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Algemene gegevens: 

OBS de Poolster  

Oostzeestraat 38 

8226 BA Lelystad 

Telefoon: 0320.250514 

 

Emailadres: J.verstappen@stichtingschool.nl en of C.winter@stichtingschool.nl 

 

Contactpersonen: 

Schoolleider: J Verstappen (Interim) 

Interne Begeleider: C. Kramer-Winter 

 

Leerlingaantal  mei 2016 

 Aantal  Gewicht 0 Gewicht 0,3 Gewicht 1,2 

Leerlingen regulier 100 76 2 22 

Leerlingen van statushouders en 

van vluchtelingen   

127 25 11 91 

Totaal 1 227 101 13 113 

  

                                                             
1 DUO 16 mei 2016 

mailto:J.verstappen@stichtingschool.nl
mailto:C.winter@stichtingschool.nl
http://www.poolsterlelystad.nl/
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Overzicht schoolpopulatie leerjaar 1 – 8 in juni 20162 

 

Leerjaar  1  2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Gedoubleerde kinderen 1 1 - - 4 7 - - 13 

Kinderen die een jaar 

hebben versneld 

- - - 1 - - - - 1 

Hoogbegaafde kinderen 

(mbv DHH naar voren 

gekomen) 

- - - - - - - - 0 

Kinderen die de doelen 

van groep 8 op 1 of 

meerdere vakken niet 

gaan halen (een jaar of 

meer achterstand) i.v.m 

OPP’s 

- - - - - 3 2 1 6 

kinderen met toegekend 

arrangement 

  2   1   3 

Dyslectische kinderen - - - - - - - - - 

          

Kinderen die een vak 

volgen in een andere klas 

- - - - - - - - - 

Kinderen met gescheiden 

ouders 

2 2 1 - 2 4 1 1 13 

Kinderen met andere 

thuistaal dan Nederlands 

5 7 1 1 3 1 2 1 21 

Overig (bijzondere 

onderwijsbehoeftes) 

4 2 5 4 3 3 4 - 25 

Leerlingen met gewicht 

0,3 

1 - - - - 1 - - 2 

Leerlingen met gewicht 

1,2 

7 4 2 1 3 4 2 0 23 

Doelgroep kinderen  VVE 8 9 X X X X X X X 

 

  

                                                             
2 Hierin zijn niet de leerlingen van statushouders en van vluchtelingen opgenomen. 
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1. PASSEND ONDERWIJS 

Vanaf augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht.er wordt van onderwijsinstellingen 

verwacht dat er onderwijs geboden kan worden aan zoveel mogelijk verschillende leerlingen. Om dit 

tot uitvoering te brengen zal er zo veel mogelijk moeten worden aangesloten bij de 

ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. In dit ondersteuningsplan beperken wij ons tot het 

reguliere onderwijs in de leerjaren 1 tot en met 8. Voor ons onderwijs aan statushouders en 

vluchtelingen hebben wij een aangepast ondersteuningsplan.  

Samen SchOOL zijn is het motto van het Koersplan van Stichting SchOOL te l Lelystad. Voor de 

scholen binnen het bestuur van Stichting School, en dus ook voor De Poolster, geldt dat een 

continuüm van kwalitatief goed onderwijs en van een goede zorgstructuur van wezenlijk belang is 

voor passend onderwijs binnen de eigen school. Samenwerking met de andere scholen, inclusief de 

SBO school/scholen, zorgt uiteindelijk voor dekkende opvang voor alle kinderen binnen ons bestuur. 

Het Onderwijszorgprofiel/Ondersteuningsprofiel speelt een belangrijke rol binnen Passend Onderwijs 

in Lelystad en Dronten. 

De Poolster beschrijft in dit zorgplan haar continuüm van onderwijs en zorg voor alle leerlingen. Dit 

plan is een werkplan en continu in ontwikkeling, op basis van wetgeving en nieuwe onderwijskundige 

inzichten. 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het 

kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt 

nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad werken 

de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle 

leerlingen passend onderwijs te bieden binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs Dronten 

en Lelystad.  

Binnen de Poolster zijn de volgende ontwikkelings- en onderwijsarrangementen voor leerlingen 

beschikbaar. Er is een peuterspeelzaal, een doorstroomgroep voor kinderen van 3,5 – 4,5 jaar, een 

regulier onderwijsaanbod voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, een Taalklas voor kinderen van 

statushouders en klassen voor kinderen van vluchtelingen. Daarnaast heeft de school ook een voor- 

en een naschools aanbod voor haar leerlingen. (zie de schoolgids op de website).  

De leerlingen van de Poolster werken in een veilig pedagogisch klimaat en in een rijke didactische 

leeromgeving. Wij dagen onze leerlingen uit zelfstandig oplossingen te zoeken om zich de leerstof 

eigen te maken, waarbij samenwerken een grote rol speelt. Wij stimuleren de leerlingen in het nemen 

van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.  

Onze school is een ‘brede basisschool’. Dit betekent dat de school de leerlingen extra 

ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt onder en na schooltijd. Om dit te kunnen bereiken werken wij 

steeds meer samen met uiteenlopende sport-, zorg-, cultuur- en welzijnsorganisaties. 

Het motto van de Poolster 

De Poolster  .. Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk! 
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De visie van de Poolster  

Visie: 
Op basisschool de Poolster hebben we oog voor uw kind en zijn of haar talenten. Samen met kinderen 
en ouders werken wij aan een verbinding tussen culturen en zorgen wij voor de ontwikkeling van een 
stevige basis. Dit realiseren wij door het gebruik van coöperatieve werkvormen en het leren van 
vaardigheden voor de toekomst. Uw kind ontwikkelt zich op De Poolster in een rijke leeromgeving. 
 

 1.1 Aanmelding en zorgplicht 

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om 

toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het 

bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen 

als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven.  

De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar 

is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt 

gevraagd. 

Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja 

welke school hebben aangemeld.  

Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling 

Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is 

het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die 

wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. 

De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. 

Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het 

Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de 

leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. 

Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. 

Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders 

weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren. 

 

1.2 Zorgplicht en verhuizing van een kind 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op 

de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de 

school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar 

het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken 

verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of 

haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. 
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2. ZORGROUTE OP DE POOLSTER 

De zorgstructuur op De Poolster is gebaseerd op de cyclus van de 1-zorgroute. Deze cyclus bestaat uit 

een proces op groepsniveau, waarbij de leerkracht de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart 

brengt, het onderwijsaanbod daarop afstemt en vastlegt in een groepsplan. Tijdens de uitvoering van 

het groepsplan wordt op basis van observaties en toets resultaten dit aanbod geëvalueerd, bijgesteld 

en uiteindelijk aangepast voor de volgende cyclus.  Dit vraagt van de leerkrachten een 

onderzoekende, lerende houding en een discipline bij het verzamelen van gegevens. Het gaat hierbij 

niet alleen om de onderwijsbehoeften van de leerlingen, maar vooral om de ondersteuningsbehoefte 

van de leerkracht: Wat heeft de leerkracht nodig om deze groep leerlingen een passend 

onderwijsaanbod te geven en dit ook uit te voeren?  

Dit is een proces/cyclus (HGW). Het kan voorkomen dat langer er langer bij een fase moet worden stil 

gestaan alvorens de leerkracht systematisch kan werken. Hoe beter de leerkracht toegerust is met de 

vaardigheden van de 1-zorgroute, hoe planmatiger en doelgerichter de leerkracht kan werken aan het 

in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zo kan de leerkracht voorzien in het 

passende leerstofaanbod van de groep leerlingen. 

Het onderwijs op de Poolster is voor wat betreft de reguliere leerjaren 1 tot en met 8 georganiseerd 

volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de leerjaren maken we gebruik van de volgende 

methodes.  

De methodes  

Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen 

Technisch lezen Estafette 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 

Taal Taalactief 

Spelling Taalactief 

Rekenen Alles telt 

Schrijven/motoriek Pennenstreken 

Aardrijkskunde Blink 

Geschiedenis Blink 

Natuur Blink 

Engels Take it easy 

Verkeer Verkeerskrantjes VVN 

Handvaardigheid  

Tekenen  

Muziek 123 Zing 

Soc. em. Ontwikkeling Kanjertraining 

Drama  

  



8 

 

3. NIVEAUS VAN ZORG 

Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de leerlingen, zal er op een handelingsgerichte 

wijze gewerkt moeten worden. Hierbij worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal 

gesteld. Om dit optimaal gestalte te geven is er binnen Stichting SchOOl voor gekozen om met 

groepsplannen van Focus te werken. 

In het jaar 2014-2015 is er op de Poolster een start gemaakt met de kennisoverdracht op het gebied 

van onderwijsbehoeften. En het opstellen van een groepsplan. 

In het jaar 2015-2016 hebben de leerkrachten met elkaar en onder leiding van de IB’r en een 

begeleider van Focus (Universiteit van Twente) een definitief format gekozen om de leerlingen 

middels een groepsplan zo optimaal mogelijk te kunnen volgen. 

Door middel van de Focus methodiek om van prestatiefeedback  leer je opbrengstgericht te werken.. 

(zie de borgingsdocumenten FOCUS ).   De naam Focus wijst op centraal stellen van de 

leeropbrengsten van de school: op welk niveau presteren wij als school in vergelijking met gemiddelde 

Nederlandse basisscholen/ waar kunnen we nog beter in worden en hoe gaan we dat realiseren? 

De Poolster volgt de leeropbrengsten door middel van de LOVS toetsen.( Zie de  jaarplanning). 

De ondersteuningscyclus zoals wij die als school inzetten bestaat uit zes niveaus. Op de volgende 

bladzijden een korte beschrijving over de inhoud. (volledig stroomschema van Stichting School  zie 

bijlage 1) 

 

3.1 Ondersteuningsroute OBS de Poolster (zie ook bijlage 1) 

 

NIVEAU 1-3 

 

Signalering.( Tijdens de groepsbespreking, Team- Bouwvergadering zie jaarplanning) 

 Probleem analyse (Groepsplannen) 

 Wat weet je al ten aanzien van de factoren die het probleem beïnvloeden  

( stimulerend of belemmerend) vanuit een interactioneel referentiekader 

 Wat is er al aan het probleem gedaan en wat waren de effecten 

 Wat zegt de leerling er zelf over ( vul Kindplan bijlage 13 in samen met de leerling) 

 Begin met het invullen van een ( Groeidocument van Stichting School) 

 Delen van de zorg met ouders ( 10 min gesprek of extra afspraak maken) 

 

Leerlingbespreking. Notities zie vergaderingen 

 Leerling wordt op de HGW- lijst gezet. Zie documenten IB’r HGW-lijsten op maand. 

 Direct maatregelen nemen of verzamelen van verdere gegevens. 

 Collegiale consultatie ( lkr werken/overleggen samen) 

 Toestemming ouders vragen formulieren Zien in klas/ WSNS/ MDF/GGD io IB  

 

Informatie voldoende?  

Hulpvraag goed formuleren en kijken welke ondersteuning nodig is. 

Hier kan ook hulp bij gevraagd worden aan de ib’r 
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Informatie voldoende?  

Terugkoppeling naar leerkrachten vanuit het ondersteuningsteam overleg tijdens de Team of 

Bouwergaderingen. Hier wordt besloten of het kind in het OT besproken moet worden. 

NIVEAU 4  

 

Kinderen worden besproken in het OT 

Delen van de zorg met ouders ( 10 min gesprek of extra afspraak maken) evt IB 

ondersteunen bij het gesprek 

 

Wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld, dan OPP opstellen ( zie vb.OPP) 

 Doornemen van de conclusies met alle betrokkenen (ouders, leerkracht, kind) 

 Afstemmen van het advies op de situatie, wensen en mogelijkheden 

 Het advies verwerken in en concreet handelingsplan. 

 OPP  uitvoeren/extra inzet in de groep evt interventie aan opstellen 

 Het plan wordt in afstemming met de betrokkenen uitgevoerd (ouders, leerkracht, kind) 

 De speciale begeleiding wordt geregistreerd en tussentijds geëvalueerd 

 Na zes weken wordt het plan bijgesteld 

 

Toetsen, Toets voldoende/onvoldoende ? / Bijstellen OPP 

 

Consultatie gesprek met alle betrokkenen (OT) hoe verloopt het dossier (evt.ronde 

tafelgesprek) 

 G.G.D/ Schoolmaatschappelijkwerk MDF (Jeugd en gezinsteam, overleg elke donderdag. 

Leerling inbrengen via JGT formulier bijlage 11, ouders ondertekenen) 

 IJsselgroep/Zien in de klas 

 Logopedisten 

 Cluster 2 Spraaktaalmoeilijkheden 

 Cluster 4 Gedragsproblemen 

 

Ambulante begeleiding. 

 Cluster 2 Spraaktaalmoeilijkheden 

 Cluster 3 Kleine Prins 

 Cluster 4 Gedragsproblemen 

 

Dossier sluiten. Of interventie aanvragen of arrangement aanvragen. 

 

NIVEAU 5 ( ouders informeren 10 min gesprek of extra gesprek aanvragen) 

 

Psychodiagnostisch onderzoek. 

 Opstellen van onderzoeksvragen 

 Systematisch onderzoeken. 

 Conclusies van onderzoeksresultaten opstellen.  

 Tevens aanvullen van het Groeidocument 

Aanvragen indienen bij I. Sweering 

Hierbij mag je de hulp in schakelen van het Onderwijsloket. 

Bestuur geeft akkoord en het dossier gaat naar het Onderwijsloket. (Nodig 2 deskundigen 

verklaringen) 

Hier wordt vergaderd en besloten hoe het arrangement of hoe de interventie ingezet mag 

worden. 

Arrangement of interventie wordt goedgekeurd en begeleiding wordt gestart. 



10 

Ambulante begeleiders van Eduvier worden ingezet. 

Delen van de zorg met ouders (10 min gesprek of extra gesprek aanvragen) 

 

13. Dossier uitvoeren (evt afsluiten/ bijstellen/ evalueren) 

Eventuele rekeningen opsturen naar het Bestuur Postbus 2451 (Vermeld Passend Onderwijs) 

 

14.Verwijzing SBO( Digidoorzorg in ontwikkeling) 

Invullen Toelaatbaarheidsverklaring formulier bijlage 12 naar I Sweering 

In dienen bij het bestuur. Bestuur geeft akkoord en het dossier gaat naar het Onderwijsloket. 

(Nodig 2 deskundigen verklaringen) 

Hier wordt vergaderd en besloten hoe het arrangement of hoe de interventie ingezet mag 

worden. 

Contact opnemen met SBO School Watergeus of de Vogelveste 

Ouders schrijven zelf de leerling in. Handtekening van ouders is gewenst maar niet nodig. 

 

15. Dossier sluiten. OKR invullen Bijlage 15 

 

16. Verwijdering. Alles in samenwerking met het bevoegd gezag 

 

15. Dossier sluiten. Invullen op het overdrachtsformulier bijlage 15 bij overgaan naar volgende 

groep. 

 

 

NB let tijdens deze route op het  Stroomschema  Blijven zitten in Bijlage 7 
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4 HANDELINGSGESRICHT WERKEN EN OPBRENGSTGERICHT WERKEN 

Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen 

te verbeteren. Hierbij gelden zeven uitgangspunten, die 

met elkaar samenhangen: 

 

 

1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 

3. De leerkracht doet ertoe 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang 

5. We werken constructief samen 

6. Ons handelen is doelgericht 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant 

Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de 

grootst mogelijke opbrengst. 

Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht 

werken. Dat is van belang op alle niveaus binnen de school, dus niet alleen de leerkracht, maar ook in 

de bouwen en in het management team. Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder 

andere dat hij de doelen op groepsniveau formuleert en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier 

zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren. 

We werken op  De Poolster opbrengst- en handelingsgericht. Dat betekent dat onze plannen erop 

gericht zijn om door afstemming het meest haalbare uit de kinderen te halen. 

Dit betekent dat  

- we werken met groepsplannen in de groepen 1 t/m 8. Hierin staat beschreven welke vorm van 

instructie elke leerling ontvangt. Dit kan verschillen per vak en onderdeel. Er wordt ook in 

beschreven welke doelen er gesteld zijn voor dat blok. De groepsplannen bijlage 3 worden na elk 

blok geëvalueerd en er  wordt een nieuw groepsplan opgesteld. 

- in de groepen 1 en 2 volgen we het volgsysteem Onderbouwd. In de planningen komt duidelijk 

naar voren welke kinderen welke instructie zullen ontvangen. 

- we werken in de klas volgens continu verbeteren. Op het klassenbord en in de mappen van de 

leerlingen staat beschreven welke onderwijsbehoefte elke leerling heeft en wat de 

vaardigheidsscore en verwachte groei van elke leerling is. Dit gebeurt het hele jaar door. In het 

kader van rapporten wordt na de afname en analyse van de Cito M en cito E toetsen, een 

uitvoerig rapportage gemaakt zodat de leerlingen dit in hun portfolio kunnen verwerken. Deze 

resultaten worden met de ouders besproken. (bijlage 2, cyclus HGW/OGW)  

- aan de hand van het groepsplan wordt er door de leerkracht een weekplanning en dagplanning 

gemaakt deze zijn te vinden in de klassenmappen van de leerkrachten. De leerlingen in de 

bovenbouw hebben de planning ook in hun map en geven hierop aan wat ze per dag doen. De 

groepsplannen, groepsoverzichten en dag- en weekplanningen zijn een onderdeel van de groeps/ 

klassenmappen. 

- er worden volgens de vaste cyclus groepsbesprekingen uitgevoerd door de ib’er. Zie jaarplanning 

bijlage 14. Tijdens deze besprekingen worden de groepsplannen en groepsoverzichten met de 

leerkracht besproken. Voorafgaand dit gesprek geeft de leerkracht bespreekpunten aan. We 

http://www.wij-leren.nl/opbrengstgericht-werken.php
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gebruiken hiervoor het format; groepsbespreking (bijlage 4). Tijdens de groepsbespreking kunnen 

er ook leerlingen naar voren komen die in de leerlingbespreking of tijdens een 

ondersteuningsteamoverleg opgenomen worden.  

- de ib’ er neemt volgens de cyclus groepsbezoeken af, zie jaarplanning. Vooraf wordt er door de 

leerkracht en ib’er afgesproken wat het doel van het groepsbezoek is. De ib’er gebruikt een 

kijkwijzer tijdens het bezoek. De ib’er maakt hiervan samen met de leerkracht een kort verslag 

van en koppelt dit terug naar de leerkracht. 

Er kunnen ook extra groepsbezoeken plaats vinden. Dit kan op verzoek van de leerkracht zijn, 

maar ook collegiale consultatie is mogelijk.  

- tijdens Teamvergaderingen kunnen leerkrachten leerlingen inbrengen om te bespreken 

(zorgniveau 2). De uitkomsten worden door de leerkracht vastgelegd in het Groeidocument 

(bijlage 5). Bij onvoldoende groei van de leerling wordt de leerling besproken met de ib’er 

(zorgniveau 3). De ib’er en de leerkracht overleggen of de leerkracht eerst met geboden 

handreikingen verder kan, of dat de leerling besproken gaat worden in het ondersteuningsteam 

(zorgniveau 4). 

- de leidinggevende komt een of twee keer per schooljaar op groepsbezoek bijlage 9. Het doel 

hiervan is om zicht te krijgen op de uitvoering van de groepsplannen in de verschillende groepen. 

Er wordt nabesproken over de pedagogische, didactische en organisatorische competenties 

waarover de leerkracht beschikt of welke nog verder ontwikkeld kunnen worden. 

De leidinggevende maakt hier verslag van en koppelt dit terug naar de leerkracht. De leerkracht 

stelt een POP op of stelt hem bij waar nodig. 

- de Intern Begeleidster en directeur maken twee keer een per jaar een schoolanalyse van de 

opbrengsten en presenteren dit aan het team. Tijdens deze teambijeenkomsten wordt er 

besproken en overlegd welke aanpakken gewerkt hebben en welke niet. Er wordt dan gekeken 

welke afspraken  gemaakt kunnen worden om de opbrengsten te verhogen. Deze interventies en 

activiteiten worden toegevoegd en vastgelegd in de analyse. 

- alle leerkrachten analyseren de resultaten van de cito toetsen. De vakken die verbeterd moeten 

worden, worden verder uitgewerkt is een Focus analyse. Bij de overige vakken volstaat het 

schooloverzicht van Stichting School.. 

- er worden regelmatig feedbackgesprekken gevoerd met de leerlingen.(evt Kindplannen bijlage 13) 

Werkafspraken worden vastgelegd in een kindportfolio. (de afspraken over het Kindportfolio zijn 

nog in ontwikkeling Dit staat deels gepland in schooljaar 2015-2016 en 2016-2017) 
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4 EXTERNE EN BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNING 

We hebben  de beschikking over een ondersteuningsteam waarin een aantal externe 

organisaties/instanties deelnemen. Dit team kunnen wij raadplegen als de school 

handelingsverlegenheid ondervindt ten aanzien van didactisch en/of sociaal emotionele ontwikkeling 

van een leerling.  

 

Ondersteuningsteam (OT) 

De Intern Begeleider initieert de inbreng van een leerling bij het ondersteuningsteam, in samenspraak 

met zowel de leerkracht als de ouders van de betreffende leerling. In uitzonderlijke gevallen kunnen 

leerlingen anoniem met deze organisaties/instanties besproken worden. Hieronder volgt een overzicht 

van de instanties die zitting kunnen hebben in het ondersteuningsteam. 

 

1. Schoolverpleegkundige (GGD) en schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

De schoolverpleegkundige en de school maatschappelijk werker vormen samen het JGT Zij komen 

gezamenlijk zes keer per jaar op school, zie jaarkalender voor de afgesproken data. De JGT vergadert 

elke donderdag. Elke donderdag kunnen er leerlingen ingebracht worden via een 

toestemmingsformulier. JGT is tevens telefonisch bereikbaar op 06 nummer. Hiervoor hangen posters 

in de school) voor overleg over leerlingen. Zie schoolgids. 

Als er zorgen zijn over de opvoeding en zorg thuis, kan de Intern Begeleider de ouders verwijzen naar 

de schoolverpleegkundige en/of de school maatschappelijk werker. Ook leerkracht en intern 

begeleider kunnen bij hen advies vragen.  

De reguliere, geplande lichamelijke onderzoeken, die gedurende de basisschool plaatsvinden blijven 

onveranderd. Dit gebeurt standaard bij leerlingen die in groep (2) en groep (7) zitten. Ook bestaat de 

mogelijkheid om een leerling extra op te roepen voor lichamelijk onderzoek door de schoolarts. 

 

2. Zien in de klas 

Het Samenwerkingsverband 24-03 heeft elke school in Lelystad een consultatieve schoolbegeleider 

vanuit “Zien in de klas” toegewezen. Deze persoon ondersteunt de school bij leerlingenzorg en 

professionalisering van de leerkrachten en/of de intern begeleider.  

 

4.1 Overige ondersteuning 

Daarnaast kunnen we externe ondersteuning krijgen van andere organisaties en instanties voor 

specifieke begeleiding, bv: Expertiseteam Lelystad voor ondersteuning van de leerkracht, Kentalis 

(cluster 2) voor vragen over spraak taal ontwikkeling, Schakelklas Flevomeer bibliotheek voor 

leerlingen met een taalachterstand. 

 

4.2 Interventies en arrangementen 

Naast deze vastgestelde ondersteuningsvormen kunnen we ook leerling specifieke interventies en/of 

arrangementen aanvragen.  

Met een interventie wordt de inzet van interne en externe deskundigen bedoeld: een speltherapeut, 

leesspecialist, ambulante begeleiding vanuit SBO etc.. Zij kunnen de basisondersteuning versterken. 

Het betreft o.a. kortdurende, curatieve, preventieve ondersteuning. De interventie-aanvragen worden 

ingediend bij het bestuur. Daarvoor is een helder, onderbouwd verzoek en een overzicht van de te 

maken kosten nodig.  

Een aanvraag voor een arrangement wordt ingediend als deze de hulpvraag binnen de 

basisondersteuning overstijgt en een TLV niet nodig is, bijvoorbeeld psychologisch- /diagnostisch 

onderzoek, Zijstap, ambulante begeleiding vanuit cluster 3 en 4. Verder is er ook nog een 

mogelijkheid voor mediation, consultatie, enz. De arrangementen gaan rechtstreeks naar het 
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Onderwijsloket. Ook daar hoort een advies bij van het Ondersteuningsteam. Bij extra ondersteuning 

vanuit het samenwerkingsverband wordt er altijd een OPP opgesteld. 

 

4.3 Toelaatbaarheidsverklaring 

Als de ingezette zorg van niveau 1 t/m 4 niet toereikend blijkt te zijn kan er voor de leerling een 

toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden voor plaatsing op een SBO of SO voorziening (niveau 

5). De toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) lopen altijd via het bestuur. Een TLV voldoet aan een 

aantal voorwaarden, zoals de handtekeningen van ouder(s), een deskundigenverklaring van de 

Orthopedagoog en een ander deskundige. Ook moet zichtbaar zijn wat het advies is van het 

ondersteuningsteam, enz.. Het gaat er dus om dat het duidelijk is wat binnen de niveaus van de 

basisondersteuning op school (allemaal is) gedaan en welk effect dat heeft gehad. 

 

4.3  De ondersteuningscyclus Stichting School 

De ondersteuningscyclus en alle bijlagen kunt vinden. kun  je vinden op Sharepoint  

Gebruiksaanwijzing: Als je op Sharepoint bent, klik je op SchOOLplein en vervolgens op Algemeen. 

Aan de linkerkant staat 'Passend Onderwijs" en daarin vind je de Ondersteuningscyclus en alle 

bijlagen. Hieronder de link zodat je er ook direct bij kunt; 

https://stichtingschool.sharepoint.com/algemeen/Passend%20Onderwijs/Forms/AllItems.aspx   

Wanneer je de bijlagen wilt gebruiken, dien je deze eerst te downloaden omdat de documenten in 

deze map  namelijk worden beveiligd tegen aanpassingen. Hieronder de instructie: open het bestand, 

klik op de puntjes rechtsboven naar ‘meer’ (zie plaatje 1) en daarna op downloaden (zie plaatje 2), 

linksonder vind je dan het gedownloade en te bewerken bestand. Sla deze eerst op en voorzie deze 

van de casusnaam (naam groep of naam leerling). Start daarna pas met bewerken. Deze instructie is 

ook opgenomen op de Sharepoint. 

  



15 

5 GEDRAG  

Veilige school  

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en 

prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, 

stagiaires én ouders. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve 

verwachtingen van elkaar en werk je samen. Hiervoor hanteren wij de methode Kanjertraining. Er is 

duidelijkheid over wat van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten, dit aan de hand 

van onze afspraken. 

 

Op De Poolster moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Dat geldt natuurlijk op de eerste plaats voor 

de leerlingen, maar ook voor de ouders en de medewerkers. Als we ons aan de onderstaande regels 

houden, leren en werken we met plezier aan goede resultaten. 

We hanteren op de Poolster de volgende vijf basisafspraken 

1. We zorgen voor een goede en veilige sfeer op school. 

2. We respecteren elkaar. 

3. We blijven van anderen en de spullen van een ander af. 

4. Ruzies of problemen lossen we samen op. 

5. We gebruiken binnen en buiten school geen geweld. 

We vinden deze regels zo belangrijk dat we ze met de leerlingen uitgebreid bespreken en uiteraard 

toepassen. Van medewerkers en ouders vragen wij om de regels te hanteren en bespreken in de 

groep, zodat we elkaar er op kunnen aanspreken.  

Afspraken in de school 

 Rustig lopen in de school 

 In de school praat je zachtjes 

 Als je in de klas bent, blijf je in de klas. 

Afspraken in de groep 

 In de groep geen kauwgom of snoep in de mond. Als je de groep binnenkomt gooi je je kauwgom 

of snoep in de prullenbak. 

 Telefoon niet horen en zien! Als je in de groep komt, doe je de telefoon uit en stop je hem in de 

kluis. 

 Waardevolle spullen niet in je jas laten zitten. School is niet aansprakelijk wanneer er spullen 

verdwijnen!. Stop ze in het kluisje in de klas of geef ze tijdelijk aan je juf of meester. 

 Boeken ruilen in de gang, één leerling tegelijk. 

Schoolveiligheidsplan  

Op de website en op de L schijf is het schoolveiligheidsplan opgenomen. Hierin is verwoord hoe we op 

De Poolster zorgen voor een veilig klimaat. Het plan geeft duidelijk aan hoe we omgaan met agressie 

en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidonderzoek bij medewerkers, 

kinderen en ouders, incidentenaanpak en registratie, internetgebruik, schorsing en verwijdering, wat 

te doen bij ongevallen en overlijden en een ontruimingsplan.  Deze protocollen liggen ook, na het 

maken van een afspraak, ter inzage voor ouders bij de directie van de school   
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6. OVERIGE AFSPRAKEN 

Het ontwikkelingsperspectief 

Informatie over leerlingen wordt digitaal vastgelegd in het LOVS. Als er veranderingen zijn in de 

leerlingdossiers wordt dat gedeeld met de desbetreffende leerkracht en de interne begeleider. Het 

leerlingendossier is altijd in te zien door ouders van de desbetreffende leerling. Zij mogen ook iets 

toevoegen of in overleg met de leraar en interne begeleider  iets verwijderen uit het dossier. 

Wij werken met OPP’s  (bijlage 6). Deze worden opgesteld als 

• er hulp wordt geboden vanuit het samenwerkingsverband en waarvoor het samenwerkingsver- 

band middelen toewijst  

• elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft (zie hierboven) moet binnen 6 weken na 

inschrijving een ontwikkelingsperspectief worden vastgesteld; 

• een leerling met een eigen leerlijn werkt (cognitief en/of sociaal emotioneel); 

• de leerkracht en ib’er vinden dat de onderwijsbehoefte en ontwikkeling specifieker beschreven en 

gevolgd moet worden. 

De leerkracht stelt het OPP op. De leerkracht/ib’er  is er verantwoordelijk voor dat het met ouders 

besproken wordt en ondertekend is. 

Aan het eind van het schooljaar vindt de groepsoverdracht op papier plaats. Elke leerkracht is 

verantwoordelijk voor zijn eigen groep. Aan het begin van het nieuwe jaar vindt de warme overdracht 

plaats. Dit wordt in de jaarplanning opgenomen. 
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Bijlage 2: PLANNING HGW EN OGW 2015 – ZO16 

Raadpleeg de jaarkalender voor de exacte data 

 

aug - okt 
 

Groepsplannen overdracht en 

aanpassen groepsplan 1 

Groep in beeld Tijdens de 

vergaderingen op 
dinsdag 15.45-17.00 en 
indien nodig optioneel 

…………augustus 2015  

27 oktober 2015  

 

 
nov - feb 
 

Groepsplan 2 Onderwijsbehoeften 
worden bijgesteld. 
Didactische overzichten worden 
gemaakt en de analyse van de M 
toetsen 

 
 
Opbrengsten verantwoorden 
 

 
Tijdens de 
vergaderingen op 
dinsdag e15.45-17.00 n 
indien nodig optioneel 

12  januari 2016  

 

 
maart -  april 
 

Groepsplan 3 
Onderwijsbehoeften worden 
bijgesteld. 

 
Vorderingen  

 Tijdens de 
vergaderingen op 
dinsdag 15.45-17.00 en 
indien nodig optioneel 

……….. maart  2016  

 

 
 mei - juli 
 

Groepsplan 4 tevens overdracht 
voor het volgend jaar.  
Overdrachtsformulier invullen 
indien nodig. Onderwijsbehoeften 
bijstellen 
Analyse E toetsen 
Evalueren & nieuwe plannen 
2015-2016 

Niet ivm analyse opbrengsten 
binnen team. 

Tijdens de 
vergaderingen op 
dinsdag 15.45-17.00  en 
indien nodig optioneel 

…………. juni  2016  
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Bijlage 3: VOORBEELD GROEPSPLAN 

 Taaldoelen groep 2 

Mondelinge taalvaardigheid 
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Groepsplan groep 1/2  plan 1                                                                                                                                                                 

 

Evaluatie: 

Wanneer ga je de vorderingen 

van je leerlingen op basis van 

dit plan (tussentijds) 

Evaluatiemomenten  

 Cito afname M toets in januari  

 Cito afname E toets in juni  

Groep 2 (15 lln) 

Leerkracht(en):  Mariëtte Bonestroo 

Datum januari 2016 

Periode:  januari 2016 – mei 2016 

Normgericht SCHOOLdoel: de groep scoort minimaal een III  op cito 

M2 tot E2 gemiddelde vs van tussen de 66.6 – 69.1 

 

 - Werken met het programma Onderbouwd. 

- Dagelijkse routines blijven herhalen routines (themawoorden met uitbreidingswoorden aanbieden en herhalen, letters aanbieden en 

herhalen, klankgroepen klappen, auditieve analyse en synthese) 

- Inzetten van ontwikkelingsmateriaal tijdens het zelfstandig werken (letterrondo, oorzaak-gevolg, zoek het woord, combino)). 

- inzet van het databord om de doelen zichtbaar te maken. 
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evalueren?  

Welke evaluatie-instrumenten 

ga je hiervoor gebruiken? 

Hoeveelhedentoets Pravoo / Registratie Onderbouwd  

Cito-toets 2 in Jan 2016 

Wanneer ga je de resultaten 

van dit plan bespreken met:  

IB-er: 

Tijdens 

zorgoverleg en 

groepsoverleg. 

Schoolleider: 

Focus is een 

agendapunt op de 

vergadering. 

Tijdens 

functioneringsgesprek

ken 

Indien noodzakelijk.. 

Collega(‘s): 

-Duo collega bespreking toets 

resultaten iedere 3 weken 

-Duo-partner iedere 2 weken. 

- Teamoverleg doorgaande lijn 

rekenen. 

- teamvergaderingen 

- bouwvergaderingen 

-signaleringsvergaderingen 

-Collegiale consultatie 

 

 

 

Convergente differentiatie E2 

 Instructie onafhankelijke lln:  Instructie gevoelige lln:  Instructie afhankelijke lln: 

 

Groepssamenstelling  

(namen met daarachter behaald niveau op vorige 

  

  

 

 

I / 71 

II / 66 

 

 

 

III / 60 

III/ 61 

 

 

 

 

IV / 56 

IV / 58 
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Cito-afname) 

 

 

 

 

II / 66 

II / 65 

 

 

 

 

 

IV / 56 

V / 51 

V / 51 

V- / 42 

V- / 41 

V- / 46 

 

Opmerkingen m.b.t. de onderwijsbehoeften van 

(individuele) leerlingen groep 2 
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Clusteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor het schooljaar 2015-2016 E2 cito 

Vb. Subgp 1   

Passieve woordenschat 

Subg 2 

ELW 

Subg 3 

Schriftelijke Oriëntatie 

Samenstelling subgroepjes 

(namen) 

 

   

Probleemomschrijving: 

Beschrijf kort en bondig het probleem of de 

beginsituatie. 

 

Om de kinderen zoveel mogelijk instructie tijd te 

kunnen bieden is de groep gesplitst. Tijdens de 

themataak werken de leerlingen aan de doelen van 

onderbouwd. Een kleine groep krijgt extra instructie 

op niveau.  

 

Bij een  gedeelte van de kinderen is de 

taalachterstand het probleem.  

   

Materiaal   

 

Binnen het programma Onderbouwd worden de 

Alle taaldoelen worden 

structureel aangeboden 

doormiddel van het 

programma Onderbouwd. 

Tijdens de inloop, kring en 

Alle taaldoelen worden 

structureel aangeboden 

doormiddel van het 

programma Onderbouwd. 

Tijdens de inloop, kring en 

Alle taaldoelen worden 

structureel aangeboden 

doormiddel van het 

programma Onderbouwd. 

Tijdens de inloop, kring en 



26 

taaldoelen structureel aangeboden. De 

onderdelen waar de kinderen op uitvallen 

kunnen ieder thema nogmaals aangeboden 

worden. Hierna kan worden bekeken of zij het 

doel dan wel kunnen behalen. 

 

 

themataak  werken de 

leerlingen met 

ontwikkelingsmateriaal wat 

helpt deze doelen te 

bereiken.  

Ook wordt er 2 keer per 

week gebruik gemaakt van 

de diensten van de SKK. 

Hiernaast zullen deze lln. 2 

keer per week samen met 

een ouder gaan werken met 

de verteltassen om de 

woordenschat te vergroten.  

2 keer per week 15 min. 

tijdens het buitenspelen 

krijgt deze groep extra 

aanbod van de OA of 

leerkracht op het gebied van 

woordenschat.  

themataak  werken de 

leerlingen met 

ontwikkelingsmateriaal wat 

helpt deze doelen te 

bereiken.  

2 keer per week 15 min. 

tijdens het buitenspelen 

krijgt deze groep extra 

aanbod van de OA of 

leerkracht op het gebied van 

begrijpend / Kritisch 

luisteren.  

themataak  werken de 

leerlingen met 

ontwikkelingsmateriaal wat 

helpt deze doelen te bereiken.  

1 keer per week krijgt de 

gehele groep 2 schrijflessen 

vanuit de methode 

pennenstreken aangeboden 

door de lk.  
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Normgerichte GROEPSdoelen 

 

 

Programma 

Onderbouwd 

 

Minimaal een F- niveau voor 

de betreffende doelen. 

 

 

 

  

Minimaal een S- niveau voor 

de betreffende doelen.  

 

Minimaal een S- niveau voor 

de betreffende doelen.  

 

Cito 

 

 

 

 

VS tussen de  66.6 – 69.1 

(III niveau) 

 

Doel: geringe uitval ( max -

5)  op dit onderdeel 

binnenTVK 

VS tussen de  66.6 – 69.1 

(III niveau) 

 

Doel: geringe uitval ( max -

5)  op dit onderdeel binnen 

TVK 

VS tussen de  66.6 – 69.1 (III 

niveau) 

 

Doel: geringe uitval ( max -5)  

op dit onderdeel binnen TVK 

 

 

A
a

n
p

a
k

  

 

C
o

n
v
e

rg
e

n
te

 d
if

fe
re

n
ti

a
ti

e
 

 

Welke leerstof bied je aan? 

(beschrijf de leerstof concreet) 

 

 

Elke opdracht wordt 

gestructureerd aangeboden  

aan de hand van het DIK 

model m.b.v de handpoppen.  

Ik geeft regelmatig feedback 

 Programma  lessen 

 Computerprogramma 

Gynzy tijdens de 

inloop. 

 Ontwikkelingsmateria

al  

 SKK 2x per week 

voor Sameh en 

Intissar 

 Themawoorden, 

woordwebben 

 Verteltassen, 

 Programma  lessen 

 Computerprogram

ma Gynzy tijdens 

de inloop. 

 Ontwikkelingsmater

iaal  

 SKK 2x per week 

voor Sameh en 

Intissar 

 Themawoorden, 

woordwebben 

 Verteltassen, 

 Programma  lessen 

 Computerprogramma 

Gynzy tijdens de inloop. 

 Ontwikkelingsmateriaal  

 Themawoorden, 

woordwebben 

 Verteltassen, voorlezen  

 Schrijflessen 

Pennenstreken 
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op het handelen van de lln.  

 

Tijdens de themataak wordt de 

aangeboden lesstof verwerkt 

met ontwikkelingsmateriaal. Op 

deze manier krijgt iedere 

leerling 45 min. Per week extra 

instructie op eigen niveau. 

Tijdens deze kleine groep 

werken zij aan het betreffende 

weekdoel. 

 

 

voorlezen  

 123-zing  

voorlezen  

 123-zing 

Hoe bied je de leerstof aan?  

Welke specifieke 

(pedagogische of didactische) 

begeleiding is nodig? (bijv. 

welke strategie, materialen) 

 

 

 Tijdens de grote en 

kleine kring d.m.v 

het DIK-model met 

het 

ontwikkelingsmateria

al vanuit het 

programma 

Onderbouwd voor 

het behalen van het 

gestelde doel.  

 Aan de hand van de 

berenmethode gaan 

zij zelfstandig aan 

het werk met het 

aangeboden 

Tijdens de grote en kleine 

kring d.m.v het DIK-model 

met het 

ontwikkelingsmateriaal 

vanuit het programma 

Onderbouwd voor het 

behalen van het gestelde 

doel. Aan de hand van de 

berenmethode gaan zij 

zelfstandig aan het werk 

met het aangeboden 

ontwikkelingsmateriaal 

vanuit de methode.  

2 keer per week 15 min 

tijdens het buitenspelen 

Tijdens de grote en kleine kring 

d.m.v het DIK-model met het 

ontwikkelingsmateriaal vanuit 

het programma Onderbouwd 

voor het behalen van het 

gestelde doel. Aan de hand van 

de berenmethode gaan zij 

zelfstandig aan het werk met 

het aangeboden 

ontwikkelingsmateriaal vanuit de 

methode.  

2 keer per week 15 min tijdens 

het buitenspelen krijgen deze 

lln. in de klas extra oefening met 

ontwikkelingsmateriaal 
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ontwikkelingsmateria

al vanuit de 

methode.  

 2 keer per week 20 

min., tijdens het 

buitenspelen krijgen 

deze lln. extra 

oefening met 

ontwikkelingsmateria

al aangeboden door 

de OA/leerkracht. 

 

krijgen deze lln. in de klas 

extra oefening met 

ontwikkelingsmateriaal 

aangeboden door de OA/ 

leerkracht. 

 

 

.  

 

aangeboden door de OA/ 

leerkracht. 

 

Wanneer vindt de instructie 

plaats? 

 

 

De instructie vindt plaats 

tijdens de grote en kleine 

kring in de klas door de 

leerkracht. 

De kinderen werken tijdens 

de inloop en themataak met 

ontwikkelingsmateriaal. 

Tijdens het buitenspelen 

krijgen deze lln. in de klas 

extra instructie/ oefening 

aangeboden door de OA. 

De instructie vindt plaats 

tijdens de grote en kleine 

kring in de klas door de 

leerkracht. 

De kinderen werken tijdens 

de inloop en themataak 

met ontwikkelingsmateriaal. 

Tijdens het buitenspelen 

krijgen deze lln. in de klas 

extra instructie/ oefening 

aangeboden door de OA. 

 

De instructie vindt plaats tijdens 

de grote en kleine kring in de 

klas door de leerkracht.  

De kinderen werken tijdens de 

inloop en themataak met 

ontwikkelingsmateriaal. 

Tijdens het buitenspelen krijgen 

deze lln. in de klas extra 

instructie/ oefening aangeboden 

door de OA. 

1 Keer per week krijgt de gehele 

groep schrijflessen aangeboden 

in de klas.  
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Tussenevaluatie  

Wanneer?: Plan een 

moment voor een 

tussenevaluatie waarin  

doelen worden geëvalueerd; 

 

Maart 2016 Maart 2016 Maart 2016 

Hoe? Kies een vorm van 

evalueren om de mate van 

beheersing te toetsen. 

 

Ik maak gebruik van het 

llnvolgsysteem van Onderbouwd 

om te kijken of de kinderen hun 

doelen halen.  

Ik maak gebruik van het 

llnvolgsysteem van Onderbouwd 

om te kijken of de kinderen hun 

doelen halen. 

Ik maak gebruik van het 

llnvolgsysteem van Onderbouwd 

om te kijken of de kinderen hun 

doelen halen. 

Ook worden de resultaten van de 

schrijflessen meegenomen in de 

evaluatie. 

Vervolg: Noteer hier de 

conclusies van je 

tussenevaluaties. Heb je het 

plan eventueel moeten 

bijstellen. 

 

 

   

Eindevaluatie  

Wanneer?: Plan een 

moment voor de 

Mei- juni na de E toetsen Mei- juni na de E toetsen Mei- juni na de E toetsen 
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Eindevaluatie waarin doelen 

worden geëvalueerd. 

 

Eindevaluatie  

Hoe is het gegaan? Maak kort 

en bondig duidelijk welke 

doelen wel en welke doelen 

niet behaald zijn. Evalueer kort 

het proces. Wat heeft de 

leerling(de leerlingen) nu nog 

nodig? Wat is het vervolg? 
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Invuldatum:  

Maart 2016  

 

Opgesteld door:   En C. kramer 

 

Leerkracht/IB 

Groep:  

 

 

 

Doel (Bespreekpunten): Wat heb je als leerkracht nodig om je groepsplan werkbaar te 

maken. 

 

En hoe staan die verwerkt in het Groepsplan 

 

De organisatie, sfeer en communicatie 

Bespreekpunten  Concrete vragen  Actie? 

 

 Hoe verloopt het 

klassenmanagement 

 Hoe verloopt de samenwerking 

tussen leerlingen onderling en 

met jou? 

 Hoe verlopen de gesprekken 

met ouders? 

 Waar ben je tevreden over? 

Welke twijfels heb je?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De clustering van leerlingen 

Bespreekpunten  Concrete vragen  Actie? 

 

 Welke vragen/twijfels heb je 

ten aanzien van het clusteren 

van leerlingen? 

 Is deze clustering voor jou 

haalbaar qua organisatie? 

 Wat zijn jouw 

ontwikkelingspunten of 

begeleidingsvragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opstellen van het groepsplan 

Bespreekpunten  Concrete vragen  Actie? 

 

 Welke vragen heb je bij de 

doelen voor de hele groep, de 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4: GROEPSBESPREKING 
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sub groepjes of een individuele 

leerling? 

 Welke vragen heb je over het 

onderwijsaanbod voor de hele 

groep, de sub groepjes of een 

individuele leerling? 

 Is duidelijk wanneer, hoe en 

door wie er geëvalueerd wordt 

of de doelen bereikt zijn? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het realiseren van het groepsplan 

Bespreekpunten  Concrete vragen  Actie? 

 

 Hoe maak je de vertaling naar 

de week-en dag planning? 

 Waar twijfel je over en wat 

zijn je vragen? 

 Wat heb jij nodig aan 

ondersteuning  of begeleiding 

om je groepsplan uit te 

voeren? 

 Welke observatie-en/of 

bespreekpunten heb je voor 

het groepsbezoek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het gelukt om de leerlingen te signaleren die extra begeleiding nodig hebben? 

Zijn er leerlingen die je nader wilt bespreking een leerlingbespreking?  Zie HGW Lijst 

  

Groepjes 

leerlingen 

Probleemomschrijving Actie? En Wanneer 

bespreken? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

Algemene ontwikkeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

Sociaal emotionele ontwikkeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Werkhouding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motoriek:  
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1. 

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4. 

Lezen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

Taal-spelling: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

Rekenen: 
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Bijlage 5   GROEIDOCUMENT 

niveau 2  Inbrengen leerling  in vergadedring  

1. Groeidocument 

Naam kind:   

Geboortedatum: 

BSN nummer: 

School: 

Groepsverloop:  

Startdatum: 

Hulpvraag (Waar wil je antwoord op hebben? Welke wensen en verwachtingen heb jij?, 

wat zou goed en slecht nieuws zijn? Wat zou jij een goed advies vinden?) 

 

Ontvangen adviezen en tips 

 

Acties in de klas komende 2 maanden: 

 

 

Niveau 3 Leerlingbespreking met Intern begeleider. iinvullen met ouders 

Datum: 

2. Reden van aanmelding 

Leerkracht: 

 

Ouders/verzorgers:  

 

Kind:  

 

 

Hulpvragen (Waar wil je antwoord op hebben? Welke wensen en verwachtingen heb 

jij/ouders/kind?, wat zou goed en slecht nieuws zijn? Wat zou jij een goed advies 

vinden?) 

Leerkracht: 

 

Ouders/ verzorgers: 

 

Kind: 

 

Begrijpen en analyseren Denk aan: lichamelijk, gedrag, leren, sociaal emotioneel, overig 

(groep/leerkracht/thuis)  

Belemmerende factoren 

 

 

 

 

Stimulerende factoren 

 

 

Genomen maatregelen en effect  
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hiervan 

 

Evt. groepsplannen en/of handelingsplannen en uitdraai toetsgegevens leerlingvolgsysteem toevoegen 

Plan van aanpak 1 (wat willen we nog weten en waarom?, wat is er nodig?) 

 

 

 

 

 

 

Plannen van de interventies 

Actie/afspraak:                                                                                Casus coördinatie bij:  

 

Beoogde opbrengst: 

 

Termijn: 

 

Evaluatie: datum en tijd 

 

 

Evaluatie                          Datum:                            Aanwezig: 

In hoeverre is de beoogde opbrengst behaald? 

 

Welk handelen heeft effect, welk handelen niet? 

 

Wat is er nu nodig? 

 

 

  



38 

Plan van aanpak 2 (wat willen we nog weten en waarom?, wat is er nodig?) 

Datum:                               Aanwezigen: 

 

 

 

 

 

Plannen van de interventies 

Actie/afspraak:                                                                                Casus coördinatie bij:  

 

Beoogde opbrengst: 

 

Termijn: 

 

Evaluatie: datum en tijd 

 

 

Evaluatie                          Datum:                            Aanwezig: 

In hoeverre is de beoogde opbrengst behaald? 

 

Welk handelen heeft effect, welk handelen niet? 

 

Wat is er nu nodig? 

 

 

Niveau 4 Inbrengen in ondersteuningsteam 

Observatie d.d. … tijdens …..  

Door …, NVO Orthopedagoog van ZIEN in de Klas 

 

 

 

 

 

 

Nabespreking met ouders, leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog ZIEN in de Klas, 

d.d. …. 

 

 

 

Ingevuld naar aanleiding van de nabespreking van de observatie:  

Voorbereiden interventies  

 

Onderwijsbehoeften van het 

kind 
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Ondersteuningsbehoefte van de 

leerkracht  

 

 

 

Ondersteuningsbehoefte ouders 

 

 

 

Plan van aanpak (wat willen we nog weten en waarom?, wat is er nodig?) 

 

 

 

 

 

 

Plannen van de interventies 

Actie/afspraak:                                                                                Casus coördinatie bij:  

 

Beoogde opbrengst: 

 

Termijn: 

 

Evaluatie: datum en tijd 

 

 

Indien er vanuit de bespreking besloten wordt dat het wenselijk is om een hulpvraag voor te leggen 

aan het Onderwijsloket (bovenschoolse ondersteuningsorgaan) dan s.v.p. het onderstaande veld 

invullen: 

Hulpvraag aan het Onderwijsloket/ gewenste interventie: 

 

 

 

 

Voor aanmelding bij het Onderwijsloket kan dit formulier worden opgestuurd met daarbij de volgende 

verplichte bijlagen:   

                                                                                                                                        0 

uitdraai leerlingvolgsysteem                                                                                                                            

0 handelingsplannen/groepsplannen met evaluatie                                                                                             

0 toestemmingsformulier ouders/verzorgers 

0 indien aanwezig: rapportage externe instanties (psychologisch onderzoek, psychodiagnostisch 

onderzoek, logopedie, fysiotherapie) 

0 indien aanwezig: begeleidingsplannen ambulante begeleiding 
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Bijlage 6: ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF  

 

Naam leerling:   

Geboortedatum:  

Start OPP:  

Start OPP in groep:   

Groepsverloop tot 

startdatum:  

 

 

Aanleiding opstellen ontwikkelingsperspectief. 

De cognitieve ontwikkeling van XXXXXXXXXXXX loopt, ondanks extra begeleiding 

vertraging op.  

Er heeft wel / niet een intelligentie onderzoek plaatsgevonden. 

IQ: T=        / V=       / P=    Datum IQ onderzoek:  

Diagnose: Datum onderzoek:  

Verklaringen:  Datum verklaring:  

Indicatie: Datum indicatie:  

Situatie bij start ontwikkelingsperspectief.  

Pedagogisch / SEO   

Technisch lezen DMT 1/2/3 

vs:  niveau 

dle:  

  AVI  

Niveau beheerst 

 

Begrijpend lezen vs:  niveau 

dle:  

Rekenen en Wiskunde  vs:  niveau 

dle: 

Spelling  vs:  niveau 

dle: 
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Deze leerling heeft behoefte aan (onderwijs- en ondersteuningsbehoeften): 

-  

- 

- 

- 

 

Einddoelen aan het eind van de basisschool. 

We verwachten dat XXXXXXXXXXXXX  kan en zal uitstromen op het niveau van: 

XXXXXXXX 

Wat betekent dit voor het onderwijsaanbod? 

Voor de kernvakken betekent dit: Doelen gebaseerd op E8 

Technisch lezen DMT 1/2/3 

vs:  niveau 

dle:  

  AVI  

Niveau beheerst 

 

Begrijpend lezen vs:  niveau 

dle:  

Rekenen en 

Wiskunde  

vs:  niveau 

dle: 

Spelling  vs:  niveau 

dle: 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling betekent dit: 

Omgang met 

anderen 

 

Werkgedrag  

Globaal plan: Elk half jaar beoordelen we de leeropbrengsten. Op basis daarvan maken 

we beredeneerde keuzes voor het vervolg.  

 

Uitstroomniveau Intelligentieniveau  Indicatie 

ontwikkelingsperspectief 

PRO IQ 55-80 Eind niveau groep 5 
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LWOO IQ 75-90 Eind niveau groep 6 

LWOO IQ 80-90 en specifieke stoornis (bv 

dyslexie, dyscalculie) 

Eind niveau groep 6 voor het 

betreffende vakgebied 

LWOO IQ 90-120 en sociaal-emotionele 

problemen 

Eind niveau groep 7 

 

Advies voor de leerkracht:  

 Veel uitleg 

 Veel oefening 

 Leerstof in kleine stapjes 

 Overzichtelijke opdrachten 

 Concrete leermiddelen 

 Veel ondersteuning met voorbeelden en plaatjes 

 Geheugensteuntjes en spiekbriefjes 

 Begrip voor problemen met de leerstof 

 Succeservaring 

 Veel mondelinge ondersteuning 

 Veel visuele ondersteuning 

 Aangepaste toetsing 
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Schooljaar:                               Groep:          Leerkracht:  

Tussendoelen voor de periode: groep .. (M../ E..)                       Datum: 

 Doelstelling Resultaat 

 Doel  

vs: niveau 

dle: 

Afname 

moment 

Behaald 

vs: niveau 

dle: 

 

DMT 

kaart 

1,2,3 

vs:  niveau 

dle: 

AVI beheerst: 

 vs:  niveau 

dle: 

 

BL vs:  niveau 

dle: 

 vs:  niveau 

dle: 

 

WS vs:  niveau 

dle: 

 vs:  niveau 

dle: 

 

RW vs:  niveau 

dle: 

 vs:  niveau 

dle: 

 

SP vs:  niveau 

dle: 

 vs:  niveau 

dle: 

 

SEO     

Toelichting:  

 

 

 

 

Datum: Periode: Leerkrach

t: 

Groep: 

 

Wanne

er 

Wat Door wie Doelen 

V
a

k
-

g
e

b
ie

d
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R
e

k
e
n

e
n

 

    

E
x

tra
 w

e
rk

 

    

 

Evaluatie tussendoelen voor de periode: groep ..(M.. / E ..)                      Datum:                

Leerkracht:  

 Conclusies en uitleg: 

DMT  

TBL  

WS  

RW  

SP  

SEO  

Toelichting:  

Ontwikkelplan voor deze periode besproken met de ouders d.d.:  

Resultaten en vervolg besproken met de ouders d.d.:  

 

 

Naam ouders:       Naam leraar: 

Handtekening ouders      Handtekening leraar: 
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□ Is er sprake van een didactische achterstand

op meerdere gebieden? (Zie ook lovs)

□ Is er sprake van achterstand op → nee

sociaal emotioneel gebied?  (Scoll) ↓

□ Leerling wordt  in groep 8  < 12 jaar * Leerling is al bli jven zitten, grote zorg: advies

□ Zit de leerling in groep 1, 2, 3, 4 of 5?     vragen aan leerlingbegeleider!

□ Is de leerling diagnose vrij? * Op basis van toetsgegevens en sociaal emotionele        

↓     ontwikkeling is er op dit moment geen aanleiding

actie 1: ouders en IB op de hoogte brengen     om de leerling te laten doubleren.

ja                 van je zorg * Heeft de leerling een diagnose, dan moet er goed

actie 2: handelingsplannen checken,     gekeken worden of doubleren meerwaarde heeft.

↓                opstarten en evalueren * De leerling moet goed gevolgd worden!

□ Heeft de leerling op meerdere 

gebieden achterstand?

□ Is de achterstand groter dan 1/2 jaar? → nee

kijk hiervoor in LOVS alternatief l ln rapport.

□ Stagneert de ontwikkeling nog steeds, 

ook na HP? ↓

□ Verwacht je een betere ontwikkeling bij 

doubleren?

↓

actie 1: ouders en IB op de hoogte brengen

ja                 van je zorg

actie 2: bij hulpvraag: leerlingbegeleider

actie 3: handelingsplannen checken, ←

↓                opstarten en evalueren

 

□ Blijft de ontwikkeling van de leerling  

achter? 

↓

actie 1: besluit zittenblijven bespreken met IB Een leerling mag maar 1x overgaan met het voordeel 

ja actie 2: ouders op de hoogte brengen van de twijfel!

actie 3: plan maken wie het de leerling 

                vertelt wanneer en hoe?

actie 4: zittenblijversformulier invullen

Stroomschema zittenblijven                                                               

OBS "De Poolster"

Januari/februari

April/Mei

November

* Leerling bereikt doel, met de verwachting 

    einddoel van de groep? HP loopt door.

* De leerling gaat over met voordeel van de twijfel!

* Leerling krijgt op zwakke gebieden aparte leerli jn.

Uitzondering groep 3: lezen AVI 1 moet beheerst zijn.
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Bijlage 8: DE INTERVENTIELADDER VOOR GEDRAG  

Poolster’s  Gedragsverdrag 

 op de Poolster 

1. We zorgen voor een goede en veilige sfeer op school. 

2. We respecteren elkaar. 

3. We blijven van anderen en van de spullen van een  ander af. 

4. Ruzies of problemen lossen we samen op. 

5. We gebruiken binnen en buiten school geen geweld. 

 

 

Ik …………………………………………………………….  Groep ……………….. 

ben baas over mijn eigen gedrag.  

Ik denk dat ik…………………………………………………………………………………………………. 

Als mij dat niet lukt, dan zal ik………………………………………………………………………. 

Ik heb hulp nodig van………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Als het alsnog niet lukt dan krijg ik een gele kaart 

 

Op de Poolster gaan wij respectvol met elkaar om.  

 

Ondertekening 

Leerling…………………………………………………..                         Ouder…………………………………. 

 

Leerkracht………………………………………………….. 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/-eUseoi39Rf8/UQgQQFvmBoI/AAAAAAAATVg/gBB9g-ZiCas/s1600/tn_6a5c2100e2ce.gif&imgrefurl=http://www.vvvilsteren.nl/recente-nieuws/aanpassinggedragsregelsinkantineonsmikpunt&h=414&w=1072&tbnid=cLp3Ifdlo8dSOM:&zoom=1&docid=KpN5LFsOjhqHqM&ei=j-AFVYvLHMTYPdGHgNAO&tbm=isch&ved=0CBEQMygJMAk4yAE
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cnsheredium.nl/media/265x199/36752-goed_gedrag2.png&imgrefurl=http://www.cnsheredium.nl/info_goed_gedrag_kun_je_leren.html&h=161&w=265&tbnid=TRvZrvwt-QWQnM:&zoom=1&docid=ihNJewvZLjbnhM&ei=nuQFVdHgK4LaPcOygBA&tbm=isch&ved=0CG0QMygxMDE
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Bijlage 9  KIJKWIJZER ALGEMEEN 

 

 Observatieformulier voor het evalueren van het pedagogisch didactisch handelen van 

leraren. Gebruikt door IB Bij Flistbezoeken en om de leerkrachten te coachen 

 

Leerkracht: 

 

Groep: 

Observator: 

 

Datum: 

 

 Opmerkingen 

Indicator: De leraar…           

Veilig en stimulerend leerklimaat 

1. … toont in gedrag en taalgebruik respect voor 

leerlingen 

 

  

 

 

2. … zorgt voor een ontspannen sfeer  

  

  

 

 

3. … ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen 

   

  

 

 

4. … zorgt voor wederzijds respect    

 

 

Efficiënte lesorganisatie 

5. … zorgt voor een ordelijk verloop van de les 

  

  

 

 

6. … gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de 

opdrachten op een juiste manier uitvoeren 

  

 

 

7. … zorgt voor een doelmatig klassenmanagement 

  

  

 

 

8. … gebruikt de leertijd efficiënt   

 

 

Duidelijke en gestructureerde instructie 

9. … geeft duidelijke uitleg van de leerstof  

   

  

 

 

10. … geeft feedback aan de leerlingen  

  

  

 

 

11. … betrekt alle leerlingen bij de les 

   

  

 

 

12. … gaat tijdens de instructie na of leerlingen de   
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leerstof hebben begrepen   

 

 

13. … bevordert dat leerlingen hun best doen 

  

  

 

 

14. … geeft goed gestructureerd les 

  

  

 

 

15. … geeft duidelijke uitleg van het gebruik van 

didactische hulpmiddelen en opdrachten  

  

 

 

 Intensieve en activerende les 

16. … hanteert werkvormen die leerlingen activeren    

 

 

17. … stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke 

leerlingen   

  

 

 

18. … stimuleert leerlingen om over oplossingen na te 

denken 

  

 

 

19. … stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten 

   

  

 

 

20. … laat leerlingen hardop denken 

   

  

 

 

 

21. … zorgt voor interactieve instructie 

  

  

 

 

22. … verduidelijkt bij de aanvang van de les de 

lesdoelen  

  

 

 

Afstemmen van instructie en verwerking op verschillen (groepsplan) 

23. … gaat na of de lesdoelen werden bereikt 

   

  

 

 

 

24. … biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd   

 

 

 

25. … stemt de instructie af op relevante verschillen 

tussen leerlingen 

  

 

 

26. … stemt de verwerking van de leerstof af op 

relevante verschillen tussen leerlingen  
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Leerstrategieën aanleren  

27. … leert leerlingen hoe zij complexe problemen 

kunnen vereenvoudigen  

  

28. … stimuleert het gebruik van controle-activiteiten   

 

 

29. … leert leerlingen oplossingen te checken 

  

  

 

30. … bevordert het toepassen van het geleerde 

   

  

 

 

31. … moedigt kritisch denken van leerlingen aan 

 

  

 

 

32. … vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij 

de aanpak 

  

Indicator: de leerlingen …        

Betrokkenheid van leerlingen 

33. … zijn betrokken bij de les  

   

  

34. … tonen zich geïnteresseerd 

   

  

35. … zijn actief op leren gericht    

 

Evaluatie 

36. De leerkracht laat de leerlingen reflecteren op de 

inhoud van de les 

  

37. De leerkracht laat de leerlingen reflecteren op het 

leerproces 

  

 

Specifieke Focus - elementen 

38. De indeling van het lokaal: de locatie van de 

instructietafel is handig 

  

 

 

39. Groepsplan – convergente differentiatie: de 

instructiegroepen zijn te herkennen in de instructie 

  

 

40. Aanvulling op de methode: wordt uitgevoerd zoals in 

groepsplan 

  

 

41. Het klaslokaal is te typeren als ‘een rijke 

leeromgeving’ 

  

 

 

42. Klassenmanagement: er is geen sprake van 

‘weglektijd’ 

     

     

            …minuten 

43. RW: er wordt gestart met gericht automatiseren   

 

44. SP: er wordt gestart met een vijf-woorden-dictee   
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Kijkwijzer instructie en klassenmanagement  Voornamelijk gebruikt door de directie. 

Naam leerkracht:                                Observante(n):  

Voorbereiding 1 2 3 4     5 

De lesmaterialen liggen klaar.      

Het lesdoel  is duidelijk  geformuleerd.      

Terugblik 1 2 3 4     5 

De leerkracht geeft de start van de les aan.      

Het lesverloop wordt kinderen duidelijk gemaakt (auditief en visueel).      

De leerkracht (of de leerlingen) haalt voorkennis op en vat deze samen.       

De leerkracht past coöperatieve werkvormen toe.      

Oriëntatie 1 2 3 4     5 

De leerkracht presenteert het onderwerp van de les.      

De leerkracht benoemt het leerdoel (en oefendoel).      

De leerkracht visualiseert het leerdoel (en oefendoel).      

De leerkracht legt een relatie met betekenisvolle situaties.      

Instructie 1 2 3 4     5 

De lk neemt kleine stappen in de leerstof.       

De leerkracht spreekt in heldere taal.      

De leerkracht maakt gebruik van concrete voorbeelden.      

De leerkracht denkt hardop (modelen).      

De lk gebruikt van didactische materialen.       

De leerkracht zorgt voor interactie.      

De LK zet de leerlingen aan tot nadenken en geeft hierbij voldoende tijd.      

De leerkracht geeft ook leerlingen die de vinger niet  opsteken de beurt.      

De leerkracht betrekt alle leerlingen bij de les.      

De leerkracht gaat na of de leerlingen de instructie begrijpen.      

De leerkracht vat (tussentijds) de instructie samen.      

Begeleide inoefening 1 2 3 4     5 

De leerkracht past differentiatie toe.      

De leerkracht geeft korte en duidelijke opdrachten.      

De leerkracht stelt veel vragen.      

De leerkracht laat leerlingen hun denkproces verwoorden.      

De leerkracht laat de leerlingen actief meedoen.      

De leerkracht geeft positieve feedback.      

Zelfstandige verwerking 1 2 3 4     5 

De leerkracht geeft duidelijke opdrachten.      

De leerkracht geeft de werktijd (visueel) aan.      

De leerkracht laat de leerlingen zelfstandig hun werk nakijken (vanaf gr. 5)      

 De leerkracht laat de leerlingen in tweetallen of in groepjes werken      

De leerkracht geeft extra leerstof voor snelle leerlingen.      

De leerkracht geeft verlengde instructie.      

De leerkracht maakt gebruik van ICT.      

De leerkracht gaat na of de leerlingen het begrijpen (rondes)      

Nabespreking (feedback) 1 2 3 4     5 

De leerkracht gaat na of de leerlingen de doelen hebben bereikt (product).      

De leerkracht gaat na hoe leerlingen tot hun antwoord zijn gekomen 

(inhoudelijke proces feedback). 

     

De lk gaat na hoe de les is verlopen (wat ging goed, minder goed, wat de      
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volgende keer anders (groepsproces). 

      

De leerkracht vat de nabespreking samen.      

De leerkracht geeft concrete complimenten.      

De leerkracht zorgt voor een duidelijke lesafsluiting.      

Klassenmanagement 1 2 3 4     5 

Materialen zijn goed geordend.      

Materialen zijn toegankelijk en bruikbaar voor en door leerlingen.      

Er zijn goede looproutes.      

De leraar kan goed het overzicht houden.      

Er zijn duidelijk gecommuniceerde regels.      

Er is een duidelijke planning (lesrooster op het bord, weekplanning, 

dagritmtekrt.) 

     

Zelfstandig werken, leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze toch 

vastlopen. 

     

ZW, lln. weten welke consequenties het heeft als werk niet of slecht gemaakt 

is. 

     

Aanvullende instructie, de lk kan ongestoord instructie geven aan 1 of 

meerder lln. 

     

Aanvullende instructie, de lk kan planmatig omgaan met de extra 

instructietijd. 

     

Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= rood / onvoldoende ; 2 =  geel / matig ; 3 = licht groen / voldoende ;  4= donker 

groen / goed ;    5 =  bruin / niet waargenomen tijdens deze les 

 

 

Compliment: 

Aandachtspunt:  

  



52 

Bijlage 10: FORMAT INTERVENTIEAANVRAAG  

 

Aanvraagformulier  interventie op niveau 4 

Max 10 weken 

 

 

Schoolnabije (preventieve) ondersteuning (school/bestuur interventie. 

 Interventies voor kind en leerkracht; in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften: 

 

-Belemmerende en bevorderende factoren (OPP) 

-Vroegtijdige signalering van ondersteuning 

-Het geven van handelingsgerichte adviezen 

-handelingsgerichte begeleiding 

 

    

Schoolgegevens 

Naam school    

Huidige groep                                                      

Groepsgrootte  

E-mailadres  

Directeur  

Intern begeleider  

Leerkracht  

 

Leerlinggegevens 

Voornaam en Achternaam  

Geboortedatum   

Thuis gesproken taal  

BSN. Nummer  

 

Reden van aanmelding 
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Ondersteuningstraject  

Wanneer zijn bij benadering voor het eerst in de schoolloopbaan van deze leerling 

speciale onderwijsbehoefte gesignaleerd? 

 

Waaruit bestonden deze onderwijsbehoefte: 

 

Hoe is daarop gehandeld? 

 

Wat is zijn de uitkomsten van de evaluatie? 

 

Welke andere maatregelen/interventies zijn genomen? 

 

 

Externe instanties 

 

Binnen het gezin is er een gezinshulpverlener aanwezig. K van het Loo (kvhloo@triade-

flevoland.nl) 

 

 

Ondersteuningsvragen  

 

 

 

Benodigde extra voorzieningen naar aanleiding van bovenstaande onderwijsbehoeften op de 5 velden: 

 

 

1. Extra handen 

 

2. Onderwijsmaterialen  

3. Ruimtelijke omgeving  

4. Expertise  

5. Samenwerking instanties  
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Locatie interventie:  

 

Bekostiging interventie:  zie arrangement aanvraag. 

 

Verplichte bijlagen 

1: Geëvalueerd groepsplan   

2: Uitdraai leerlingvolgsysteem   

3: OPP  

4: Onderzoek- of observatieverslag (indien aanwezig)  

 

 

 

 

 

Lelystad, datum  

Handtekening namens leerling 
ouders/verzorgers  
    
  

Handtekening school directie  Handtekening namens school 
van ib-er 

   

 

Ondersteunende bijlage: 

 

Leren en ontwikkeling: 

Aandacht en tijd, 

Onderwijsmateriaal, Ruimtelijke 

omgeving, Expertise, Samenwerking 

partners 

Sociaal-emotioneel; gedrag: 

Aandacht en tijd, 

Onderwijsmateriaal, Ruimtelijke 

omgeving, Expertise, Samenwerking 

partners 
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Communicatie: 

Aandacht en tijd, 

Onderwijsmateriaal, Ruimtelijke 

omgeving, Expertise, Samenwerking 

partners 

Fysiek, medisch: 

Aandacht en tijd, 

Onderwijsmateriaal, Ruimtelijke 

omgeving, Expertise, Samenwerking 

partners 

Thuis, buiten school: 

Ext. Instanties zoals jeugdzorg, MEE, 
revalidatie; behandeling (leerling, 

ouders), (gezins)voogd, hulp aan huis, 
sociaal netwerk, leerplicht 

Leraar/school: 

Extra specifieke ondersteuning, extra 

specialistische kennis, extra specifieke 
faciliteiten (materiaal, teamscholing) 
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Bijlage 11  Aanmeldingsformulier Jeugd- en gezinsteam 

Verwijzer Datum aanmelding  

Naam verwijzer   

Telefoon  

E-mailadres  

Werkdagen  

Organisatie  

  

Persoonlijke 

gegevens 

Naam moeder  

BSN nr.  

Adres  

Postcode, Woonplaats  

Telefoon   

Mobiele telefoon  

E-mailadres  

Geboortedatum  

Naam vader  

BSN nr.  

Adres  

Postcode, woonplaats  

Telefoon   

Mobiele telefoon  

E-mailadres  

Geboortedatum  

  

Kind(eren) 1. Naam  

Geboortedatum  

Thuiswonend  □ ja □ nee   bij: □ vader □ moeder 

Aangemeld  

BSN voor aangemeld 

kind 

 

2. Naam  

Geboortedatum  

Thuiswonend □ ja □ nee   bij: □ vader □ moeder 

Aangemeld  

BSN voor aangemeld 

kind 

 

3. Naam  

Geboortedatum  
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Thuiswonend □ ja □ nee   bij: □ vader □ moeder 

Aangemeld  

BSN voor aangemeld 

kind 

 

4. Naam  

Geboortedatum  

Thuiswonend □ ja □ nee   bij: □ vader □ moeder 

Aangemeld  

BSN voor aangemeld kind 

Overige kinderen kunnen onderaan het formulier toegevoegd worden 

Gezag voor 

aangemeld kind ligt 

bij 

1e kind  

2e kind  

3e kind  

4e kind  

Huisarts Naam  

Adres  

 Telefoonnummer  

School Naam  

Klas/groep  

Contactpersoon school  

  

Reden van verwijzing   

 

  

Hulpvraag van het 

gezin 

 

  

  

Andere actieve 

hulpverlening in het 

gezin 

 

  

  

Bijzonderheden 

(voorkeur organisatie, 

voorkeur man/vrouw, 

taal, religie, etc.) 
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                                           Toestemmingsverklaring  

 

Ik geef toestemming voor het bespreken van deze gegevens met de medewerkers van het Jeugd- en 

gezinsteam en voor het registeren ervan in het registratiesysteem WIZportaal. 

 

Datum:                                           Datum: 

 

Naam jeugdige(n) 12 jaar en ouder  Naam wettelijk vertegenwoordiger 1 

 

 

Handtekening     Handtekening 

 

       

 

                                                               Naam wettelijk vertegenwoordiger 2 

 

 

      Handtekening  
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Bijlage 12 : AANVRAAGFORMULIER TOELAATBAARHEIDSVERKLARING S(B)O 

 
Naam leerling  

Geboortedatum  

BSN  

Geslacht  

Huidige groep  

Naam ouders/verzorgers *1   

Adres   

Postcode & woonplaats  

E-mail  

Telefoonnummer  

Contactpersoon, indien ouders/ 

verzorgers geen Nederlands spreken 

 

ndien van toepassing 

Naam ouders/verzorgers* 2  

Adres   

Postcode & woonplaats  

E-mail  

Telefoonnummer  

Contactpersoon, indien ouders/ 

verzorgers geen Nederlands spreken 

 

Huidige school/ voorziening  

Bevoegd gezag  

Contactpersoon  

E-mail  

Telefoonnummer  

Naam gewenste s(b)o school  

Betrokken deskundige   

E-mail deskundige  

Telefoonnummer deskundige  

 
*Of wettelijke vertegenwoordiger als daar sprake van is 
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1. De volgende verslagen en gegevens (verplicht) zijn/worden digitaal aangeleverd: 

 
 OPP     
                                                      
 LOVS gegevens 
 Deskundigenadvies (is voorzien van een dag- en handtekening van de geraadpleegde 

deskundige(n)) 
 
Informatie waaruit blijkt: 
 
 wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling 
 wat de basisschool/ voorziening tot nu toe gedaan heeft om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van de leerling  
 welke hulpverleningsinstanties al betrokken zijn en wat dit heeft opgeleverd 
 aan welke ondersteuningsbehoeften de school niet kan voldoen 

 

2. Wat moet de leerling leren om teruggeplaatst te kunnen worden binnen het reguliere 
basisonderwijs? 

. 

3. Wat gaat er op de basisschool veranderen voor een succesvolle terugplaatsing? 

 

4.  

 

5. Type toelaatbaarheidsverklaring:                                             (aankruisen wat van 
toepassing is) 

        ⃝  TLV SBO 
⃝  TLV categorie 1 (zml, lzk, cluster IV) 
⃝  TLV categorie 2 (lg) 
⃝  TLV categorie 3 (mg) 

 

6. Gewenste duur van de toelaatbaarheidsverklaring:             (aankruisen wat van toepassing 
is) 

 
       ⃝  kortdurend ( 1 jaar) 
       ⃝   langdurend (heroverweging binnen 2 jaar) 

       ⃝   tot en met groep 8      
 

 
Aldus besproken met: 

Naam ouder / wettelijke vertegenwoordiger: 
 
 

 Naam Basisschool/voorziening: 

Handtekening: Handtekening Directeur: 

Datum: Datum: 

 

Indien gewenst toelichting zienswijze ouder/wettelijk vertegenwoordiger: 
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Alles overziend heeft het bevoegd gezag het besluit genomen om de aanvraag te doen: 

 

Datum  

Bevoegd gezag  

Naam  

Handtekening  

 

 

 

 

Een ondertekend afschrift van de aanvraag wordt door het bevoegd gezag aan het 

samenwerkingsverband gestuurd. Het samenwerkingsverband geeft binnen 6 weken na binnenkomst 

van de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring uitsluitsel. In bijzondere omstandigheden kan deze 

termijn worden verlengd met de duur van maximaal 6 weken.   

 
 
Opsturen naar: 
SWV 24-03/ Onderwijsloket  
Postbus 2233 
8203 AE Lelystad 



62 

Toelichting  bij aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O 

 NAW gegevens:  

Van belang is het invullen van het BSN nummer van het kind. 

 Adressering en zienswijze ouder/wettelijk vertegenwoordiger: 

In principe kan één ouder/wettelijke vertegenwoordiger ondertekenen, maar indien van 

toepassing is er ruimte voor de gegevens van de andere ouder/wettelijke vertegenwoordiger  De 

zienswijze van ouder/wettelijke vertegenwoordiger kan later in het formulier worden toegevoegd. 

 Huidige school/voorziening:  

Hier kunt u invullen de naam van de school of voorziening waar het kind is ingeschreven of 

verblijft. Bv. residentieel of voorschools dan schrijf je dat op. 

 Naam van de gewenste school:  

Als duidelijk is (uit overleg met deskundigen) wat passende onderwijsplek is voor het kind dan vul 

je hierin de naam van de gewenste school. Hier schrijf je dan ook de betrokken deskundige van 

die school in. Is de naam van de school nog niet bekend dan vul je dit niet in. 

Naar aanleiding van de vragen (blz. 2): 

Ad.1. Als bijlage bij het aanvraagformulier is een OPP verplicht. Welke verslagen en gegevens zijn 

nodig, hierover komt nog aanvullende informatie in het begin van het schooljaar.  

Deskundigen advies kan in overleg met betrokkenen worden opgesteld  en zo nodig met hulp van 

onderwijsloket worden georganiseerd.  Zie hoofdstuk 5 ondersteuningsplan wie de deskundigen 

kunnen zijn. Het deskundigenadvies moet zijn voorzien van een dag- en handtekening. 

Ad.  2, 3 en 4. Hier dient u antwoord te geven op de vraag. 

Ad. 5, 6 . U wordt gevraagd naar type en gewenste duur van de toelaatbaarheid. U moet uw keuze 

aankruisen. Het samenwerkingsverband oordeelt/toetst of het gewenste type en duur wordt 

overgenomen bij het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring. 

Aldus besproken met: 

Het bevoegd gezag van de school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan. Deze aanvraag wordt 

met de ouders besproken. Ouders hoeven in principe geen instemming te verlenen. Het kan dus 

voorkomen dat ouders het niet eens zijn met de aanvraag. Hiervoor is ruimte opgenomen in dit 

aanmeldformulier. Ze kunnen hier een brief toevoegen of een korte toelichting geven in het formulier, 

we noemen dat zienswijze ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger.  

De aanvraag kan niet in behandeling worden genomen als de dag- en handtekening van ouders en de 

directeur van de school/voorziening ontbreekt. Let op dat ook de datum moet worden ingevuld. 
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Alles overziend heeft het bevoegd gezag het besluit genomen om de aanvraag te doen: 

De aanvraag wordt ondertekend door de bestuurder van het bevoegd gezag van de 

school/voorziening waar het kind is ingeschreven. Let op! de datum moet worden ingevuld. 

 

Tot slot, 

Het ondertekende aanmeldformulier wordt per post en digitaal  opgestuurd. Scholen ontvangen in het 

begin van 2014/2015 informatie over het digitaal aanleveren van de benodigde gegevens. 

De formele aanvraagprocedure gaat  in, na ontvangst van het per post ondertekende 

aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. 
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 Bijlage 13: KINDPLAN 

Naam leerling:.. . . . . . . . .            Groep en leerkracht:. .. . . . . . . . 

 

Ingevuld samen met: . . . . . . . . . . . . . .             Datum: start. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Exemplaar van het kind zit in zijn/haar map. 

 

 

Nu weet/kan ik al: 

een boekje  

 

 

Doel:  

straks wil ik 

weten/kunnen:. 

 

 

 

 

Om dat te bereiken ga ik: 

 

 

 

De leerkracht helpt mij 

door: 

 

 

Mijn ouders helpen me 

door: 

 

 

Materialen en andere 

hulpmiddelen die mij 

helpen: 

 

 

 

 

  

 

Evaluatiedatum: 02-02-2016                             Wie evalueert:  

 

Hoe weten we dat het doel bereikt is? Wat merken, zien of horen we dan? 

 

 

Uitkomst van de evaluatie: is ons doel bereikt?  ja/nee 

 

 

 

 

Met ouders:   
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Hoe verder?   

 

 

 

 

Handtekening kind                                                                                                                                              Paraaf juf  

 

 

 

26-02-2016 
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Bijlage 14: JAARPLANNING vanaf januari 2016 

Zorg maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Observatie groepen ivm 

afstemming kijkwijzer 

 Focus protocol 

Bespreken 

 

Afspraak Cito wordt 

afgenomen: volgen eigen 

klassenschema conform Cito. 

 Cito gegevens inleveren 

uiteindelijk in week 1-2 

februari bij Cheq 

11 

 

Observatie Poolster gr 

5/6 om 11.00 

 

Studieavond 3  

15.45 – 19.30 uur 

 

 

Brink laatste Cito toets 

week 

12 

8.30-10.30 uur: OT, IB 

met GGD,SMW 

13 

 

13.00 Epipen uitleg 

13.30 HGW Focus 

vergadering Rob Huinink  

14 

Ib Tandumbijeenkomst 

09.00-13.00 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toestweek 

 IB Zicht op zorglln 

gesprek 

Onderwijsloket/ 

Logopedist 

 

18 

 

PLG Poolster  

 

Sign vergadering Brink 

19 openhuis Rietlanden 20 21 OT Brink 13.30-15.00 

Gesprek Ineke/Ragmar 

 

Cheq flitsbezoek Brink 

Mr Verg. Brink 

22  

 

 Toetsweek  

 IB Uitleg 

schooloverzichten 

Stichting school. 

 Scol invullen I: Michelle 

zet het klaar 

 

25 

 

Studiedag 1 t/m 8 3S  

 

 

 

26 openhuis Arcus 

 

Overleg CLB Ineke met 

IB, 8.30-12.30 uur. 

 

 

27 28 

IB netwerk groot WSNS, 

8.30 -12.00 uur 

 

 

29  
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                  Februari  

 

Zorg maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Toetsen 

Citogegevens inleveren bij IB 

op papier. 

 Invullen schoolverlaters 

rapporten en 

bestanden 

transporteren in 

digidoor, 

schoolverlatersrapporte

n bespreken met 

ouders en leerlingen 

groep 8. 

 Schooloverzichten 

uitleg 

01 

 

  

 

 

 

 

10 min gesprek Brink 

02 openhuis SGL 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min gesprek Brink 

03 

 

Rapport mee Brink 

 

Focus werkvergadering 

13.30 Rob Huinink 

04 

IB netwerk Stichting 

school, leerkring 8.30 uur 

-12.00 

 

 

05  

 Citogegevens inleveren 

bij IB op papier. 

 IB schooloverzichten 

verwerken en opsturen 

naar het bestuur. 

 Start met 

groepsplannen maken 

08 

 

 

Brink team 

groepsplannen maken 

09  

 

 

Kennis makingsavond  

Poolster  

10 

Plustijd overleg (dir) 

Brink en Poolster 

13.30 – 14.30 Atol Plaza 

11 

 

  

12  

 

 

 

 Leerling bespreking 

Poolster 

 Groepsplannen 

aanpassen.  

 IB analyses maken. 

 

 

15 

 

 

PLG op het Spectrum  

 

 

 

16 

Vergadering Poolster 

15.45 

Leerlingbespreking 1-8  

eventuele zittenblijvers 

bespreken 

17  

 

 

 

 

18  

 

09.00 MT Brink 

 

 

19  

 

 

 Groepsplannen 22 23   24  25 26  
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aanpassen.  

 IB analyses maken. 

 Rapport/portfoliogespre

kken.  

 Brief mee voor de 10 

min gesprekken. 

 

 

 

 

 

 

Team groepsplannen 

maken Brink 

Poolster: Port folio/ 

rapporten mee 

 

 

 

 

Teamuitje Poolster 

 

 

IB netwerk WSNS 

scholing, 8.30-12.00 uur 

 

Doe-verkleedfeest 

Poolster 

 

Studieavond 4  

15.45 – 19.30 uur Jay 

Marino/missie visie 

Lentekriebels Brink  

 29 

Voorjaarsvak. 

 

01 

Voorjaarsvak. 

 

 

 

02 

Voorjaarsvak. 

 

03 

Voorjaarsvak. 

 

04 

Voorjaarsvak. 
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                                                       Maart  

 

Zorg maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

 IB flitsbezoeken 

 IB Groepsbespreking 

 10 min 

gesprekken/portfolio  

07  

 

T. H7 Brink 

Leefstijl Thema 4 

 

PLG op de Poolster  

 

 

 

08 

8.30-10.30 uur: OT, IB 

met GGD,SMW met CLB 

CLB tot 12.30 uur 

 

Poolster 10 minuten 

gesprekken/Portfolio 

gesprek 

 

 

Ouderochtend 

verteltassen  

09 

Alles telt Arlette 13.30 

10 11  

 

 

 

 

 IB flitsbezoeken 

 IB Groepsbespreking 

14 

Brink team groepsplan 

bespreken 

 

 

15 

15.30  dinsdag 15 maart 

ondersteuningsbesprekin

g, CLB, Olga, Ib en 

leerkracht 

 

Voorbereiding scholing 

14.00-15.30 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

 

Start uitleen moment 

Verteltassen  

16 Brink 

Nieuwsbegriptoets 

17 

OT Brink 09.00 

 

 

09.00 MT Brink ( Cheq 

afw) 

 

 

Mr verg Brink 

 

 

 

 

18 

 

 

 DMT en AVI 

 PI dictee  voor 

uitvallers. 

21 

 

 

22 23 24 

Paasontbijt in de gang/ 

eitje tikken 

25 

Goede vrijdag 
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 Lentesignalering groep 

3 

 Groepsplannen 

aanpassen 

 

PLG op de Brink  

 

 

 

Brink Paasfeest 

 

Lente feest Poolster 

 

 

 

 Groepsplannen 

aanpassen 

tussenevaluatie 

 

28  

Tweede Paasdag 

 

29 

 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

30 

 

31 

Ouder ontbijt Poolster  

Middenruimte 08.30-

10.00 

 

IB netwerk Stichting 

school, scholing, 8.30 uur 

-12.00 ( hele dag??) 

01 

 

  

 

  



71 

                  April 2016 

Zorg maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

 

 Invullen van Scol/ ll.  

Scol: Michelle zet het 

klaar 

 Kennismakingstoets 

Entreetoets groep 7 

04 

 

R.blok 3 Brink 

 

Groepsbespreking Brink 

(cheq) 

05 06 

Voorbereiding scholing 

13.30-15.00 

07  

IB netwerk WSNS 

scholing, 8.30-12.00 uur 

( kees Overveld) 

 

Schriftelijk 

verkeersexamen gr 8 

Brink 

 

 

08 

 . 

 

 

 Invullen van Scol/ ll. 

Scol: periode voorjaar. 

 

11  

 

PLG op het Spectrum  

 

 

 

12 

 

 

Studieavond 5  

15.45 – 19.30 uur Jay 

Marino  

 

 

13 

Estafette enz afnemen 

Brink 

14 

 

 

15  

 

 

09.00 MT Brink 

 

 

 

 Entreetoets groep 7. 

 Centrale eindtoets Cito 

groep 8 

18 

 

 

10 min gesprekken Brink 

 

19 

Centrale eindtoets 

Cito groep 8 

 

-8.30-10.30 uur: OT, IB 

met GGD,SMW 

 

-Stadsdeelbijeenkomst 

Zuid Oost,  IB en 

directie, 13.00- 16.00 uur 

 

10 min gesprekken Brink 

20 

Centrale eindtoets 

Cito groep 8 

 

21  

Centrale eindtoets 

Cito groep 8 

 

Ouder ontbijt Poolster  

Middenruimte 08.30-

10.00 

 

IB netwerk Stichting 

school, scholing, 8.30 uur 

-12.00 

 

22 

  

Koningspelen, continu 

rooster  

 

 



72 

 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

 

 

Week 17 april  25 

Meivakantie  

26 

Meivakantie  

Koningspelen…? 

27 

Koningsdag 

 

28 

Meivakantie  

29  

Meivakantie  

 

Week:  18  mei 

 

02 

Meivakantie 

 

03  

Meivakantie 

04 

Meivakantie 

05 

Meivakantie 

06 

Meivakantie 
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                   Mei 2016 

 

Zorg  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 Voorbereiden op 

afname Cito toetsen, 

toetsvaardigheid. 

 Groepsdoelen bekijken 

ivm Cito afname 

 Cito week E 

 

09 

 

 

PLG op de Poolster  

 

Atletiek Poolster 

10 

Overleg CLB Ineke met 

IB, 8.30-12.30 uur. 

 

 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

11 

Spelletjeskar  

12 

 

 

 

 

Mr verg. Brink  

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toets week  Cito E 

 Groep 1-2 

Onderbouwd, 

signalering en 

screening dyslexie 

groep 2 + Taktoets,  

omgaan met 

hoeveelheden 

 Cito toetsen gegevens 

invoeren in het LOVS 

 IB Analyse E toetsen, 

Focus protocol/ 

schooloverzichten 

invullen leerkrachten. 

 

16  

Tweede Pinksterdag 

 

 

17 

Avondvierdaagse 

Lelystad 

 

Voorbereiding scholing 

14.00-15.30 

 

09.00 MT Brink 

 

18 

Avondvierdaagse 

Lelystad 

19 

Avondvierdaagse 

Lelystad 

 

IB netwerk groot WSNS, 

8.30 -12.00 uur 

 

 

20 

Avondvierdaagse 

Lelystad 

 

 

 Toets week  Cito E  

 

 

 

23 

 

T.H9 

R. blok 4 

Team groepsplannen 

24 

Schoolreisdag Brink 

 

 

 

25 

Plustijd overleg (dir) 

Poolster/Brink 

13.30 – 14.30 Atol Plaza 

 

26 

Ouder ontbijt Poolster  

Middenruimte 08.30-

10.00 

 

27  
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maken Brink 

 

 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

 

 Analyse E toetsen, 

Focus protocol. 

 

30 

 

Studieavond 6  

15.45 – 19.30 uur 

 

31     
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                   Juni 2016 

Zorg  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  

 

 

 

 

 01 Kamp 7/8 Harderwijk 

Poolster 

02 Kamp 7/8 Harderwijk 

Leerkrachten svp 

aanwezig bij het diner 

 

IB netwerk Stichting 

school, leerkring, 8.30 

uur -12.00 

03 Kamp 7/8 Harderwijk  

 

 

 

 

 

 

 Analyse E toetsen, 

Focus protocol 

 invullen school 

overzichten. 

 IB schooloverzichten 

opsturen bestuur 

 Groepsplannen maken. 

  

06  

 

 

Begin Ramadan 

 

07 

 

 

 

 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

08 

 

09 

IB netwerk WSNS 

scholing, 8.30-12.00 uur 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 IB in postvak, 

groepsplannen. 

 Eindsignalering kern 

VLL groep 3 

 

13 Atletiek Sportdag  

 

Brink start cito toetsen  

14 

8.30-10.30 uur: OT, IB 

met GGD,SMW met CLB 

CLB tot 12.30 uur   

 

15 

 

Studiedag 1 t/m 8 3S  

 

Teamuitje Poolster 

16 

09.00 MT Brink 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

 

T.H10 

Laatste week citotoetsen 

Brink 

21   

 

 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

22 

 

 

 

 

23 

OT Brink 

Ouder ontbijt Poolster  

Middenruimte 08.30-

10.00 

 

24 

 

 

 

Ouder kind dag Poolster 
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 Overdrachtsgesprek 

met de volgend 

leerkracht. 

Overdachtsformulieren 

invullen.  

27 

Bezoek inspectie 

 

Brink team/sing verg 

 

28 

Poolster Portfolio/ 

rapport mee. 

Bezoek inspectie  

Brink atletiekmiddag 

29 

Kennismakingsochtend 

VO gr 8 

30 

Mr verg brink 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Juli 2016 

Zorg  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

 Overdrachtsgesprek 

met de volgend 

leerkracht. 

 Groepsplan 4 afmaken 

zodat de volgende 

leerkracht er volgend 

jaar mee kan beginnen. 

 

04 

10 minutengesprekken/ 

Portfolio gesprek 

 

05 

Eind Ramadan  

 

 

Vergadering Poolster 

15.45 

06 

 

07 

 

 

Maandsluiting gr7/8 Brink 

08 

 

 

Afscheidsavond groep 

7/8 Brink 

 

 11 

Eindfeest Brink 

 

 

12 

Laatste dag gr 8 Brink 

 

Musical groep 8 Poolster 

  

Middag: kijken bij nieuwe 

groep 

13  

Doorschuigochtend Brink  

Rapport mee 

14 

 

Schoolreisdag Poolster 

15 

Start zomervakantie  

 

 18 

 

 

19 20 21 22   

 25 26 27 28 29  
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 01 02 03 04 05  

                 Zomervakantie van 16 juli t/m 28 augustus 2016 

 

 

n.b. het betreft de jaarplanning waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.  

 

 

Tijdens de Kinderboekenweek 2015 staan natuur, wetenschap en techniek centraal onder het motto Raar, maar waar! De 61ste editie van de Kinderboekenweek vindt 

plaats van 7 t/m 18 oktober 2015. 
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Bijlage 15: OVERDRACHTSFORMULIER 

 

Schooljaar:……………. 

 

Naam leerling:………………………………………………………groep: ……………. 

 

Naam leerkracht:……………………………………………………datum:…………….. 

 

Is er over dit kind belangrijke informatie te geven?.................................................ja/nee 

 

Is er belangrijke informatie over de gezondheid?.....................................................ja/nee 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

Zijn er specifieke familieomstandigheden?...............................................................ja/nee 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

Zijn er gedragsmatig bepaalde bijzonderheden waarmee je rekening moet houden?ja/nee 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

Zijn er bepaalde didactische bijzonderheden waarmee je rekening moet houden?...ja/nee 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

Zijn er verder onderwijskundige zaken waarmee je rekening moet houden?...........ja/nee 

[bijv. heeft de leerling een apart programma, heeft de leerling r.t. gehad] 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

 

Andere opmerkingen:  

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………............ 
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Bijlage 16: ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT  PRIMAIR ONDERWIJS 
  

 

1. Schoolgegevens  

Naam o.b.s. De Poolster Directeur J. Verstappen 
Adres Oostzeestraat 38 Leerkracht  
Postcode 8226 BA Intern begeleider Mevr. C. Kramer 
Plaats Lelystad  

Brin-nummer 16ZC 
  

2. Gegevens van de leerling 

Achternaam    J   M 

Voorna(a)m(en)  Roepnaam  

Geboortedatum  Nationaliteit  

Adres  Land van herkomst  

Postcode  In Nederland sinds  

Woonplaats  Thuis gesproken taal  

Telefoon    

Schoolloopbaan  Gedoubleerd in groep  

Huidige groep  Groepsgrootte  

Schoolverzuim    

Redenen  

  

   
Op onze school sinds  

 

3. Leerbelemmeringen Bij welk vakgebied? 

 Concentratie  

 Inzicht  

 Doorzettingsvermogen  

 Werkhouding  

 Motivatie  

 Tempo  

 Motoriek  

 Gedrag  

 Taakvulling  

 Zelfstandigheid  

 Samenwerking  

  
# Zie bijlage nr.  

 
Aandachtspunten  

 Gezichtsvermogen  Medicijngebruik Wegens: 

 Gehoor  Spraakgebruik  

  
# Zie bijlage nr.  

 
Specialistische hulp 
Leerling is begeleid door / bekend bij 

 Remedial teacher  Psycholoog  Ambulant begeleider   

 Logopedist  Medisch specialist  NT-2 medewerker   

 Schoolbegeleider  GGD     

 Bureau Jeugdzorg  Fysiotherapeut     

 
# Zie bijlage nr.   
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4. LVS-gegevens Bij voorkeur niet ouder dan ½ jaar 

Onderdeel Test Datu
m 

DLE-score CITO-score 

LVS-kleuters     

     

Aanvankelijk lezen     

Technisch lezen     

     

Begrijpend lezen     

Spelling     

Rekenen     

Woordenschat     

     

#Zie bijlage nr.    

 

LVS-profiel bijgevoegd  Ja   Nee 

 

5. Methodeoverzicht 

 Methode deel Thema/hoofdst
uk 

Beheersing 

 
+

+ 

+ 
+/- - = 

Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen        

Technisch lezen Estafette        

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL        

Taal Taalactief        

Spelling Taalactief        

Rekenen Alles telt        

Schrijven/motoriek Pennenstreken        

Aardrijkskunde Blink        

Geschiedenis Blink        

Natuur Blink        

Engels Take it easy        

Verkeer Verkeerskrantjes VVN        

Handvaardigheid         

Tekenen         

Muziek         

Soc. em. ontwikkeling Kanjertraining        

Drama         

  

Handelingsplan aanwezig      Ja   Nee 

Betrekking op   

   

#Zie bijlage nr.   

  
Informatie kan worden opgevraagd bij  

 Ouders / verzorger / voogd  Directeur 

 Leerkracht  Zorgplatform Lelystad 

 

 De groepsleerkracht / directie acht een aanvullend gesprek met de nieuwe school noodzakelijk 

  
 
 
                    Datum  

 

Aantal bijlagen   Kopie laatste verslag / rapport bijgevoegd 

  
Handtekening directie 
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Schoolkarakteristiek  

 

Profiel van o.b.s. De Poolster 

 

Openbare basisschool De Poolster is een kleine school met rond de 100 leerlingen in de reguliere 

stroom. 

Daarnaast is er een Taalklasstroom voor vluchtelingen en statushouders waardoor er juist expertise 

ontstaat op het taalaanbod.. 

 

De Poolster is een openbare brede basisschool. Het kind speelt op straat en op school met andere 

kinderen. Kinderen uit verschillende milieus, allen met een eigen kijk op de samenleving en op de 

toekomst. Hoe ouder het kind wordt, des te meer het in aanraking komt met mensen die anders 

denken en een andere levensovertuiging hebben. Het is goed kinderen op die situatie voor te 

bereiden.  

In obs de Poolster komen de Taalklas, peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang én basisschool 

samen. Alles onder één dak! Zie Schoolgids. 

De leerlingen van de Poolster werken in een veilig pedagogisch klimaat en in een rijke didactische 

leeromgeving. Wij dagen onze leerlingen uit zelfstandig oplossingen te zoeken om zich de leerstof 

eigen te maken, waarbij samenwerken een grote rol speelt. Wij stimuleren de leerlingen in het nemen 

van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.  

Het motto van de Poolster 

De Poolster  .. Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk! 

De visie van de Poolster  

Op basisschool de Poolster hebben we oog voor uw kind en zijn of haar talenten. Samen met kinderen 
en ouders werken wij aan een verbinding tussen culturen en zorgen wij voor de ontwikkeling van een 
stevige basis. Dit realiseren wij door het gebruik van coöperatieve werkvormen en het leren van 
vaardigheden voor de toekomst. Uw kind ontwikkelt zich op De Poolster in een rijke leeromgeving. 
Onze school kent jaargroepen, d.w.z. dat de leerlingen naar leeftijd worden ingedeeld. 

 

Vanwege de verdeling van het aantal leerlingen is besloten de groepen 1,2,5 en 6 te splitsen en de 

groepen 3/4,  en 7/8 te combineren.  

 

Missie en uitgangspunten: 

o.b.s. De Poolster is een buurtschool in de Waterwijk te Lelystad: 

 waar kinderen met plezier naar school gaan; 

 waar een ruim onderwijsaanbod plaatsvindt; 

 waar rekening gehouden wordt met de individuele verschillen van kinderen; 

 multicultureel, waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten respect tonen voor elkaar; 

 waar ruimte is voor vieringen, tradities, gewoonten, rituelen en geloofsovertuigingen; 

 met ruime mogelijkheden voor ouderparticipatie. 

 

Wil je meer weten over o.b.s. De Poolster, kijk dan op onze site: 

www.obsdepoolster.nl 

 

 


