
9-10 weken voor
plaatsing

Stap 2: Pm geeft AKIB
+ brief mee aan
ouders + vraagt aan
ouders toestemming
voor de overdracht
van evt
observatieverslagen

Stap
3: Pm vult
8 weken
voorAKIB
gedeeltelijk
in (alleen
plaatsing
open vragen) en
maakt kijkregistratie 4
jr. Deze wordt in
Akibformulier
toegevoegd.
6 weken voor
plaatsing
Stap 4:
Overdrachtsgesprek
AKIB plus

4 weken voor
plaatsing

Hoe?

1.Suzan Vedder geeft
aan de Educatief
ondersteuner door bij
welke leerkracht een
kind in de klas komt.
2.De pedagogisch
medewerker maakt een
afspraak met de
betreffende leerkracht
voor het
overdrachtsgesprek
Pm legt mondeling
bedoeling AKIB uit.
Geeft aan ouders mee:
AKIB + begeleidende
brief met datum/tijd
gesprek. Binnen 2
weken AKIB retour van
ouders.
Pm vult binnen 1 week
AKIB in en maakt
kijkregistratie 4j. Deze
en evt.
observatieverslagen
toevoegen aan AKIB

Duur gesprek: 15
minuten
Pm heeft de leiding
Doel: introductie van het
kind bij de leerkracht
door pm en ouders
samen. Open gesprek
over hoe je dit kind als
pm (en ouders) hebt
leren kennen/ziet.
Vermelden: kenmerken
kind in karakter,
interesse, belangstelling,
ontwikkeling etc.

Stap 5:
Terugkoppeling van
school naar Draaitol

Niet AKIB van a tot z
nalopen
> evt.
Leerkracht
vultpunt(en)
er‘overdracht
uit halen.
kindinformatie’ (Nuts) /
AKIB (Montessori) in.

Bijzonderheden

Suzan Vedder geeft per
email of mondeling door
bij welke leerkracht
kinderen in de groep
komen.
(pgrdraaitolmontessori@
kion.nl)

Pm vullen in
begeleidende brief bij
AKIB datum en tijd in
van overdrachtsgesprek.
Pm vragen ouders het
AKIB boekje mee te
nemen bij het
overdrachtsgesprek op
school.

Pm geeft origineel
binnen een week terug
aan ouders

Ouder neemt AKIB
formulier bij
overdrachtsgesprek
mee naar school (past
bij visie: vrijwilligheid en
ouders als regisseur)
Wel/niet VVE > staat
duidelijk in AKIB
(Pm neemt voor
zekerheid kopie mee
naar
overdrachtsgesprek).
Leerkracht kan evt. na
kwartier ouders extra
info geven (pm rondt
deelname af).
Mondeling overleg bij
opvallend verschil in
ervaring met kind en/of
ontwikkeling kind.

Na 6-12 weken na
plaatsing door
Montessorischool en
Nutsschool
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Bijlage 9 Pestprotocol Montessorischool Dukenburg

Beleidsplan pesten
Omgangsprotocol
Montessorischool
Dukenburg

Montessorischool Dukenburg
Malvert 73-73
6538 DJ Nijmegen
024-3449520
www.montessorischool-dukenburg.nl
directie@montessorischool-dukenburg.nl
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Voorwoord
Waarom een pestprotocol?
De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door
het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt
ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd.
Montessorischool Dukenburg wil een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus
en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Een Montessorischool is een leef- en
werkgemeenschap, samenwerken en elkaar helpen nemen een belangrijke plaats in. In de
gecombineerde groepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) vindt persoonlijke en sociale ontwikkeling plaats.
Natuurlijk is het beter om het pesten te voorkomen door het scheppen van een goed
pedagogisch klimaat en daar gaat dan ook in eerste instantie de aandacht naar uit.
De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een
prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. In veruit de meeste gevallen lukt dit door de
ongeschreven regels aan te bieden deze te onderhouden, maar soms is het gewenst om duidelijke
afspraken met de kinderen te maken. Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met
elkaar dienen om te gaan. Dat het niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het
kinderen moeten leren. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren
omgaan.
Sinds het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met De Vreedzame School als methode voor sociaalemotionele ontwikkeling.
Belangrijk uitgangspunt in de aanpak is dat leerkrachten gezamenlijk als team het rolmodel
worden van de gewenste cultuur binnen de school en daarin kinderen mede
verantwoordelijkheid geven d.m.v. eigenaarschap en participatie. In plaats van praten
“over”, wordt het vooral doen en uitvoeren. Niet alleen in de les, maar juist ook buiten
de les, gedurende het gehele weekprogramma. De school wordt op die manier zelf een
oefenplaats voor sociale omgangsvormen en democratie. Binnen De Vreedzame School
is gebruikelijk dat je leerlingen opleidt tot mediator. Wij leiden elk schooljaar 10
leerlingen op tot mediator.
Als aanvulling op De Vreedzame School gebruiken we vanaf de studiedag in maart 2014 ook
facetten van PBS (Positive Behavior Support). De hoofdkenmerken van PBS (respect,
verantwoordelijkheid en veiligheid) worden door ons gedeeld en uitgedragen. Het
schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden, de preventieve benadering, de positieve
insteek, de planmatige aanpak en het partnerschap met ouders vormen de basis van een
goed pedagogisch klimaat. De drie niveaus van PBS (school – klas – individueel) sluiten
naadloos aan op De Vreedzame School.
In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, worden ook de pedagogische structuur en de
veiligheid daarin ernstig aangetast. Het leerproces verloopt meestal goed, maar het kan ook
voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest. In een
klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, worden de pedagogische structuur en de veiligheid
ernstig aangetast
Voor Montessorischool Dukenburg is dat een niet te accepteren en ongewenste situatie. Dit protocol
is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen
benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de visie over en het handelen in geval van

40

Bijlagen School Ondersteuningsplan Montessorischool Dukenburg

pesten. Stichting Conexus heeft dit pestprotocol integraal dan wel als model overgenomen voor haar
29 openbare scholen.
Hoofdstuk 1; inleiding
Inleiding
Op onze school vindt het stimuleren van sociale vaardigheden in principe op informele, spontane
wijze plaats in de sociale situaties die het montessorionderwijs biedt. In het algemeen geldt dat wij
de problemen rond geweld, pesten, discriminatie geïntegreerd aanpakken tijdens het samenleven in
de school.
Tegelijkertijd wordt er bewust aandacht aan sociale ontwikkeling gegeven door de leerkrachten.
De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool
in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar hoewel er een
lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame School veel meer dan
een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.
De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken
en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden
aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen
kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor
nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in
onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief
burgerschap.
De leerkrachten zijn alert op signalen van pesten, en observeren goed in allerlei situaties.
Ze gaan dan direct in gesprek met betrokkenen, zoeken uit wat er precies aan de hand is en er wordt
vervolgens een traject uitgezet, waarbij zo nodig ouders en andere leerkrachten worden betrokken.
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Hoofdstuk 2; begrippen

Begripsomschrijvingen
Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen?
Iemand op het schoolplein een stevige duw geven kan plagen zijn, maar het kan net zo goed gaan
om echt pestgedrag. We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd
zijn en het vertoonde gedrag een uitnodigend karakter heeft om iets terug te geven vanuit een
onschuldige sfeer. Het gaat dan om een prikkelend spelletje, dat door geen van de betrokkenen als
bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. Er is sprake van een pedagogische waarde: door elkaar
eens uit te dagen leren kinderen heel goed om met allerlei conflicten om te gaan. Dat is een
vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt bij conflicthantering, waar iedereen in zijn leven
mee te maken krijgt.
Voorbeelden van specifiek pestgedrag:
Verbaal:
- Vernederen ”Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt niet goed genoeg voetballen om
echt mee te doen”.
- Schelden “Viespeuk, etterbak, mietje” enz.
- Dreigen “Als je dat doorvertelt, dan grijpen we je.”
- Belachelijk maken, uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerd antwoord in de klas.
- Kinderen een bijnaam geven op grond van door de kinderen als negatief ervaren kenmerken.
(rooie, dikke, dunne, flapoor, centenbak enz.)
- Gemene briefjes schrijven om een kind uit een groepje te isoleren of echt steun te zoeken om
samen te kunnen spannen tegen een ander kind.
Fysiek:
- Trekken en duwen of zelfs spugen.
- Schoppen en laten struikelen.
- Krabben, bijten en haren trekken.
- Intimidatie:
Een kind achterna blijven lopen of een kind ergens opwachten.
Iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen.
Dwingen om bezit dat niet van jou is af te geven.
Een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld geld of snoep meenemen.
Isolatie:
- Uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet komen op een
verjaardag.
- Stelen of vernielen van bezittingen: Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed.
Beschadigen en kapotmaken van spullen: boeken bekladden, schoppen tegen en gooien met een
schooltas, banden van de fiets lek steken.
De betrokkenen

Het gepeste kind
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Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan komen door
uiterlijke kenmerken maar het heeft vaker te maken met vertoond gedrag, wijze waarop gevoelens
worden beleefd en de manier waarop dat geuit wordt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gepest
worden in situaties waarin pesters al de kans krijgen om een slachtoffer te pakken te nemen. Er is
dan al sprake van een onveilige situatie, waarbinnen een pester zich kan manifesteren en zich daarin
ook nog verder kan ontwikkelen. Kinderen die gepest worden doen vaak andere dingen dan de
meeste leeftijdgenoten in hun omgeving. Ze spelen een ander instrument, doen aan een andere
sport of zitten op een andere clubje. Ze zijn goed in vakgebieden of juist niet goed. Er zijn helaas
aanleidingen genoeg om door anderen gepest te worden mits de pesters daar de kans voor krijgen
vanuit de situatie.
Veel kinderen die worden gepest hebben een beperkte weerbaarheid. Ze zijn niet in staat
daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat dan ook uit naar hun
kwelgeesten. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep, ze durven weinig of niets te zeggen,
omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden verder versterkt
door het ondervonden pestgedrag, waardoor het gepeste kind in een vicieuze cirkel komt waar het
zonder hulp zeker niet uitkomt.
Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben in hun omgeving geen vrienden om op terug te
vallen en kunnen soms beter met volwassenen opschieten dan met hun leeftijdgenoten.
De pesters
Kinderen die pesten zijn vaak fysiek de sterksten uit de groep. Ze kunnen zich permitteren zich
agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de indirecte inzet van
geweld. Pesters lijken in eerste indruk populair te zijn in een klas, maar ze dwingen hun populariteit
in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven.
Met het vertoonde pestgedrag gaat ze dat gemakkelijk af en ze krijgen andere kinderen mee bij het
gedrag naar een slachtoffer. Pesters hebben ook feilloos in de gaten welke kinderen gemakkelijk aan
te pakken zijn en als ze zich al vergissen, gaan ze direct op zoek naar een volgend slachtoffer De
zwijgende meerderheid en potentiële meelopers krijgen een keuze die onuitgesproken wordt
opgelegd en die aan duidelijkheid niet te wensen overlaat: Je bent voor of je bent tegen me. Hier
gaat een grote dreiging uit naar de gezamenlijke omgeving van pester en slachtoffer.
Alles is immers beter dan door de “machtige pester” zelf gepest te worden. De pesters stralen juist
deze dreigende zekerheid met verve uit. Ze overtreden bewust regels en storen zich aan god noch
gebod en hebben vaak de vaardigheden ontwikkeld met hun daden weg te komen. Het profiel van
de pester is sterk zelf bevestigend, hij ziet zichzelf als een slimme durfal die de dommerds de loef
afsteekt en ze dat ook bij herhaling laat merken. “Wie maakt mij wat? ” staat met grote letters op
het voorhoofd geschreven.
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Het komt ook regelmatig voor dat een pestkop een kind is dat in een andere situatie zelf slachtoffer
is of was. Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden, kan een kind zich bijvoorbeeld
in een andere omgeving dan die van zijn slachtofferrol, vervolgens als pester gaan opstellen en
manifesteren. ”Laten pesten doet pesten”.
Meisjes pesten minder openlijk dan jongens en vaak op een subtiele manier waarbij de uitdaging
naar het gezag ter plekke niet echt aan de orde is. Ze pesten meer met woorden, maken geniepige
opmerkingen of sluiten andere kinderen buiten. Meisjes opereren minder individueel en meer met
groepsvorming in de zin van er al dan niet bij te horen. Fysiek geweld komt bij deze groep pesters
veel minder voor. Een succesvolle pester leert niet om zijn agressie op een andere manier te uiten
dan door het ongewenste pestgedrag te vertonen. Ook pesters hebben last op termijn van hun
pestgedrag. Door hun verkeerde en vooral beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak moeite
om vriendjes op lange termijn te maken en een vriendschap op te bouwen en te onderhouden op
andere gronden dan die van macht en het delen in die macht. Pesters maken een abnormale sociale
ontwikkeling door met alle gevolgen van dien voor de pester zelf.
De meelopers en de andere kinderen
De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten in de direct actieve rol van pester. Sommige
kinderen behouden enige afstand en andere kinderen doen incidenteel mee. Dit zijn de zogenaamde
“meelopers “. Er zijn ook kinderen die niet merken dat er gepest wordt, of er zijn kinderen die het
niet willen weten dat er gepest wordt in hun directe (school) omgeving.
Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in de slachtofferrol te geraken.
Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken daardoor in
populariteit mee te liften met de pester in kwestie.
Vooral meisjes doen nogal eens mee met pesten om een vriendin te kunnen behouden. Als kinderen
actiever gaan meepesten in een grotere groep, voelen ze zich minder betrokken en verantwoordelijk
voor wat er met pesten wordt aangericht. Alles wat in een groep gebeurt laat het individueel denken
meer en meer achter zich en zo kan met name groepsgedrag leiden tot excessen die achteraf voor
iedereen inclusief de pesters onacceptabel zijn.
Het heeft absoluut zin om daadwerkelijk op te staan tegen het pesten. Zodra andere kinderen het
gepeste kind te hulp komen of tegen de pesters zeggen dat ze moeten ophouden, kan de situatie
aanzienlijk veranderen. Het pesten wordt dan al direct minder vanzelfsprekend en draagt bovendien
grotere risico’s met zich mee. De situatie voor met name meelopers verandert door het ongewenste
karakter van het vertoonde pestgedrag. Het wordt duidelijk dat het geen groepsnorm is om mee te
gaan in het pestgedrag. Meelopers horen graag bij de norm en de grote groep en zijn niet bereid en
ook niet in staat om grote risico’s te lopen waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien, dit in
tegenstelling tot de ervaren pester.
Kinderen die pestgedrag signaleren en dit bij de leerkracht aangeven vervullen dus een belangrijke
rol. Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen die gepest worden en die
dit probleem met de school of op de club willen bespreken, zijn natuurlijk altijd emotioneel bij het
onderwerp betrokken. De gevoelde onmacht bij deze ouders wordt door hen sterk ervaren en is niet
altijd een goede leidraad tot een rationeel handelen. De ouder wil maar een ding en dat is dat het
pestgedrag ogenblikkelijk stopt. Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken,
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kunnen meer afstand nemen. Daardoor zijn ze beter in staat om duidelijk te maken aan hun kind dat
er iets aan het pesten gedaan moet worden. Dit is ook in het belang van de opvoeding en
ontwikkeling hun eigen kind. Als er in de omgeving van een kind gepest wordt, heeft het kind zelf
ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de groep of de klas.
Te verwachten problemen bij de aanpak van pesten.
Bij het gepeste kind: Een gepest kind schaamt zich vaak voor zijn gedrag, het voldoet niet aan
normen die de ouders graag in hun kinderen terugzien: een vrolijk en vooral onbezorgd kind dat
zelfstandig in staat is zijn boontjes te doppen. Pesten is een groot probleem voor kinderen en zorgt
ook voor een evenredig groot probleem bij de erkenning en de aanpak ervan. Veel gepeste kinderen
doen er dan uiteindelijk ook maar het zwijgen toe en vereenzamen. De angst wordt aanvankelijk nog
groter als het pesten bespreekbaar gemaakt wordt door de ouders, waardoor het gepeste kind eens
te meer met de gevolgen van het pesten kan worden geconfronteerd. Als represaille kan er in nog
heviger mate gepest worden dan daarvoor al het geval was.
Bij de pester: De pester zelf ziet zich in zijn machtsspel bedreigd, en dat moet ten koste van alles
voorkomen worden. Soms blijken de pesters echter net zo opgelucht als de slachtoffers bij een
duidelijke aanpak. Er wordt immers ook aandacht besteed aan hun onmacht om normaal met
andere kinderen een relatie op te bouwen. Bij een aantal pesters is dat hun liefste wens waardoor ze
echter helaas onmachtig zijn door het ontbreken van het hanteren van de juiste vaardigheden. In de
directe kind-omgeving: Daarnaast is het goed te weten dat er altijd kinderen zijn die zich schuldig
voelen omdat ze niet op kunnen komen voor het slachtoffer door actief te helpen of een volwassene
te hulp roepen. Dit is vergelijkbaar met het niet te hulp schieten bij het verdrinken van mensen, waar
een menigte bij aanwezig is.
Ook zijn er altijd kinderen die helemaal niet in de gaten hebben dat er in hun omgeving gepest
wordt. Ze zien wel het een en ander gebeuren, maar kunnen de gebeurtenissen niet duiden als
pestgedrag, waar gepeste kinderen erg veel last van ondervinden.
Bij de ouders: Ouders van kinderen hebben vaak moeite om hun kind terug te zien in de rol van
meeloper of pester. Ouders beschikken niet altijd over de juiste informatie en ook het zich op
beperkte schaal voordoen van conflictsituaties tussen groepen kinderen, zorgt ervoor dat er
nauwelijks vergelijkingsmateriaal voorhanden is. Een pester op school hoeft zich in de thuissituatie
niet als pester te manifesteren.
Sommige ouders zien ook de ernst van de situatie onvoldoende in. Zij vertalen het pestgedrag van
hun kind in weerbaar gedrag. Hun kind maakt echter een abnormale ontwikkeling door met grote
risico`s op normatief afwijkend gedrag op latere leeftijd met grote consequenties.
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Hoofdstuk 3; pestprotocol
Voorkómen en bestrijden van pesten
Pesten is geen eenvoudig probleem. Daarom lijkt het vaak onoplosbaar. Toch is pesten wel te
bestrijden als het serieus wordt genomen. Dat betekent dat kinderen moeten weten dat ze om hulp
kunnen aankloppen bij de volwassenen om hen heen. Voor volwassenen betekent het, dat ze
aandacht moeten hebben voor de signalen van de kinderen. Ze moeten luisteren naar wat de
kinderen te vertellen hebben en daar over praten. Voor leerkrachten en begeleiders van groepen in
de vrije tijd betekent het dat ze groepsgesprekken moeten voeren, regels moeten afspreken en
zorgen dat die regels ook werken.
Het pestprobleem wordt lang niet altijd serieus aangepakt: ouders zeggen dat een kind maar van
zich af moet bijten, leerkrachten hebben het te druk en de trainer vindt het zijn
verantwoordelijkheid niet.
Als volwassenen alleen af en toe ingrijpen, kan dat verkeerd uitpakken. Gepeste kinderen worden
daarna nog meer het slachtoffer omdat ze ‘geklikt’ hebben. Daarom is het belangrijk om het
pestprobleem degelijk aan te pakken. Daarbij zijn alle betrokkenen nodig. Ieder van hen kan een
begin maken met het oplossen van het pestprobleem. Kinderen die worden gepest kunnen beginnen
door met hun ouders, leerkrachten of andere vertrouwde volwassenen te gaan praten. Ze kunnen
ook om raad vragen, bijvoorbeeld bij de kindertelefoon.
Andere kinderen kunnen bij hun ouders of leerkrachten aankaarten dat er gepest wordt.
Ouders kunnen met hun kinderen gaan praten en het probleem met andere ouders, op school of in
de speeltuin bespreken.
Leerkrachten kunnen het pesten als algemeen probleem regelmatig in hun klas bespreken. Ze
kunnen proberen in de klas een open en vriendelijke sfeer te creëren.
Concrete pestsituaties kunnen ze met de betrokken kinderen bepraten. Samen met hun collega’s
kunnen ze werken aan een schoolbeleid rond sociale regels en pesten.
Pestprotocol; Stappenplan voorkomen en aanpak van pestgedrag
Stap 1: Preventieve aanpak
Binnen de groep
Regels afspreken:
In de eerste twee weken van het schooljaar besteden we veel tijd aan de ontwikkeling van een
positief groepsklimaat. Het eerste blok van het programma De Vreedzame School staat in het teken
van elkaar leren kennen en bepalen hoe we met elkaar willen omgaan.
Leerlingen en leerkrachten bedenken samen afspraken voor in de groep en passen die toe. In elke
klas hangt een poster met de afspraken die samen bedacht zijn. Alle kinderen en de leerkracht (en)
zetten hun handtekening eronder. Regelmatig worden deze afspraken geëvalueerd. Kinderen leren
elkaar op hun gedrag aan te spreken.
Aanpakken ongewenst gedrag: de zes stappen.
1) Basistechnieken gewenst gedrag toepassen:
In de basis blijf je steeds gewenst gedrag bekrachtigen. Dit moet veelvuldig worden gedaan en
ondersteund worden door bijvoorbeeld een opsteker. Je kunt met de kinderen nadenken
over een beloning. Stimuleer de kinderen om ook elkaars goede gedrag positief te
bekrachtigen.
2) Toepassen 4:1 regel:
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Dit houdt in dat je tegenover een correctie een aantal positieve bekrachtigingen zet. En dat
hoeven er niet persé 4 te zijn, als je je er maar bewust van bent dat je beloont wanneer er
weer gewenst gedrag wordt vertoond. Het doel is de relatie met het kind in stand te houden
en ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen (die al vaak correcties krijgen) ook opstekers
krijgen.
3) Bekrachtigen van de buurman of buurvrouw:
Bij licht ongewenst gedrag bekrachtig je het gewenste gedrag van de buurman of buurvrouw
van de degene die het ongewenste gedrag vertoont. Tegelijkertijd kijk je naar het kind dat
het ongewenste gedrag vertoont. Als hij of zij dan wel gewenst gedrag laat zien: meteen
belonen met bv een knipoog, duim omhoog of met woorden.
4) De reactieprocedure:
Deze procedure is een schoolbrede aanpak die door alle volwassenen moet worden toegepast.
Het is een maatregel voor licht ongewenst gedrag, maar gaat verder dan stap 3.
Stap 1: vraag naar / herinner de leerling aan het goede gedrag dat verwacht wordt. Wanneer de
leerling hieraan voldoet is de maatregel voldoende.
Stap 2: benoem het ongewenste gedrag en geef de leerling een keuze. Wanneer de leerling
hieraan voldoet is de maatregel voldoende.
Stap 3: benoem de consequentie. Bv.: jij blijft in de pauze binnen.
Stap 4: Loop of ga weg. Hiermee voorkom je discussie en geeft je weinig aandacht aan de
interventie.
Aandachtspunten:
- De leerkracht wacht na elke stap 5-10 seconden.
- De leerkracht bekrachtigt bij elk stapje in de gewenste richting het goede gedrag.
- De leerkracht blijft rustig en praat op neutrale toon.

5) De 2 minuten regel:
De 2 minutenregel houdt in feite in dat als de situatie niet in 5 minuten kan worden opgelost, je
dan hulp haalt, zodat jij je taak als groepsleerkracht kunt voortzetten. Het is een maatregel
voor iets ernstiger ongewenst gedrag en gaat een stap verder dan stap 3 en 4. Er wordt hulp
gehaald, de leerling wordt overgedragen aan een andere leerkracht of volwassene. Ook deze
procedure is een schoolbrede maatregel die door alle volwassenen wordt toegepast.
Wanneer de reactieprocedure niet voldoende is, volgt de 2 minutenregel als stap 5.
Stap 5: de 2 minutenregel. Als het probleem zich niet binnen 2 minuten oplost, wordt er hulp
gehaald. Een ander neemt de situatie over. Dat betekent dus concreet dat de leerling stap 3
van de reactieprocedure niet wil opvolgen. PBS stelt dat je niet langer dan 2 minuten met dit
soort zaken bezig moet zijn, anders belonen we het gedrag met aandacht! Ook is het
belangrijk voor de groep dat het kind dat ongewenst gedrag blijft vertonen alleen of in een
andere groep wordt geplaatst. De rust in de groep keert dan terug.
47

Bijlagen School Ondersteuningsplan Montessorischool Dukenburg

Aandachtspunten:
- De leerkracht past de maatregel na 2 minuten consequent toe.
- Spreek van te voren af wie de extra leerkracht of volwassene is.
- Pas de consequentie toe.
- De leerkracht blijft rustig en praat op neutrale toon.
6) De Sorry is niet genoeg-regel:
Sorry is niet genoeg. De schoolbrede maatregel voor iedereen is dat je materiële schade of
schade aan relaties oplost en herstelt. Na sorry wordt verwacht dat er een oplossing bedacht
wordt om de schade te herstellen. Dit kan het kind alleen of samen met anderen doen. Als
de schade hersteld is, wordt het succes samen gevierd. Alles onder het motto: we willen een
fijne cultuur zijn, samen verantwoordelijk zijn en herstelgedrag wordt verwacht en geëist.

Aanpak bij pesten en ongewenst gedrag door leerlingen toe te passen: stop-loop-praat.
Als kinderen gepest worden of zien dat iemand gepest wordt of dat er ongewenst gedrag
wordt getoond naar anderen gebruiken we de stop-loop-praatmethode.
1) Het stopsignaal:
Dit verbale en non-verbale signaal (schoolbreed een signaal afspreken) wordt ingezet als een
leerling zelf wordt gepest en als er wordt gezien dat een ander wordt gepest.
2) Loop weg
Soms gaat pestgedrag door, ondanks het “Stop, hou op”-zeggen van een leerling. De
kinderen wordt geleerd dat de beloning van het pestgedrag wordt weggehaald als je
doorloopt en niet blijft staan.
Als een leerling in gevaar is, moeten de stappen “Stop, hou op!” en “Loop weg” worden
overgeslagen en moet eerst de veiligheid van de leerling worden gewaarborgd, waarna
het incident onmiddellijk aan een volwassene wordt gemeld.
3) Praat
Als het pestgedrag blijft doorgaan, is het de bedoeling dat de leerling gaat praten met een
volwassene.
De volwassene brengt beide partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en maakt
samen met hen afspraken om de ongewenste situatie op te lossen. Hoewel de kinderen
wordt geleerd de situatie eerst zelf op te lossen d.m.v. de stappen “Stop, hou op!” en
“Loop door” en hier ook naar gevraagd zal worden, zal bij klachten van kinderen direct
worden geluisterd door de volwassene. Daarom is deze regel zo belangrijk.
Leerlingen klagen er over het algemeen liever niet over dat ze worden gepest (uit angst of uit
schaamte). Als zij toch komen vragen om hulp, betekent dit dat er moet worden
ingegrepen door een volwassene. Elk signaal van een gepest kind moet altijd aangehoord
en serieus genomen worden. Het mag nooit worden onderschat, want er is meestal een
onderliggend machtsverschil tussen pester en slachtoffer waardoor de kans bestaat dat
het slachtoffer uit angst zijn verhaal bagatelliseert.
Buiten de groep
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Anti-pestcoördinator Kindervertrouwenspersoon
Binnen de school heeft een teamlid de taak van anti- pest coördinator. Binnen onze school noemen
wij diegene: Kindervertrouwenspersoon. Zij zet zich in voor een ‘veilige school’.
Wat houdt dit in? Samen met de leerkrachten er zijn voor de kinderen als zij gepest worden.
Luisteren naar alle betrokkenen en aan oplossingen werken. Zij presenteert zich hiertoe regelmatig
in de klassen om de kinderen vertellen wanneer en waarvoor ze bij haar terecht kunnen.
Ook kijkt zij samen met het team naar het pestprotocol en brengt als het nodig is hierin
verbeteringen aan.
Daarnaast monitort zij samen met het team hoe het welbevinden van de kinderen is op school,
middels de WMK vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden. Als hierin zaken opvallen, bekijkt zij
samen met het team hoe zij deze zaken oppakken.
Trainingen:
Wanneer een leerkracht het verstandig vindt om extra sociale vaardigheden aan te bieden aan
kinderen, is er de mogelijkheid om buiten de groep een training te volgen. (b.v.”Flapoor en Tim”
voor OB/ MB)
School maatschappelijk werk:
Ouders en/of leerkrachten kunnen voor adviezen of verwijzingen terecht bij de school
maatschappelijk werkster.
Stap 2: Diagnostische aanpak
Inzet groepsbesprekingen:
Drie keer per jaar wordt er door de Intern Begeleider met de groepsleerkracht(en) een
groepsbespreking gehouden waarin de groep en z’n dynamiek besproken wordt en o.a. de sociaalemotionele ontwikkeling van individuele kinderen wordt besproken. Van tevoren heeft de
groepsleerkracht een groepsoverzicht gemaakt. Geconstateerde zorgpunten worden verwerkt in een
plan van aanpak. De Intern Begeleider is tevens anti pest coördinator. Binnen deze rol kan zij ook zelf
met leerlingen in gesprek gaan en acties inzetten in samenspraak met de leerkracht.
Inzet sociogram:
Drie keer per jaar wordt er in de groep een sociogram afgenomen. De conclusies hierover overlegt
de leerkracht met de intern begeleider en daarna wordt bepaald wat de vervolgstappen moeten zijn.
WMK:
Ieder jaar wordt er in de bovenbouw onderzoek gedaan naar het welbevinden en het
veiligheidsgevoel d.m.v de WMK-vragenlijsten.
Stap 3: Concrete aanpak
Pestaanpak in de groep: de vijfsporenaanpak
Spoor 1: Steun bieden aan het kind dat gepest wordt:
- Naar het kind luisteren en haar / zijn probleem serieus nemen
- Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen
- Samen met het kind werken aan oplossingen
- Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining.
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Spoor 2: Steun bieden aan het kind dat zelf pest:
- Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent
- Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen
- Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden (evt. pestcontract opstellen)
- Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijv. een sociale vaardigheidstraining
Spoor 3: De meelopers betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem:
- Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij
- Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan
die oplossingen
- Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen
De kracht van de stamgroep gebruiken om samen een veilige groep te worden.
Daar wordt een beroep op alle kinderen gedaan.
Spoor 4: De ouders steunen:
- Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen
- Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt
- In samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken
- Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning

Spoor 5: De leerkrachten steunen:
- De leerkrachten informatie geven/ scholen over pesten als algemeen verschijnsel en over het
aanpakken van pesten in de eigen groep en de eigen school. ( Signaleren, observeren, HP of
ontwikkelingen t.a.v. “nieuwe” pesten.)

Stap 4: Aanpak bij escalatie van pestgedrag
Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de uitgewerkte
protocollaire procedure uit.
Escalatie van pestgedrag kan aangepakt worden op vier verschillende niveaus:
1. Groepsniveau
2. Bouwniveau
3. Schoolniveau
4. Bovenschools niveau
Klachtenmeldingen
In onze schoolgids staan klachtenprocedures beschreven. Klachten moeten gemeld worden bij de
klachtencommissie (zie Schoolgids). Er zijn twee interne contactpersonen (zie Jaarbijlage), die
klachten van leerlingen en ouders over het pestbeleid op school, kunnen indienen bij de
klachtencommissie.
Overplaatsing
Wanneer pestgedrag in een groep escaleert is er de mogelijkheid van overplaatsing naar een andere
groep. De leerling wordt uit de pestsituatie gehaald en krijgt een nieuwe kans in een nieuwe groep.
Dit kan gelden voor zowel de pester als de gepeste. De overplaatsing kan tijdelijk zijn, of permanent.
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Schorsing
Wanneer het pestgedrag bij een permanente overplaatsing naar een andere stamgroep zich voortzet
wordt het pestgedrag op bovenschools niveau opgepakt en zal schorsing volgen. In eerste instantie
zal de schorsing tijdelijk zijn. In uitzonderlijke situaties wordt overgegaan tot verwijzing van school.
Strafbaar gedrag
Pesten kan zich uiten in gedragingen die volgens de wet strafbaar zijn. In dergelijke gevallen zal de
school het pestgedrag niet zelf oplossen, maar hiervoor de hulp van de politie inroepen.

Seksuele intimidatie
Pesten kan zich ook in een seksuele vorm uiten. Het kan dan gaan om verbale beledigingen,
begluren, het lastig vallen met seksueel getinte boodschappen en handtastelijkheden. Klachten over
seksuele intimidatie kunnen bij de vertrouwenspersoon van de school worden gemeld.
Wanneer er sprake is van ernstige conflicten dan zorgen we ervoor dat deze geregistreerd worden.
De protocollen in de site: “Veilig schoolklimaat” geven aan, wanneer er sprake is van ernstige
incidenten.
Hoofdstuk 4: cyberpesten
Digitaal pesten is een onderdeel van traditioneel pesten. Deze vorm van pesten onderscheidt zich
doordat hij via digitale middelen uitgevoerd wordt en daardoor ook vaak veel meer anoniem
gebeurt dan traditioneel pesten. Digitaal pesten kan plaatsvinden via computers, tablets, maar
uiteraard ook via telefoons Met de toename in gebruik van digitale middelen in de maatschappij,
neemt ook de kans op misbruik van deze middelen toe. Ook als onderwijsorganisatie dienen wij
voorbereid te zijn op het gebruik en/of misbruik van digitale middelen, door leerlingen die aan
onze zorg zijn toevertrouwd.
Omdat je elkaar bij digitaal pesten niet kunt zien, is het heel gemakkelijk om iemand te pesten,
zonder dat die ander weet dat jij het bent die dat doet. Juist deze anonimiteit maakt het pesten voor
het slachtoffer vaak nog zwaarder dan gewoon pesten. De gepeste kan niet zeggen dat het hem pijn
doet en dat de pester ermee moet stoppen.
Cyberpesten raakt de totale organisatie. Doordat het cyberpesten niet lokatiegebonden is (het
kan immers zowel vanuit thuis en vanuit school plaatsvinden)vraagt het om een brede aanpak. In
deze aanpak dienen zowel leerkrachten, leerlingen en ouders betrokken te zijn.
Alleen door een samenwerking tussen deze doelgroepen valt resultaat te boeken. Het gegeven dat
het pesten niet meer lokatiegebonden is, brengt namelijk ook met zich mee dat de impact op het
gepeste kind groter wordt.
In geval van digitaal pesten is er voor de gepeste geen “veilige haven” meer. Het pesten kan overal
doorgaan, zowel thuis als op school. Hierdoor kan een kind zijn gevoel van veiligheid volledig kwijt
raken, waardoor het welbevinden van het kind enorm daalt. Ongetwijfeld werkt dit door in de
leerprestaties die we van dit kind mogen verwachten.
De aanpak van digitaal pesten dient op twee sporen zijn uitwerking op schoolniveau te krijgen.
a. Preventieve aanpak.
Wij maken leerlingen bewust van de mogelijkheden en risico’s van het gebruik van alle
vormen van media.
b. Curatieve aanpak.
Hoe gaat de school om met digitaal misbruik van media. Dit protocol richt zich vooral op
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dit aspect.
Signalen betreffende cyberpesten nemen we altijd serieus.
Wanneer de leerkracht signaleert of signalen krijgt via de leerling of de ouders, dat er sprake is
van cyberpesten, volgt hij/zij het stappenplan dat beschreven is onder de kop curatieve aanpak.
Curatieve aanpak
Als er signalen zijn dat er sprake is van cyberpesten, dan volgt de leerkracht het hieronder
beschreven stappenplan.
Stap 1
Gesprek met de gepeste leerling en indien mogelijk gesprek met de dader(s)
Deze twee onderdelen vallen beide onder de eerste stap. Ze dienen naast elkaar uitgevoerd te
worden. Het is namelijk van belang dat er met zowel het slachtoffer als met de daders in gesprek
gegaan wordt. Daarvoor dienen de dader(s) dus opgespoord te worden. Er moet worden
afgewogen of de gesprekken afzonderlijk plaatsvinden of dat dit in een driegesprek (leerkracht,
slachtoffer, dader) kan plaatsvinden. Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt over het
vervolg.
In het gesprek met de gepeste leerling is het van belang dat de leerkracht:
• deze leerling en diens klacht serieus neemt.
• de leerling zijn verhaal laat doen en daar de tijd voor neemt.
• zich probeert in te leven in de leerling.
• geen verwijten maakt. Dat maakt het onveilig voor de leerling, waardoor deze minder zal
vertellen of zelfs helemaal niets meer zal vertellen.
• de leerling de tip geeft om de pester te blokkeren en/of te verwijderen wanneer het om
pesten via social media gaat.
• door blijft vragen. Vooral wanneer het gaat om een gesprek met een leerling na het signaleren

van digitaal pesten. De leerling zal niet snel vertellen dat hij/zij gepest wordt of zelf pest.
Opsporen van de dader(s):
Soms zal bekend zijn wie de pester is en soms niet. Wanneer niet bekend is wie de pester is zal er
getracht moeten worden om dit op te sporen. Dit kan gedaan worden door gesprekken te
bewaren en uit te printen. In deze gesprekken kunnen aanwijzingen staan over wie de dader is.
In het gesprek met de dader(s) is het van belang:
• In te gaan op wat er gaande is.
• Door te vragen.
• Goed te luisteren naar de kant van het verhaal van deze leerling en dit serieus te nemen.
• Te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de gepeste leerling.
• Duidelijk te maken dat de leerling zich schuldig maakt aan een ernstig feit en dat dit in sommige
gevallen zelfs strafbaar is.

52

Bijlagen School Ondersteuningsplan Montessorischool Dukenburg

Stap 2
Ouders/verzorgers van de leerlingen op de hoogte stellen
De leerkracht informeert zowel de ouders/verzorgers van de gepeste leerling als de
ouders/verzorgers van de pester zo spoedig mogelijk over wat er speelt. Dat gebeurt bij voorkeur
vóór het gesprek met de betrokken leerlingen. Denk hierbij aan het volgende:
• De leerkracht vraagt de ouders of zij de signalen herkennen. Wanneer zij niet weten wat de
signalen zijn, kunt u hen hierover informatie geven.
• De leerkracht informeert de ouders over de afspraken die met de leerlingen zijn gemaakt,
wanneer het gesprek met hen al heeft plaatsgevonden of geeft aan na het gesprek met de
leerlingen terugkoppeling te geven..
• De leerkracht vertelt de ouders welke maatregelen zij kunnen nemen/wat zij kunnen doen.

Stap 3
Maak de afweging of het wenselijk is het pestgedrag bespreekbaar te maken in de groep waarin
de leerling zit.
Let hierbij vooral op neveneffecten die kunnen plaatsvinden. Bespreking van conflicten binnen een
hele groep kunnen er ook toe leiden dat er reacties richting gepeste of pester ontstaan die het
probleem juist vergroten in plaats van oplossen. Indien het pesten zich beperkt tot een enkele
pester, zou het bespreekbaar maken in een groep weinig meerwaarde kunnen hebben. Sla deze
stap in dat geval ook over.

Stap 4
Kom na een periode van 1 week bij de gepeste leerling en pester terug om de voortgang te
bespreken.
Deze stap is belangrijk in het proces. Het geeft zowel de gepeste leerling als de pester het gevoel
dat de leerkracht een actieve rol wil blijven spelen in het wel en wee van de leerlingen. Deze
houding voorkomt vaak herhaling van het gedrag.
Hoe leren we dit aan de leerlingen
Wanneer we bovengenoemde 4 aspecten van mediawijsheid willen overbrengen aan onze
leerlingen, zullen we, naast incidenteel gebruik, ook structureel aandacht moeten schenken aan
dit onderwerp. Slechts bij een gerichte aanpak, zullen we kunnen stellen dat de leerlingen de
school mediawijs verlaten.
Dit betekent dat scholen, in hun lesprogramma ruimte vrij maken, om met kinderen over deze
onderwerpen te praten en ze bewust te maken van de manier waarop ze met deze media om
dienen te gaan. Inmiddels zijn er legio initiatieven rond lessen mediavaardigheid en cyberpesten.
Afhankelijk van de schoolcultuur en organisatie kunnen schoolspecifiek afspraken gemaakt
worden over de vormgeving en uitvoering van de lessen. De scholen besteden sowieso in de
jaarlijkse week van de mediawijsheid hier expliciet aandacht aan.
Wel willen wij als Stichting enkele uitgangspunten voor deze lessen neerzetten:
a. Starten met aanbod op het gebied van mediawijsheid in groep 5 en 6.
b. Uitbouw in groep 7 en 8.
Communicatie met ouders
d. Vastlegging in de schoolgids
c.
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Wat verwachten we van onze leerkrachten
Onze leerkrachten spelen in dit proces een belangrijke rol. Niet alleen zijn zij degenen die onze
leerlingen begeleiden in de lessen rond mediawijsheid, maar zij zijn ook degenen die in de
communicatie met ouders een leidende rol hebben.
Van onze leerkrachten verwachten wij dat zij zelf mediawijs zijn. Een moderne leerkracht is zich
bewust van de impact die het gebruik van social media heeft. Daarbij willen we nadrukkelijk
aangeven dat zij zich ook bewust dienen te zijn van de voorbeeldfunctie die zij hebben. In de
moderne maatschappij is de scheiding tussen werk en privé steeds meer aan het vervagen.
Berichten binnen de social media, op privé titel gemaakt, blijven niet snel meer privé, maar
vinden hun weg zeer snel.
Daarnaast verwachten we een open houding ten aanzien van het gebruik van deze media.
Leerkrachten dienen minimaal bekend te zijn en kunnen werken met de social media uitingen waar
de school mee werkt. Bovendien verwachten we dat ze openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
Hoe betrekken we ouders
Naast onze leerkrachten spelen ook de ouders een belangrijke rol. Het gebruik van de media
vindt zowel binnen als buiten de school plaats. Als Stichting hechten wij er waarde aan om de
ouders bij dit proces te betrekken.
In het onderdeel cyberpesten is al nadrukkelijk een rol voor de ouders neergelegd. Daarnaast
geldt, dat het belangrijk is, de informatie die we aanbieden aan de leerlingen ook met ouders te
delen. Door dit te doen, maken we ook ouders bewust van de problematiek rond mediawijsheid
en kunnen zij inspelen op de dingen die de school doet.
Hoe kunnen we die informatie delen:
 In de nieuwsbrief van de school houden we ouders op de hoogte van de lessen
mediawijsheid op school.
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Hoofdstuk 5: bijlagen
- Handreikingen voor kinderen; wat kan een leerling doen om een klasgenoot te helpen?
- Tips voor ouders van gepeste kinderen en pesters
- Groepsregels (een voorbeeld uit de praktijk)
- Model van een pestcontract
- Literatuurlijst voor leerkrachten en kinderen
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Handreikingen voor kinderen

Wat kan een leerling doen om een klasgenoot te helpen?
Als leerlingen zelf geen last hebben, zien ze soms dat anderen wel gepest worden. Als omstanders
kunnen ze helpen het pesten te stoppen.
Pestweb geeft leerlingen het advies:
- Probeer het pesten te stoppen als dat zonder gevaar kan.
- Haal hulp van volwassenen als het pesten niet stopt.
- Laat het slachtoffer niet alleen, laat merken dat jij wel te vertrouwen bent.
In de klas kan iedere leerling een medeleerling die vaak gepest wordt elke dag helpen.
Pestweb adviseert:
- Groet bij het binnenkomen
- Laat merken dat zij/hij erbij hoort
- Vraag haar/hem naast je te komen zitten en mee te doen
- Loop of fiets samen naar en van school – toon belangstelling
- Maak eens een praatje
- Lach niet om vervelende grappen of opmerkingen
- Doe niet mee aan pesten
- Probeer het pesten te stoppen
- Vraag de meester / juf om hulp
Je kunt als ‘omstander’ pesten voorkomen en helpen het pesten te stoppen.
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Tips voor ouders

Van gepeste kinderen
-

Neem uw kind serieus en zeg dat u samen met anderen gaat proberen het pesten te
stoppen.
Praat erover met uw kind of vraag uw kind om op te schrijven wat het heeft
meegemaakt.
Probeer uw kind uit te leggen waarom kinderen pesten.
Help uw kind met het bedenken van een mogelijke oplossing.
Neem op positieve wijze contact op met school, in samenspraak met uw kind.
Stel de leerkracht op de hoogte met duidelijke informatie en bedenk samen een manier
om het pesten zo snel mogelijk te stoppen.
Waarschuw uw kind dat het pesten niet meteen ophoudt als er beter op gelet wordt.
Pesten kan een gewoonte worden die maar moeilijk af te leren is.
Het kan een goed idee zijn uw kind op een sportclub te doen. Soms kan een club ook een
extra pestplek worden, dus let op.

Van kinderen die pesten
-

Neem andere ouders die zeggen dat uw kind pest serieus.
Maak uw kind duidelijk dat u het pesten absoluut afkeurt en geef aan wat voor gevolgen
pesten heeft voor de slachtoffers.
Bespreek het pesten met uw kind en zoek samen naar manieren om het pesten te
stoppen.
Spreek met uw kind af aan welke regels het zich moet houden, en beloon uw kind voor
het positieve gedrag, met name voor wat betreft huis- en schoolregels.
Neem contact op met andere ouders, leerkrachten om samen iets aan het pesten te
doen.
Geef uw kind zo nodig extra aandacht.
Help uw kind manieren te zoeken waardoor het beter met andere kinderen om kan
gaan.
Houdt in de gaten of het pesten na verloop van tijd niet opnieuw de kop opsteekt.
Bedenk dat het veelvuldig kijken naar gewelddadige films of computerprogramma’s het
gedrag van uw kind negatief kan beïnvloeden.
Zoek hulp van deskundigen als dat nodig is.

57

Bijlagen School Ondersteuningsplan Montessorischool Dukenburg

Voorbeeld van groepsregels
Om in de groepen actief en passief aandacht te besteden aan pesten en ander ongewenst gedrag,
hangt in elke groep een aantal gedragsregels. Deze gedragsregels, die gehaald zijn uit het project “De
veilige school”, zijn onder te verdelen in 3 groepen:
Om niet over de schreef te gaan
- Ik neem een ander zoals die is en discrimineer niet.
- Ik geef geen bijnamen, ik scheld niet uit en ik doe niet mee aan roddelen.
- Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
- Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld.
Voor als iemand je hindert;
- Als iemand mij hindert zeg ik duidelijk “stop ermee”.
- Als dat niet helpt vraag ik een leerkracht om te helpen.
- Ik speel niet voor eigen rechter.
Voor alle omstanders;
- Ik help anderen zich aan deze regels te houden
- Ik kom klagen, niet klikken. (Bij klagen wil je dat ongewenst gedrag gestopt wordt, bij klikken hoop
je dat iemand straf krijgt.)
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Model van een pestcontract Anti-pestcontract
Kinderen die pesten, zitten zelf in de nesten!
Allen die dit contract ondertekenen, zullen zich aan de afspraken houden, zowel op school als
daarbuiten

1. We schelden elkaar niet uit
2. We lachen elkaar niet uit
3. Ieder mag zijn eigen mening hebben
4. We beoordelen elkaar niet op schoolresultaten, uiterlijk, vriendjes of kle-ding
5. We sluiten niemand buiten
6. We blijven van elkaars spullen af
7. We luisteren naar elkaar
8. We bemoeien ons niet overal mee
9. We zijn eerlijk
10.We blijven van elkaar af
11.We bedreigen, chanteren elkaar niet
12.We kiezen geen partij bij ruzie, maar dragen bij aan een oplossing
13.We helpen elkaar als iemand hulp nodig heeft
14.Niet na-apen
15.Word je gepest dan vertel je het aan iemand, bij voorkeur aan je leer-kracht
16.We vertellen geen geheimen door
Wij, …………………………………………….. houden ons aan dit contract en melden het direct aan de
leerkracht(en) als iemand zich er niet aan houdt.
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BIJLAGE 10. PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE
1. Inleiding / waarom een protocol dyslexie
Kinderen met dyslexie hebben ernstige problemen met lezen en/of spellen en hebben hierdoor
een belemmering om optimaal van het onderwijs te kunnen profiteren. Montessorischool
Dukenburg vindt het daarom erg belangrijk aandacht aan kinderen met dyslexie te schenken.
Dit protocol bevat actuele kennis over lees-en spellingontwikkeling en de problemen die zich bij
kinderen kunnen voordoen op dit gebied. Dit protocol geeft het onderwijsteam en ouders van
Montessorischool Dukenburg uitleg over dyslexie, hulp bij het signaleren van leesproblemen en
biedt richtlijnen voor behandeling en ondersteuning.
2. Definitie van en uitleg over dyslexie
Er zijn meerdere omschrijving van dyslexie, maar de officiële definitie in Nederland, die
Montessorischool Dukenburg ook volgt, luidt: ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt
door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het
lezen en/of spellen op woordniveau (definitie van de Stichting Dyslexie Nederland, 2004).
Met dyslexie worden lees- en spellingproblemen bedoeld, dus problemen bij het lezen en bij het
opschrijven van woorden. Meestal gaan de lees- en spellingproblemen samen, maar ze kunnen
ook apart bestaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een kind met dyslexie redelijk spelt, maar
veel moeite heeft met lezen. Andersom kan ook.
Niet alle leesproblemen worden veroorzaakt door dyslexie. Pas wanneer duidelijk is dat het
onderwijs van goede kwaliteit is en extra begeleiding volgens een planmatige aanpak geen
resultaat heeft, kan van dyslexie sprake zijn. Bij dyslexie moet er dus sprake zijn van
hardnekkigheid.
Bij dyslexie komt de teken-klankkoppeling moeizaam op gang. Kinderen met dyslexie doen er
veel langer over voordat ze alle letters kennen en deze tot woorden kunnen vormen. Ook het
foutloos leren opschrijven van woorden kost hen meer tijd. Zij moeten dan ook veel meer
oefenen dan kinderen zonder dyslexie.
Dyslexie is een stoornis in het technisch leren lezen, maar geen stoornis in het begrijpend lezen.
Het begrijpend lezen kan wel worden belemmerd als het technisch lezen veel aandacht en
energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie het geval is. Bijna alle kinderen met dyslexie leren
uiteindelijk wel lezen, maar blijven dat trager doen, moeten er meer energie in steken en zijn
sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer.
De precieze oorzaak van dyslexie is nog niet helemaal bekend, maar moet worden gezocht in de
hersenen. Het lijkt erop dat het hersengebied waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld
(en andersom) zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is. De aangeleerde teken-klankkoppeling
wordt daardoor onvolledig of incorrect in de hersenen verwerkt en minder goed in het geheugen
opgeslagen. Dit wordt een specifiek fonologisch verwerkingsprobleem genoemd. Het gevolg is
dat de aangeleerde, en dus als bekend veronderstelde, klankcodes moeilijker uit het geheugen
zijn te halen dan bij mensen zonder dyslexie. Lezen kost voor een dyslect ook meer energie dan
bij de gemiddelde lezer. Hoe het nu komt dat de koppeling tussen klanken en schrifttekens bij
mensen met dyslexie moeizaam verloopt, is nog niet helemaal duidelijk. Een genetische aanleg
die een vroege verstoring in de hersenontwikkeling veroorzaakt, wordt verondersteld. Bij
dyslexie speelt een erfelijke factor mee, het komt in sommige families meer voor dan in andere
families.
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Dyslexie is niet bij ieder kind hetzelfde. Het kan variëren in de manier waarop het tot uiting
komt, in de ernst van de stoornis, in achterliggende problemen en bijkomende stoornissen. Bij
dyslexie gaat het uitsluitend om de lees- en spellingproblemen. Heeft een kind nog andere
problemen, bijvoorbeeld een aandachtstekortstoornis dan is het belangrijk dat dit wordt
onderkend. Elke stoornis heeft een eigen aanpak nodig. Voor dyslexie is deze gericht op lees- en
spellingtaken.
3. Leren lezen en spellen op Montessorischool Dukenburg1. / interventies
Goed leesonderwijs heeft op Montessorischool Dukenburg de hoogste prioriteit. Dit begint al bij
de kleuters. De groepsleerkrachten in de kleutergroepen zijn op speelse wijze actief met letters
bezig. Door middel van thema-activiteiten en routines wordt aandacht aan de letters besteed.
Voor kleuters uit gezinnen waar taal en lezen weinig aandacht krijgen, de zogenaamde
risicokleuters, is het van extra groot belang dat zij op school veel ervaring opdoen met
geschreven taal en letterkennis opdoen.
Via het digitale registratieprogramma KIJK registreren de kleuterleerkrachten onder meer de
mondelinge taalontwikkeling, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en het
logisch denken. Kleuters die opvallen binnen dit systeem krijgen naast extra aandacht van de
groepsleerkrachten en de tutor, binnen de groepsplannen.
In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen (nieuwste versie) en leren de
kinderen goed geautomatiseerd technisch lezen. Kinderen worden goed gevolgd in hun
leesproces in groep 3. Kinderen die opvallen door een leesachterstand, krijgen extra leestijd in
de klas en met de leerkracht na de wintersignaleringstoets en extra instructie spelling in de
groep. Ook wordt er aan ouders gevraagd dagelijks kort te lezen met hun kind. Dit wordt zo
vroeg mogelijk in het schooljaar ingezet om grotere achterstanden te voorkomen. ]
Vanaf groep 4 werken we met de methode Flits. Onze werkwijze staat omschreven in ‘Zo
Werken Wij op Montessorischool Dukenburg m.b.t. het technisch lezen.’ Voor spelling is de
werkwijze ook uitgewerkt in het ‘Zo Werken Wij op Montessorischool Dukenburg’ document. Bij
spelling wordt expliciet aandacht besteed aan het verklanken en het benoemen van de regels.
De werkwijze is opgezet met behulp van de Kwaliteitskaart voor goed spellingsonderwijs vanuit
de Taalpilot. Hierbij wordt gewerkt met de spellingskaarten uit de Taalkast Taal Doen.
Leerlingen worden gevolgd middels de toetsen van Flits en wekelijkse dictees. Twee maal per
jaar worden CITI DMT AVI en Spelling afgenomen (januari en juni). Kinderen die uitvallen krijgen
extra instructie en inoefening.
4. Signaleren van dyslexie
Blijven de lees- en spellingachterstanden, ondanks de interventies, alsnog bestaan, dan kan er
mogelijk sprake zijn van dyslexie. Om vast te stellen of daarvan sprake is, is een kenmerkenlijst
dyslexie opgesteld voor de leerkrachten. De kenmerkenlijst dyslexie kan gebruikt worden als
hulpmiddel voor de leerkrachten om mogelijke dyslexie te signaleren.
Kenmerkenlijst mogelijke dyslexie
Algemeen
 Lees- en of spellingproblemen zitten in de familie
De vroege ontwikkeling
 langer blijven hangen in ‘krompraten’
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later gaan praten (vanaf 2 à 3 jaar)
eigen taaltje ontwikkelen
slecht verstaanbaar spreken, matige articulatie

Groep 1, 2
 geheugen (onthouden van opdrachten, versjes leren)
 moeite hebben met verstaan in de aanwezigheid van achtergrondgeluid


woorden die op elkaar lijken door elkaar halen



iemand die snel spreekt moeilijk verstaan



moeite hebben met verbale opdrachten



hardnekkige uitspraakfouten



moeite hebben met het nazeggen van lange en nonsens woorden



moeite hebben met het snel benoemen van kleurennamen, cijfers, eenvoudige objecten



moeilijk klanken kunnen onderscheiden



zeer weinig of geen letters kennen



zeer weinig tot geen pogingen ondernemen om tot schrijven te komen, te schrijven (bijv.
eigen naam)

Groep 3, 4, 5
Kenmerken algemeen
 matig fonemisch bewustzijn (m.n. auditieve analyse)
 weinig belangstelling voor of zin in lezen, schrijven, taal
 problemen met taalstructuur-oefeningen in taalmethode, bijvoorbeeld zinnen maken of
veranderen
 bij zwakke taalvorderingen wel goede rekenprestaties: rekenbegrip goed, automatiseren
en/of tafels tot 10 leren matig
 zwakke concentratie in de klas, vooral bij het verwerken van talige informatie,
bijvoorbeeld uitleg door de leerkracht
 vergeetachtig, ‘slordig’ in de klas
 komt jonger over
 wisselende leerhoudingen, ‘goede dagen – slechte dagen’
 bij spontaan spreken nog grammaticale fouten of zinsbouwproblemen
 kan iets niet goed samenhangend uitleggen; woordvindingsproblemen
 spreekt met weinig intonatie; zwakke articulatie
 zwakke tijdsoriëntatie
Kenmerken lezen
 eerst traag, spellend lezen; in later stadium neiging tot radend lezen


haperend lezen en veel herstellen vanuit context



moeite met korte taalstructuur-woorden (functiewoordjes) zoals: de, want, maar, wat



soms onnatuurlijk of monotoon lezen



na langere tijd steeds meer fouten en moeizaam lezen



zwakke articulatie, matige mondmotoriek



navertellen van het gelezene is goed



bij redelijk technisch leesniveau is het begrijpend lezen voldoende
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Kenmerken spellen
 vooral veel fouten; van allerlei aard


problemen met korte/lange klanken (o-oo, a-aa, e-ee)



bij klankzuivere woorden klanken (letters) weglaten, met name klinkers



problemen met discriminatie u-ui-eu-uu



problemen met de stomme e-klank



problemen met klankposities (klankvolgorde)



samengestelde woorden los opschrijven



losse woorden aan elkaar schrijven



soms woordverminkingen



schrijft woorden ene keer goed, andere keer fout en weer andere keer op weer een
andere manier fout

Groep 6, 7 en 8
Kenmerken algemeen
 geen zin in lezen en ‘boeken’


taalstructuur-oefeningen in taalmethode kunnen problemen opleveren



matige concentratie, vooral bij de taalvakken



wisselende leerhouding (goede dagen, slechte dagen); tegen het einde van het
schooljaar duidelijk vermoeid



na vakantie moeilijk op gang komen op school



langzaam met schriftelijke verwerking van leerstof



bij zwakke taalvorderingen rekenen voldoende tot goed; soms mindere prestaties op
hoofdrekenen



belangstelling voor zaakvakken, zoals geschiedenis en biologie, maar (schriftelijke)
verwerking en huiswerk leren moeizaam



kan iets niet goed samenhangend uitleggen; woordvindingsproblemen

Kenmerken lezen
 veel radend lezen en herstellen vanuit context


taalstructuur-woordjes (functiewoordjes) worden minder vlot gelezen dan woorden met
concrete inhoud



bij leestoetsen op woordniveau nog zwakke prestatie



soms onnatuurlijk, niet dynamisch/melodisch lezen



matige articulatie



inhoud van een verhaal wordt wel onthouden



begrijpend lezen is voldoende, maar meer tijd nodig

Kenmerken spellen
 nog steeds moeite met correct schrijven van klankzuivere woorden (luisterwoorden):
een klank of een gedeelte van een woord weglaten, kort/lang-problemen, vergissingen
met klinkers en dergelijke


relatief meer problemen met spellingregels, met name rondom de open en gesloten
lettergreep



samengestelde woorden los schrijven
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woordverminkingen



het leren van woordpakketten en dergelijke (woorden vanuit de spellingmethode) lukt
wel, maar bij spontaan schrijven (bijvoorbeeld een opstel) veel fouten



snel, klakkeloos opschrijven; geen reflectie



het woordbeeld van moeilijke woorden op groep 7/8-niveau (bijvoorbeeld leenwoorden)
komt moeizaam tot stand



schrijft woorden ene keer goed, andere keer fout en weer andere keer op weer een
andere manier fout

Het kind wordt vervolgens met de intern begeleider besproken. Als een leerkracht en intern
begeleider vermoeden dat een kind dyslexie heeft, wordt er een leerlingdossier opgebouwd. In
dit zogenoemde leerlingdossier staat omschreven wat de achterstand van de leerling inhoudt,
wat er door school aan begeleiding is geboden om deze achterstand te verkleinen en wordt een
overzicht van de toetsresultaten bijgevoegd. Ook de afgenomen testbladen van DMT en AVI
worden hieraan toegevoegd (met foutaanduidingen van de toetsafnemer). Het is belangrijk dat
hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen wordt aangetoond. Daarmee wordt bedoeld
dat, ondanks goed onderwijs en extra geboden hulp gedurende een half jaar, de problemen
blijven bestaan. De hulp die geboden wordt moet voldoen aan de criteria op
ondersteuningsniveau 2.
Ondersteuningsniveau 2:


meteen volgend op hoofdmeetmoment 1 (of de herfstsignalering) waarop de leerling
een D- of E-score of V-(min)score of V-score voor technisch lezen en/of spelling behaalt
(geldt voor zwakste 25% leerlingen)
 bevat meer instructie, meer leertijd, meer oefentijd
 d.w.z. aangepaste instructie in kleinere stappen, extra feedback, extra verwerkingstijd
 met aanvullende materialen uit de gehanteerde methode, eventueel aangevuld met
materiaal uit andere methode(s)
 evaluatie na 10 tot 12 weken
 uitgevoerd door of (indien klassenassistent) onder verantwoordelijkheid van de
leerkracht
 suggesties voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, zie Handreiking (Handreiking
voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie) p.6 en p.7
Wanneer bij de evaluatie middels DMT/ AVI blijkt dat de leerling onvoldoende boekt wordt
overgegaan naar ondersteuningsniveau 3.
Ondersteuningsniveau 3:








wordt gestapeld op ondersteuningsniveau 2 (bij o.n. 3 is er ook altijd o.n. 2)
voorafgegaan door foutenanalyse van lees- en/of spellingdeelvaardigheden
beschreven in een individueel handelingsplan (HP), volgens de richtlijnen in de
Handreiking
is een intensieve, bij voorkeur individuele begeleiding met aanvullende remediërende
methodieken of intensivering vanuit de gehanteerde methode
deelname van maximaal 3 andere kinderen dient verantwoord te worden in HP
gegeven en beschreven door/onder verantwoordelijkheid van RT-er, IB-er of
leesspecialist, zie Handreiking p.8 en p.9
minimaal 3 x 20 min. per week
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gedurende twee periodes van 10 tot 12 weken elk, vakanties niet meegerekend
suggesties voor invulling lezen/spelling op zorgniveau 3, zie Handreiking p.7 en p.8

5. Diagnosticeren en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Dyslexie bestaat in verschillende varianten. Er zijn milde varianten van dyslexie en er bestaan
meer ernstige varianten. Slechts een kleine groep van alle dyslectische kinderen voldoet aan de
criteria voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Slechts deze, dus de meest ernstige vorm van
dyslexie, waarbij dyslexie de primaire stoornis is, komt voor een door de gemeente vergoed
onderzoek en een vergoed behandeltraject in aanmerking. De criteria om voor een vergoed
onderzoek in aanmerking te komen zijn:
1. De leeftijd van het kind ligt bij aanmelding voor een dyslexieonderzoek en behandeling
tussen de 7 en 12 jaar. De dyslexiezorg mag in elk niet gestart worden nadat het kind 13
jaar is geworden.
2. Er moet een leerlingdossier (leesdossier) zijn waaruit blijkt dat er in het onderwijs een
traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen).
3. De school heeft het vermoeden dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie,
gebaseerd op de geringe vooruitgang bij het traject van intensieve extra hulp.
Ouders zijn de aanvrager van het onderzoek. Zij kunnen bij meerdere bij de gemeente
aangesloten bureaus voor dyslexie onderzoek terecht. School kan een lijst verzorgen.
Wanneer een mildere vorm van dyslexie bij een kind wordt vermoed, is onderzoek uiteraard ook
mogelijk. Dit onderzoek dient door ouders zelf te worden georganiseerd en gefinancierd. Ook bij
een mildere variant van dyslexie wordt een dyslexieverklaring verstrekt en is behandeling,
gefinancierd door ouders, mogelijk.
Hoe ziet het traject van een vergoede dyslexiebehandeling eruit wanneer EED is vastgesteld? Het
kind heeft dan recht op vergoede dyslexiebehandeling. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Het kind krijgt 40 tot 60 keer wekelijks een individuele behandeling van 45 minuten door een
dyslexie-behandelaar vanuit een door de gemeente erkend bureau. Behandeling vindt plaats op
school of bij de aanbieder van de behandeling. In de behandelingen wordt ook aandacht besteed
aan psycho-educatie. Aan het kind wordt uitgelegd wat dyslexie is en worden zijn of haar
kwaliteiten besproken.
Er wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staan de leerdoelen en praktische afspraken
beschreven. Het behandelplan wordt regelmatig, rond iedere 12 weken, geëvalueerd en
bijgesteld.
Ouders dienen thuis meerdere keren per week met hun kind te lezen en te spellen.
Aan het eind van iedere termijn (12 weken) neemt de behandelaar verschillende toetsen af om
de tussentijdse vorderingen van het kind in kaart te brengen. De resultaten worden besproken
met school en de ouders.
Het kind krijgt een dyslexieverklaring.
6. Na de behandeling
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Na 40 tot 60 behandelingen stopt de dyslexietraining. Het is hierbij belangrijk te realiseren dat
dyslexie een blijvende stoornis is en dat leerkrachten en ouders het kind blijven stimuleren veel
te lezen.
Om zelfstandig met leesmateriaal te leren omgaan, zullen dyslectische kinderen vrijwel altijd
blijvend hulp en ondersteuning nodig hebben. In de bovenbouw van onze school komen
dyslectische kinderen voor dispenserende en compenserende maatregelen en digitale
ondersteuningsmiddelen in aanmerking. Hoe ziet deze hulp er concreet uit? Met het kind en de
ouders worden afspraken gemaakt over wat hij of zij prettig vindt aan maatregelen en
ondersteuningsmiddelen. Dit kan per kind verschillen. Een aantal CITO-toetsen kunnen
bijvoorbeeld mondeling of digitaal worden afgenomen. Zie protocol afname Cito toetsen.
Toetsen kunnen op geel of groot papier worden gekopieerd. Er is ruimte voor extra toetstijd of
de toets kan in een aparte, rustige ruimte worden gemaakt, indien gewenst. Ook bestaat de
mogelijkheid tot het gebruik van de digitale voorleessoftware Claroread.
Al met al besteedt Montessorischool Dukenburg blijvend aandacht aan de specifieke problemen
van dyslectische kinderen, zodat het kind zoveel mogelijk zelfstandig leert omgaan met zijn of
haar lees- en spellingproblemen.
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BIJLAGE 11. PROTOCOL COMMUNICATIE GESCHEIDEN OUDERS
Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben
zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag
en één ouder zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders nooit
getrouwd zijn. In dit themadossier worden de regels over informatieverstrekking aan gescheiden
ouders en de uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) besproken. Waar
wordt gesproken over gescheiden ouders kan ook worden gelezen ‘ouders met een verbroken
relatie’.
Inhoud van dit themadossier:
 Wettelijke bepalingen
 Mogelijkheden voor ouders: de klachtencommissie
 Adviezen LKC
 School moet neutraal zijn
 Beide ouders hebben ouderlijk gezag
 Ouder zonder ouderlijk gezag
 Aanbevelingen LKC voor scholen
Wettelijke bepalingen
Bij de beoordeling van klachten houdt de LKC rekening met geldende wettelijke bepalingen.
Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is van belang of een ouder het gezag
heeft. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW),
de WPO en de WVO. Uit deze wetsartikelen volgt dat het in eerste instantie aan (gescheiden)
ouders is om elkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In
sommige gevallen is de relatie tussen de ouders zo vertroebeld, dat goede onderlinge
communicatie niet meer aan de orde is. Dan komt de school in beeld. De vraag rijst dan wat de
verplichtingen van de school zijn inzake de informatieverstrekking.
Boek 1 Burgerlijk Wetboek
Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met
gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (bijv.
schoolrapporten en informatie over extra begeleiding).
Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft,
als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over
belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind
betreffen. Er zijn op deze regel twee uitzonderingen:
 de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier
aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;
 de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet.
Wet op het primair onderwijs en Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 23b van de Wet op het voortgezet
onderwijs (WVO) en artikel 20 van de Wet op de expertisecentra (WEC) bepalen dat de school
over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.
Beide ouders hebben ouderlijk gezag
 De school heeft een actieve informatieplicht. Zij moet ouders dezelfde mondelinge en
schriftelijke informatie geven. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid
(105683, 105535).
 Als de school weet dat er geen omgang is tussen een ouder en het kind, mag de school
geen genoegen nemen met de mededeling van de ouder dat die de andere ouder wel zal
informeren. De school moet dit controleren (103918).
 Wanneer in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder de andere
ouder moet informeren en dit vervolgens niet gebeurt, moet de school de betreffende
informatie aan de andere ouder verschaffen (105160).
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Als de school informatie in tweevoud aan het kind meegeeft, voldoet de school in
principe aan haar informatieplicht. Wanneer vervolgens blijkt dat de informatie een van
de ouders niet bereikt, moet de school een andere manier zoeken om de informatie te
verstrekken (104129).
Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school de
mogelijkheid bieden voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders (105535, 105683).

Ouder zonder ouderlijk gezag
 De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken over het
kind of diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen, de
school hoeft dit dus niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de
cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties of
medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een
uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto (105032, 106212).
 Er is geen wettelijke bepaling op grond waarvan de school gehouden zou zijn een
kennismakings- of rapportgesprek te voeren met de niet gezaghebbende ouder
(107306).
 Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het
kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen
afweging over dat belang maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een
verzoek tot informatieverstrekking op de hoogte brengen (107306). Als de ouder met
gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in
het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten
onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van
de informatieplicht is opgenomen (08.023/037). De veiligheid van het kind speelt een rol
bij de afweging of de school informatie verstrekt (105698).
 Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder mag een school
terughoudend zijn in het verstrekken van informatie (104563).
 Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder
ouderlijk gezag informatie opvraagt (106906).
 De mogelijk biologische vader van een leerling is niet gelijk te stellen met een ouder
zonder gezag en heeft daarom geen wettelijke aanspraak op informatie (107052).
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