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INLEIDING
Het team van de Blauwe Aventurijn zet zich iedere dag in voor kwalitatief goed onderwijs met een
positief en veilig pedagogisch klimaat. Daarmee realiseert de Blauwe Aventurijn Passend Onderwijs
voor ieder kind met (specifieke) onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op diverse gebieden. Dit
vraagt van het gehele team deskundigheid op het gebied van signalering, diagnostiek en planmatig
handelen. We maken gebruik van vaste procedures, waarbij wij de ontwikkeling van leerlingen
volgen en ons handelen planmatig (cyclisch) laten verlopen. Zo willen we er voor zorgen dat we elke
leerling de ondersteuning kunnen bieden die nodig is om een ononderbroken ontwikkelingsproces te
kunnen volgen.
De school maakt gebruik van een interne ondersteuningsstructuur als aanvulling op hetgeen de
groepsleerkracht doet. Deze interne ondersteuningsstructuur bevat een samenhangend geheel van
op elkaar afgestemde voorzieningen, bedoeld om de leerlingen passende ondersteuning te bieden.
Dit ontwikkelings- en ondersteuningsplan is een onderdeel van het schoolplan en een belangrijke
basis voor het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Blauwe Aventurijn dat jaarlijks wordt
bijgesteld. Samen met het SOP (6.0) geeft dit plan een realistisch beeld van de ondersteuning en
begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze
ondersteuning is georganiseerd: wie heeft daarin welke rol, wat zijn de procedures en protocollen,
welke ondersteuning is beschikbaar binnen de school en welke kunnen we aanvragen buiten de
school. Er wordt uitleg gegeven over de ondersteuning en de verschillende ondersteuningsniveaus
die wij onderscheiden. Ook beschrijven we onze visie op onderwijs en ondersteuning.
Het realiseren van goede leerling- en leerkrachtondersteuning is een continu proces dat telkens weer
wordt aangepast aan veranderde omstandigheden.
Dit document is dan ook dynamisch, dit betekent dat we elk jaar dit ondersteuningsplan bespreken
en de laatste ontwikkelingen erin opnemen. In ons onderwijs, in alles wat we doen, staat het belang
van de leerlingen voorop. De leidende vraag is dan ook steeds: “Wat heeft dit kind van ons nodig en
hoe kunnen wij dit binnen passend onderwijs bieden op de Blauwe Aventurijn”.

Vastgesteld door team op 01-06-2018
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1. VISIE OP ONDERSTEUNING
De Blauwe Aventurijn is een echte buurtschool in de wijk Hoograven. Iedereen is welkom. De
veelzijdigheid van de wijk is duidelijk zichtbaar in de leerlingen van de school. De Blauwe Aventurijn
heeft als motto “Een school waar kinderen leren schitteren”. De vraag ‘wat hebben de leerlingen nu
nodig om in de toekomst te kunnen schitteren?’ staat steeds centraal.
De drie kernwoorden/waarden die bij onze visie een belangrijke rol spelen zijn: Samen Onderzoeken - Schitteren. Niet alleen in onze visie op onderwijs maar ook in onze visie op
ondersteuning die aansluit bij de visie op Passend Onderwijs zoals die
ook binnen het Samenwerkingsverband gehanteerd wordt.

1.1. WAAR KINDEREN LEREN SCHITTEREN
Samen
Op de Blauwe Aventurijn stimuleren wij kinderen, door
samenwerken, zelfstandig werken en door het bieden van
autonomie en vrijheid, mede verantwoordelijkheid te dragen
voor hun eigen ontwikkeling. Zij krijgen de mogelijkheid met
elkaar en
van elkaar te leren, zij leren zelf keuzes te maken en te reflecteren. Als kinderen zich betrokken
voelen bij hun eigen leerproces en zich verantwoordelijk voelen voor het eigen werk en gedrag én
voor dat van anderen, komt dit ten goede aan hun prestaties en ontwikkeling. Eigen
verantwoordelijkheid zal ook het zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde versterken en daarmee het
welbevinden van onze kinderen. Naast de cognitieve ontwikkeling is er bij ons op school dan ook
aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de executieve functies, creativiteit en culturele
activiteiten.
Op onze school zitten kinderen vanuit allerlei culturele achtergronden. Wij zien dit als een mooie
kans voor de kinderen en onszelf om elkaar te leren kennen, begrijpen, accepteren en waarderen.
Ons streven is dat alle kinderen zich veilig voelen op de Blauwe Aventurijn, zodat ze vrij zijn om te
oefenen met nieuwe vaardigheden, fouten te maken en tot leren te komen. Wij staan open voor
elkaars diversiteit op allerlei gebied (achtergrond, leerprestaties, kindfactoren et cetera).
Een goed en veilig pedagogisch leerklimaat is het uitgangspunt voor al ons handelen op school.
Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede aanpak van onderwijs en ondersteuning, een
zorgvuldige afstemming van het onderwijs op de ontwikkelingsbehoefte.
Wij zijn een Vreedzame School en zijn trots op ons plezierig sociaal-emotionele en pedagogisch
klimaat waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Respect, openheid, vertrouwen, zorg en
aandacht zijn hierin belangrijke pijlers.
Onderzoeken
Op de Blauwe Aventurijn willen wij ieder kind begeleiden en kansen geven zodat elk kind zo goed
mogelijk tot zijn of haar recht komt en zich doorlopend ontwikkelt ongeacht haar of zijn verschillende
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij werken aan een ondersteuningsstructuur die de
ontwikkeling van het individuele kind zo goed mogelijk in beeld brengt waarbij het aanbod aan het
kind zoveel mogelijk wordt aangepast. Kinderen ontwikkelen zich het beste binnen een positief
schoolklimaat en een goede sfeer in de klas. Wij willen daarvoor een veilige en vertrouwde
leeromgeving bieden die ondersteunend en uitdagend is en waarin het kind maximale
ontplooiingskansen wordt geboden (op eigen niveau tot optimale prestaties komen). Het bevorderen
van een positief onderwijsklimaat gebeurt mede door de programma’s “Vreedzame School” en
“Taakspel”. Ieder kind wil erbij horen en groeit van opstekers (complimenten). We vinden het
belangrijk dat kinderen gevoelens leren kennen, te herkennen en leren te beheersen en leren om op
een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Goede sociale vaardigheden en goed burgerschap
bevorderen het pedagogisch klimaat.
Wij stimuleren kinderen creatief te denken en met een open blik naar de wereld om hen heen te
kijken. Wij willen dat het kind zich in een stijgende lijn, breed ontwikkelt op allerlei gebied en niet stil
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blijft staan. Daarbij stellen wij ons de vraag: Wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze groep, met
deze leerkracht(en) en binnen de mogelijkheden van onze school nodig, om tot deze optimale
ontwikkeling te komen? Dit vraagt ook van ons een open blik; oplossingsgericht denken en kijken
naar positieve factoren. Naast kennis worden er andere kwaliteiten ontwikkeld en gestimuleerd zoals
creativiteit, samenwerking, onderzoekende houding (nieuwsgierigheid), kunnen omgaan met
emoties, communicatie, doorzettingsvermogen. Wij (kinderen en team) ontdekken onze talenten en
hebben een onderzoekende houding. We gaan na welke mogelijkheden er zijn er om een kind
optimaal te begeleiden en onderzoeken de talenten en de krachten van het kind die we kunnen
gebruiken en versterken.
Schitteren
Onze ondersteuning is gericht om alle kinderen te laten schitteren binnen zijn/haar talent. We
streven er dan ook naar dat een leerling de ondersteuning krijgt die het nodig heeft op basis van
zijn/haar ontwikkelingsbehoefte (cognitief én sociaal emotioneel).
Schittermomenten creëren wij voor individuele kinderen, voor de groepen en voor de hele school.
Schitteren kan dus op elk moment en binnen alle gebieden! Uiteindelijk is het durven schitteren een
uiting waarmee kinderen kunnen laten zien dat ze trots zijn op zichzelf en de ander, zich veilig en
gezien voelen en hun talent en ontwikkeling delen met een ander.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich competent voelen en zelfvertrouwen hebben en leren ze
schitteren door ze het gevoel te geven dat ze iets kunnen en de uitdaging aan durven om steeds
nieuwe doelen na te streven. Kinderen maar ook leerkrachten en ouders worden zoveel mogelijk in
hun kracht gezet.

1.2. PASSEND ONDERWIJS EN HGW
Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school bij voorkeur in de
buurt, passend bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt.
Niet alle leerlingen zijn hetzelfde en ontwikkelen zich volgens een vast patroon. Met behulp van een
transparante organisatie en heldere doelen op cognitief én sociaal-emotioneel gebied, proberen we
ons onderwijs zo in te richten dat we aan de onderwijsbehoeften van zoveel mogelijk leerlingen
tegemoet kunnen komen. Voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden om hun leer- en
ontwikkelingsproces goed te laten verlopen treffen wij voorzieningen en bieden wij ondersteuning.
Binnen het Samenwerkingsverband Utrecht zijn door de besturen afspraken gemaakt over de
basisondersteuning die zijn vastgelegd in de Utrechtse Standaard. Onderdeel van de Utrechtse
Standaard is het handelingsgericht werken (HGW). HGW is een werkwijze waarbij het schoolteam
werkt volgens zeven uitgangspunten. Het concretiseert passend onderwijs en doeltreffende
leerlingbegeleiding, zodat beter kan worden omgaan met de overeenkomsten en verschillen in de
groep. Ook wij werken volgens de zeven uitgangspunten van HGW.
1. De ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. Wat heeft het kind nodig
om onderwijsdoelen te behalen en wat heeft een positief effect op het kind?
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het kind en de interactie met zijn/haar omgeving. Het
uitgangspunt is het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op onze school en van deze ouders.
3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een
cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
4. Wij benutten de positieve aspecten van het kind, de leerkracht, de school, de groep en de ouders
gaan uit van talenten.
5. We werken constructief samen: samenwerking tussen het kind, de leerkracht, de ouders en
interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te genereren.
6. Ons handelen is doelgericht en opbrengstgericht: het team formuleert korte- en lange
termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle
leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
7. De werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe
de school wil werken en waarom.
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Bovenstaande uitgangspunten zijn het kader waarin wij cyclisch werken en passen bij de visie die
hoort bij het Passend onderwijs. Passend onderwijs in de praktijk vraagt van leerkrachten (en andere
professionals in de school) dat zij effectief kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW
helpt daarbij: uitgaan van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en daarop
aansluiten. De ouders van het kind zien wij als een waardevolle partner die we graag betrekken bij
het onderwijs. In plaats van te bedenken wat de leerling niet (meer) kan, wordt er gekeken naar wat
het kind nodig heeft. Er wordt naar het kind gekeken én zijn omgeving Deze oplossingsgerichte
strategie komt terug in ons denken en handelen. De leerkracht is hierbij van groot belang, is van
invloed op het gedrag en de resultaten van de leerlingen. Niet enkel voor de leerlingen die op
specifieke gebieden uitvallen, maar voor álle leerlingen.
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2. ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR BLAUWE AVENTURIJN
Binnen de ondersteuning in en om de school is de leerkracht in de groep de basis; deze heeft
intensief contact met het kind en meestal ook met de ouders. De leerkracht signaleert en
intervenieert. Indien nodig kan de leerkracht anderen inschakelen voor advies of handelingsplannen,
zoals collega-leerkrachten, de IB-er en via de IB-er externen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mensen en/of instanties die, zowel intern als extern,
betrokken zijn binnen de ondersteuningsstructuur van de Blauwe Aventurijn. Vervolgens wordt een
overzicht gegeven van de verschillende overlegmomenten die de ondersteuningsstructuur kent en
van de ondersteunende leerlingvolgsystemen.

2.1. INTERN BETROKKENEN ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
De leerkracht
De leerkracht doet er toe! Er staat een leerkracht voor de groep die verantwoordelijk is voor het
stimuleren en begeleiden van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen
in de groep waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende onderwijs- en
ontwikkelingsbehoeften.
De leerkracht heeft de volgende kerntaken:
 Schept een veilig en stimulerend klimaat, waarbinnen iedere leerling zichzelf mag zijn. Er is
ruimte voor verschillen in opvatting, leerwijze en interesse. Respect voor elkaar en elkaars
zienswijze staan centraal. Is een rolmodel (laat zelf positief gedrag “ZIEN!”);
 Draagt zorg voor een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen leerkracht en leerling
Is positief en heeft hoge verwachtingen. Is duidelijk, helder en consequent;
 Stemt onderwijs in die mate af dat de leerling zich competent voelt. Geeft effectieve
instructie en verwerking en brengt differentiatie aan in het lesaanbod. Is geduldig (geeft
leerlingen voldoende tijd om tot leren te komen);
 Signaleert, anticipeert en evalueert binnen de groep. Signaleert een leerling die opvalt in
zijn/haar ontwikkeling. Stelt groepsplannen en individuele (kind) plannen op met duidelijke
(SMARTI) doelen. Evalueert de plannen en roept hulp in waar nodig.
 Creëert een leeromgeving waarbij kinderen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun
eigen leerproces en zich mede daardoor autonoom voelen. Voert een goed
klassenmanagement (positief werkklimaat met duidelijke werkafspraken);
 Is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de planning, uitvoering en evaluatie van het
onderwijs binnen de groep. Evalueert gestructureerd de vorderingen van de leerlingen
(hanteren LOVS).
 Communiceert helder met ouders teneinde de betrokkenheid te stimuleren en de ouders van
de benodigde informatie te voorzien;
 Administreert en registreert alle relevante informatie en vorderingen betreffende de groep
en de individuele leerling;
 Heeft een actieve houding ten aanzien van innovaties en ontwikkelingen binnen de school.
Heeft kennis van het curriculum/(doorgaande) leerlijnen;
 Is eindverantwoordelijk voor de zorg aan ieder kind in de groep en eerste aanspreekpunt
voor de ouders. Werkt constructief samen met collega’s, leerlingen en ouders;
De Intern Begeleider (IB-er)
De IB-er organiseert, bewaakt, coördineert en evalueert, in samenwerking met het team, de
ondersteuning voor leerlingen. Iedere leerkracht blijft zelf verantwoordelijk. De rol van IB-er
verschuift steeds meer naar coach die de leerkracht begeleidt, om de ondersteuning zo goed
mogelijk vorm te geven. Leerling- en groepsbesprekingen worden hierop aangepast en het
versterken van de vaardigheden van de leerkracht staat centraal.
7
Ondersteuningsplan Blauwe Aventurijn 2018-2020

De IB-er heeft de volgende (kern)taken:
 Het realiseren van een effectieve ondersteuningsstructuur binnen de school. Opzetten en
coördineren van het leerlingvolgsysteem;
 Coördineren en organiseren van intern en extern hulpverlening en onderzoek op de
terreinen die nodig zijn voor betrokken leerlingen. Aanvragen van zorgarrangementen bij
het SWV. Aanvragen onderzoeken bij externen. Inzetten van interne specialisten.
 Mede met directie aansturen van veranderingsprocessen aangaande de
leerlingenondersteuning;
 Coachen en begeleiden van individuele leerkrachten en het team als groep, zodat deze
zelfstandig en zelfverantwoordelijk hulpvragen, incidenten en problemen aangaande
leerlingenzorg ter hand (leren) nemen. Het voorbereiden en leiden van de groeps- en
leerlingbesprekingen. Het begeleiden van leerkrachten bij het analyseren van toets- en
observatiegegevens en het maken van groepsplannen en/of handelingsplannen. Klassen
bezoeken en nabespreken met de leerkracht. Het begeleiden van leerkrachten naar
aanleiding van een gerichte coachingsvraag.
 Up to date houden van eigen deskundigheidsniveau door (bij-)scholing, bijwonen van
netwerkbijeenkomsten en volgen recente ontwikkelingen. Participeren in het IB netwerk
(zowel Stedelijk als PCOU) en deelnemen aan intervisie.
 Onderhouden van contacten met ouders en externe contacten betreffende de
leerlingenzorg. Aanspreekpunt voor leerkrachten, kinderen en ouders.
 Het opstellen van beleidsplannen die te maken hebben met de ondersteuning. Opstellen en
evalueren Ontwikkelings- en ondersteuningsplan en het SOP. Zorg dragen voor de
beleidsonderdelen die te maken hebben met ondersteuning in het Schoolplan en Jaarplan.
 Het analyseren van de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem (trendanalyse) en dit
bespreken met het team en het bestuur. Opstellen van de managementrapportage (2x per
jaar). Opstellen en bewaken van de jaarlijkse toets- en ondersteuningskalender.
 Deel uitmaken van het Managementteam (MT).
Specialisten/coördinatoren
Binnen de Blauwe Aventurijn beschikken wij over een (hoog)begaafden-specialist, een
rekencoördinator en een sociale veiligheidscoördinator ( gedragsspecialist i.o). Deze zijn onder meer
verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen die te maken hebben met hun specialisatie.
De (hoog)begaafdenspecialist is verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen met
onderwijsvoorsprongen. De rekencoördinator voor de opstelling en uitvoering van het rekenbeleid.
De sociale veiligheidscoördinator voor de uitvoering van het sociale veiligheidsplan waarbinnen
aandacht is voor de preventieve aanpak, groepsvergaderingen en de leerlingenraad
De Blauwe Aventurijn heeft een onderbouw- (groep 1 t/m 3) en een bovenbouw-coördinator (groep
4 t/m 8) die zorgdragen voor de organisatorische aspecten, welke het functioneren van de bouw
aangaan en verbeteren. De bouwcoördinator is de eerste aanspreekpersoon voor de leerkrachten die
in de desbetreffende bouw werkzaam zijn. Tevens draagt de bouwcoördinator mede zorg voor de
onderwijsinhoudelijke voortgang van de bouwen en bewaakt zij samen met de IB-er en directie de
doorgaande lijnen binnen de school. De bouwcoördinator maakt deel uit van het MT.
Directie
De directie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs en dus ook voor de
kwaliteit voor een goede uitvoering van de leerlingondersteuning.
Bijbehorende (kern)taken zijn:
 Schoolbreed de voorwaarden voor een passend onderwijsaanbod creëren voor alle
leerlingen Draagt zorg voor de benodigde facilitering om het voorgenomen
ondersteuningsbeleid naar behoren uit te kunnen voeren. De directie kan optreden als
8
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gesprekspartner of als ondersteuning van de IB-er in de uitvoering. Initieert maandelijks
IB/directie overleg waarbij zij als klankbord fungeert ;
Het bewaken en continueren van de kwaliteit van het onderwijs, het leerlingvolgsysteem en
de schoolverbetering. Het scheppen van een positief en open (werk)klimaat voor leerlingen,
leerkrachten en ouders;
Draagt zorg voor afstemming algemene beleidsvoornemens en zorg/ondersteuningsbeleid;
Het bespreken van de leerresultaten (trendanalyse) in het overleg met de IB-er en het
bestuur.

Ouders
Passend onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de
opvoeding en het welzijn van hun kind. Ouders hebben veel kennis over de situatie van hun kind en
hebben daarom ook een cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en
ondersteuningsaanbod voor hun kind.
Goede zorg aan een kind kan alleen in goede constructieve samenwerking tussen kinderen, ouders
en het schoolteam geboden worden en heeft een positieve invloed op de succesvolle
schoolloopbaan van kinderen. Het is van belang dat ouders en leerkracht elkaar vroegtijdig
informeren over de ontwikkeling van het kind. Een duidelijke, goede en open communicatie waarin
verwachtingen worden uitgesproken tussen ouders en school vinden wij dan ook belangrijk. De
ouders zien wij als volwaardige partners in het ontwikkelingsproces van onze leerlingen.

2.2.

EXTERN BETROKKENEN ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

Indien een leerling onvoldoende ontwikkeling doormaakt en het lukt niet om een passend aanbod of
juiste begeleiding te vinden kan in overleg met de IB-er externe hulp worden ingeroepen. Hieronder
volgens instanties die ingeschakeld kunnen worden of betrokken zijn bij de ondersteuning van onze
leerlingen.
1. Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, wordt door JGZ twee keer de ontwikkeling en de
gezondheid onderzocht: in groep 2 en in groep 7. Alle kinderen in groep 2 en 7 krijgen een
uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Bij deze
uitnodiging zit een vragenlijst die vooraf door ouders en kind worden ingevuld en meegenomen
wordt naar de afspraak. Samen wordt gekeken naar de eigen vragen (bijvoorbeeld over opvoeding,
slapen, bedplassen), de metingen van de assistente, de motoriek, de huid en de gezondheid en
ontwikkeling van het kind. Een assistente (van de JGZ) komt eerst op school langs om bij alle
kinderen van groep 2 lengte en gewicht te meten en de oren en ogen te testen.
De contactpersonen van het JGZ voor onze school zijn:
Wenda Berends, jeugdarts en Annemieke van Heerwaarden, verpleegkundige.
2. Buurtteam / Wijkteam
Het schoolmaatschappelijk werk voor de kinderen op onze school wordt sinds 1 januari 2015
verzorgd door het Buurtteam Hoograven/Tolsteeg, één van de 18 buurtteams die binnen de
gemeente Utrecht actief zijn. Vanuit dit Buurtteam zijn er twee vaste buurtteammedewerker aan
onze school verbonden. Alle ouders/verzorgers en kinderen kunnen contact met hen opnemen. Om
de week is er op woensdagochtend een buurtteammedewerkster in onze school aanwezig (open
spreekuur). Er vinden structureel en incidenteel, indien nodig, afstemmingsgesprekken tussen
Buurtteam, gezin en school plaats. De ondersteuning is gericht op de sociaal-emotionele
ondersteuning van het kind binnen het gezin
De buurtteammedewerkers die aan onze school verbonden zijn, zijn Debbie van Veghel en Caroline
van der Vlies.
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3. Het Samenwerkingsverband
De Blauwe Aventurijn maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs
(SWV Utrecht PO 26.01), samen met alle scholen voor primair onderwijs in de gemeente Utrecht
(uitgezonderd de scholen van cluster 1 en 2). Het SWV heeft een ondersteuningsplan (6.1) opgesteld
waarin de afspraken, procedures en doelstellingen zijn beschreven zoals die gelden voor alle
aaneengesloten scholen.
Het SWV Utrecht PO heeft samen met het VO en de gemeente Utrecht een model ontwikkeld om de
visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit van een sterke
basis op school (basisondersteuning), extra ondersteuning die samen met ketenpartners (leerplicht,
jeugdgezondheidszorg,
buurtteam, jeugd & gezin,
sociaal- en het
schoolmaatschappelijk
werk) wordt geboden en
specialistische zorg die
wordt geboden vanuit
specialistische
voorzieningen (GGZ,
reclassering en justitie,
jeugdzorg, speciaal
basisonderwijs en speciaal
onderwijs). Zie voor meer
informatie over het
samenwerkingsverband: http://ww.swvutrechtpo.nl/.
Het SWV is er voor de ondersteuning van de school in het mogelijk maken van passend onderwijs aan
alle leerlingen. De IB-er coördineert de aanvragen voor extra ondersteuning bij het SWV.
De extra ondersteuning binnen de basisondersteuning kan bestaan in de vorm van een eenmalig
consult of een traject Advies & Ondersteuning. Hierbij is de ondersteuning gericht op het sparren,
meedenken in hulpvragen voor de juiste ondersteuning van een leerling. Deze ondersteuning wordt
uitgevoerd door het Team Passend Onderwijs*
Soms is de ondersteuningsbehoefte van een leerling breder dan wat binnen de basisondersteuning
valt (steun waar nodig). Ook in dat geval kan de school een beroep doen op SWV. Naast een traject
Advies & Ondersteuning bestaat de mogelijkheid om met behulp van een arrangement extra
ondersteuning te bieden. Met een arrangement krijgt de school geld om individuele begeleiding voor
een leerling te financieren. Ook biedt het SWV speciale onderwijsvoorzieningen (speciaal als het
moet)zoals het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). De toelaatbaarheid van
leerlingen naar het SBO en SO wordt beoordeeld door de Toelaatbaarheidscommissie (TLC), en vindt
plaats met behulp van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) .
*Team Passend Onderwijs(TPO) bestaat uit een team van ca. 20 Consulenten Passend Onderwijs. Dit
zijn generalisten gedrag of didactiek, met één of meer aandachtsgebieden. Om zo goed mogelijk in te
kunnen spelen op de specifieke vragen van de scholen, zijn de TPO’s verdeeld in vijf wijken. Eén keer
per twee weken vindt een stedelijk overleg plaats, waarin zowel algemeen organisatorische zaken als
ook meer op de onderwijsondersteuning gerichte onderwerpen behandeld worden. onze school
behoort tot het TPO Zuid/Zuid-west. Bij het team Passend Onderwijs kunnen wij terecht met
ondersteuningsvragen t.a.v. kinderen die onvoldoende profiteren van het aanbod binnen de
afgesproken basisondersteuning. Deze ondersteuningsvragen kunnen liggen op het gebied van de
sociaal emotionele ontwikkeling (w.o. gedrag, psychiatrische problematiek) en/of didactische
ontwikkeling of zijn ontstaand door langdurige ziekte, een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. De medewerkers van het Team Passend Onderwijs zijn: Yvon den Ouden, Maaike Blom,
Carolien Roze en Maartje Bakker.
10
Ondersteuningsplan Blauwe Aventurijn 2018-2020

4. Leerplicht
Als er zorgen zijn rondom het (ongeoorloofd) schoolverzuim, wordt leerplicht hiervan op de hoogte
gesteld (en wordt artikel 21 ingevuld). In overleg wordt gekeken wat de gewenste aanpak is
betreffende de gesignaleerde absentie. Ouders worden ook op de hoogte gesteld van de melding bij
leerplicht en worden betrokken bij mogelijke vervolgstappen.
5. Auris/Kentalis cluster 2
Als er vragen zijn t.a.v. de taal- en spraakontwikkeling bij leerlingen kunnen wij advies en consultatie
vragen bij Auris. Een medewerker van Auris Onderwijs gaat in op hulpvragen rondom een kind om
een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en problematiek. Hierbij kan het nodig zijn dat er door
een begeleider passend onderwijs van Auris een observatie in de groep en een overleg met de
leerkracht/IB plaats vindt. De begeleider geeft tips hoe de leerkracht het kind zelf kan stimuleren.
Soms is meer ondersteuning nodig. Dan geeft Auris een advies over een eventueel vervolgtraject,
een voorstel voor een onderwijsarrangement op onze school.
De ambulant begeleider die de kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) op onze school
begeleidt is Carla Kalf.
6. Orthopedagoog Zien in de Klas
Vanaf schooljaar 2016-2017 is er binnen de school een orthopedagoog van Zien in de Klas werkzaam
(1 dagdeel in de 3 weken). Een orthopedagoog houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen op
verschillende gebieden. Wanneer deze ontwikkeling verstoord is, kan de orthopedagoog
onderzoeken hoe dat komt en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen in samenwerking met de
omgeving van het kind. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een intelligentie onderzoek en
gedragsvragenlijsten. Wanneer verder onderzoek noodzakelijk is, kan de orthopedagoog
ondersteunen bij een doorverwijzing.
De orthopedagoge die aan onze school verbonden is, is Suzanne Meijer.
7. Kind en Motoriek
Binnen de Brede School is er de mogelijkheid om kinderen door te verwijzen naar een
kinderoefentherapeut. Zij is werkzaam vanuit het bureau Kind en Motoriek. Kinderoefentherapie is
gericht op het motorisch functioneren van kinderen. Er wordt gekeken naar de normale motorische
ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Zowel de grove als fijne motoriek valt
hieronder. De kinderoefentherapeut heeft veel kennis over de juiste schrijfmotoriek, schrijfhouding
en pengreep. Maar ook hoe vertragingen en verstoorde grove motoriek weer in gang gezet kunnen
worden. De kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek krijgt de aanmeldingen door van de IB-er
(n.a.v. overleg tussen leerkracht, IB-er en ouders). Ouders moeten toestemming geven voor de
screening door de therapeute. Wanneer op basis van het advies van de screening wordt overgegaan
op een behandeling, is er een verwijzing van de huisarts nodig. Ouders en leerkrachten krijgen de
behandelverslagen van de kinderoefentherapeuten.
Contactpersoon is Esther van Zuilen-Hof en uitvoerend therapeute verbonden aan onze school is
Tara Noordanus.
8. Dyslexiebehandelaar
De Blauwe Aventurijn werkt samen met een externe dyslexiebehandelaar (E-vizier of Zien in de Klas)
voor de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Als bij leerkrachten het vermoeden bestaat
dat een kind in aanmerking komt voor onderzoek naar dyslexie, zullen ouders hierover benaderd
worden en geïnformeerd over de te volgen procedure. Mocht er ernstige enkelvoudige dyslexie
vastgesteld worden dan kunnen ouders ervoor kiezen hun kind door een behandelaar van genoemde
instanties te laten behandelen. De behandelaar werkt nauw samen met de leerkrachten en de IB-er.
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9. Logopedie
In groep 2 worden alle leerlingen logopedisch gescreend door de logopedist (GG&GD, Utrecht). Naar
aanleiding hiervan kunnen ouders het advies krijgen hun kind aan te melden bij een logopedist voor
behandeling. School ontvangt per kind de screeningsresultaten. Deze worden bewaard in ParnasSys.
Een half jaar na de screening wordt door de IB-er aangegeven welke kinderen met het advies voor
behandeling zich hebben aangemeld bij een logopedist. Wanneer een leerling een
logopediebehandeling krijgt, is er indien nodig overleg tussen school (IB-er en leerkracht) en de
logopedist. De logopedisten waarnaar onze kinderen voor behandeling gaan zijn overwegend:
Blanca Lijten van de Detmoldpraktijk Hoograven en Lisette Bons van de logopediepraktijk Binnenstad
- Lunetten.
10. Brede School Academie (BSA)
De Brede School Academie is bedoeld voor kinderen die de leerpotentie hebben om naar havo of
vwo door te kunnen stromen, maar gehinderd worden door taalvaardigheden. Daardoor hebben zij
moeite om op havo- of vwo-niveau te werken. Deze kinderen hebben over het algemeen hoge
rekenscores. Vakken als begrijpend lezen en woordenschat scoren zij gemiddeld of onder gemiddeld
op. De leerlingen gaan twee middagen, na schooltijd naar de BSA-les en krijgen ook huiswerk.
Daarvoor is doorzettingsvermogen nodig. Motivatie, van zowel ouders als kinderen, is dan ook een
belangrijke voorwaarde. De IB-er heeft contact met de BSA - coördinator. Niet alleen m.b.t. de
aanmeldingsprocedure van leerlingen maar er vindt ook minimaal twee keer per jaar een
feedbackgesprek plaats over de BSA leerlingen waarin de voortgang van de leerling wordt besproken.
De BSA coördinator voor Hoograven is Ineke Struijk
De Zomerschool
De zomerschool is een initiatief van de BSA en heeft als doel taalstimulering aan de gang houden
tijdens de zomervakantie. Voor groep 8 is er een speciale module ontwikkeld, namelijk de ‘POVO’
zomerschool; bedoeld om de overstap naar de brugklas te vergemakkelijken. De Zomerschool is
toegankelijk voor alle (doelgroep)leerlingen, ongeacht niveau, van groep 1 t/m 8.
11. Taal Doet Meer
Taal doet meer koppelt goed opgeleide vrijwilligers aan leerlingen met een taalachterstand. Zij
ondersteunen bij taal, huiswerk, studievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Sinds 2016 is de
Blauwe Aventurijn partnerschool (samen met de andere scholen binnen de Brede School). Dit houdt
in dat wij leerlingen kunnen opgeven voor de VoorleesExpress en School’s Cool, beiden uitgevoerd
door Taal Doet Meer.
VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden
voorgelezen door een vrijwilliger. Het samen (voor)lezen zorgt voor plezier in het gezin en bevordert
de taalontwikkeling. De Blauwe Aventurijn mag twee gezinnen per half jaar (20 weken) aanmelden.
Project School’s Cool is een mentorproject bedoeld voor leerlingen uit groep 8 uit anderstalige
gezinnen die willen leren, maar daarvoor niet in de ideale omstandigheden opgroeien. Leerlingen
worden voor 1,5 jaar gekoppeld aan vrijwillige mentor. De mentor komt wekelijks bij de leerling
(pupil) thuis, en helpt hem of haar met studievaardigheden en planning, maar ook met sociale
vaardigheden, algemene ontwikkeling en een gezonde invulling van vrije tijd.
12. Verwijsindex Utrecht
De gemeente Utrecht werkt met de instellingen voor onderwijs, welzijn, zorg en veiligheid aan de
verbetering van de ondersteuningsstructuur voor de jeugd zodat snel de juiste hulp kan worden
geboden aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk
instrument in deze ondersteuningsstructuur is de verwijsindex Utrecht. De verwijsindex brengt
signalen van beroepskrachten uit verschillende organisaties dat er iets aan de hand is met een
jongere, bij elkaar. Mochten er serieuze zorgen bestaan over een leerling dan kan de IB-er, na overleg
met ouders, overgaan tot het melden van deze zorg in deze verwijsindex. Als er een tweede
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beroepskracht is die ook een melding over hetzelfde kind in het systeem doet, dan brengt het
systeem die meldingen bij elkaar, er is een “match”. Beide melders krijgen bericht van het systeem
dat zij zich beiden over dezelfde kind zorgen maken en zoeken dan contact met elkaar om af te
spreken hoe ze gezamenlijk de best passende zorg en ondersteuning kunnen verlenen.

2.3. OVERLEGMOMENTEN ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
Binnen een goede ondersteuningsstructuur is goede communicatie onmisbaar. Daarom komen de
betrokken partijen regelmatig bij elkaar. In onderstaande tabel staat wanneer wie bij elkaar komen.
In bijlage 1 “planning/ondersteuningslijn Blauwe Aventurijn” komen deze overlegmomenten binnen
een tijdspad terug.
Overlegvorm
Teamvergadering
6x per jaar

Bouwvergadering
8 x per jaar

MT overleg
1 x in de 3 weken
Opbrengstenoverleg
2x per jaar
Ondersteunings
overleg
1 x per maand
Overleg IB-BT
Intervisiemoment
3x per jaar

Groepsbespreking
3x per jaar

Individuele
leerlingbespreking

Deelnemers en inhoud
Het hele team neemt hier deel aan. Gedeeltelijk zijn de onderwerpen ‘huishoudelijk’ en
algemeen, daarnaast worden zij gekenmerkt door een informerend, menings- en
besluitvormend en evaluerende items n.a.v. veranderingsonderwerpen in het
schoolbeleid.
Deze worden aangestuurd door de bouwcoördinatoren onder- en bovenbouw. Het
doel is ook meer afstemming van de verschillende groepen te realiseren. Bevindingen
in de bouw worden weer teruggekoppeld aan het team. De IB-er woont deze
vergadering bij indien er iets over de ondersteuning is te melden.
In het MT-overleg worden algemene, beleidsmatige, personele en actuele zaken
besproken. Er vindt een terugkoppeling van uit de bouw- en teamvergadering plaats.
Twee keer per jaar heeft de teamvergadering de vorm van een
ondersteuningsvergadering waarin teambreed de ”opbrengsten” a.d.h.v. trendanalyses
en de hieruit voortvloeiende acties besproken worden zowel op school- als op
groepsniveau.
overleg tussen de IB-er en directie over de ondersteuning van de leerkrachten en/of
leerlingen in de groepen.
De IB-er heeft overleg met de buurtteammedewerker over de aangemelde en/of in
behandeling bij het BT zijnde leerling.
Het bespreken van leerlingen of groepen aan de hand van de incidentmethode zodat er
gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise en ervaring.
Ook kan een gedragsitem centraal staan bijvoorbeeld executieve functies. Dit wordt
dan besproken a.d.h.v. een praktijkcasus.
Om de basisondersteuning goed te monitoren en eventueel aan te passen of bij te
sturen heeft de IB- er 3 keer per jaar een gesprek met de leerkracht(en) van een groep.
De leerkracht bereidt voor door de checklist groepsbespreking (zie bijlage 4) in te
vullen en het groepsoverzicht, datamuur/analyses, handelings- en groepsplannen
(geëvalueerd en nieuwe) vooraf aan de IB-er toe te sturen en/of in ParnasSys ‘te
hangen’ zodat de IB-er de groepsbespreking kan voorbereiden. De groepsbespreking
bestaat uit de volgende punten: pedagogisch en didactisch beeld van de groep,
organisatie in de groep en aandachtsleerlingen .
Dit zijn structurele overlegmomenten waarbij efficiënte uitwisseling van informatie
over leerlingen plaatsvindt. De leerlingen die als ondersteunings- en/of
aandachtsleerlingen benoemd zijn bij de groepsbespreking, worden tijdens de
individuele leerlingbespreking verder besproken. Er wordt bekeken wat de
ondersteuningsvraag van de leerling is en de ondersteuningsbehoefte/vraag van de
leerkracht is. Leerlingbesprekingen kunnen ook buitend de geplande momenten
worden aangevraagd. Het initiatief kan zowel bij de leerkracht als bij de IB-er liggen.
Zie ook ondersteuningsroute H 3.2
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Overdracht
1x per jaar

Aan het eind van het schooljaar is er een groepsoverdracht tussen de ‘oude’ en de
‘nieuwe’ leerkrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
overdrachtsformulier/Groepsoverzicht. Voorafgaand aan deze overdracht worden de
trendanalyses gezamenlijk in het team besproken. A.d.h.v. de evaluatie van de groepsen individuele handelingsplannen kunnen (nieuwe) plannen voor de eerste periode van
het nieuwe schooljaar gemaakt en voortgezet worden. De IB-er neemt voor de
overdracht van de ondersteuningsleerlingen deel aan overdrachtsbespreking .
Feedbackgesprek
-Flitsbezoeken: Door de directie wordt er gedurende het jaar flitsbezoeken afgelegd.
n.a.v. flitsbezoeken N.a.v. deze flitsbezoeken (min. 3 x) wordt er aan de leerkracht een reflectieve vraag
en/of
voorgelegd, die vervolgens wordt besproken.
groepsbezoeken
Het uiteindelijk doel van deze flitsbezoeken /feedbackgesprekken is dat de leerkracht
zelf verantwoordelijk is voor groei en steeds zijn eigen onderwijspraktijk analyseert en
verbetert
-Groepsbezoeken: Door de bouwcoördinatoren en de IB-er worden er 2x per jaar
klassenbezoeken afgelegd om schoolbrede verbeteracties te monitoren en/of te
borgen. Bijvoorbeeld het DI-model, pedagogisch klimaat.
Collegiale
N.a.v. aandachtsthema’s worden leerkrachten in de gelegenheid gesteld om bij elkaar
consultatie
in de groep te kijken. Het streven is dit 2x per jaar te realiseren en middels kijkwijzers
of met een gerichte vraag te observeren.
Coachgesprek
Deze vorm van begeleiding van leerkrachten door de IB-er vindt plaats op verzoek van
een leerkracht. Op verzoek kan de IB-er ook krachtgericht coachen inzetten.
Oudergesprek
-aan het begin van het jaar vindt er vanaf groep 2 met de ouders (en vanaf groep 4 ook
(omgekeerde) 10
met het kind) omgekeerde 10 minutengesprekken plaats waarin de ouders en het kind
minutengesprek
aan de leerkracht informatie geven.
-in november vindt er facultatief een voortgangs- of overgangsgesprek plaats.
- In februari (na de analyses van de Cito M toetsen)is er een tien-minuten gesprek, het
eerste rapportgesprek, waarbij de leerkracht verslag doet aan de ouders over de
vorderingen van hun kind. Indien nodig kan er een langer gesprek worden aangevraagd
door de ouders of door de leerkracht. Ook is er de mogelijkheid om de IB-er uit te
nodigen. Daarnaast kunnen ouders ook zelf een gesprek aanvragen.
- In juni/juli volgt het tweede rapport en een (facultatief) gesprek hierover.
Naast deze structurele overlegmomenten vindt er ook incidenteel overleg plaats tussen leerkracht
en/of ouder en/of IB-er n.a.v. een ondersteuningsvraag. Zie ook de ondersteuningsroute in
hoofdstuk 3.2.

2.4.

HET LEERLINGVOLGSYSTEEM

Het doel van ons onderwijs is om leerlingen te vormen in de breedste zin van het woord, op weg naar
volwassenheid, om ze te laten schitteren op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarom
volgen we de kinderen nauwgezet op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Hiervoor gebruiken
wij verschillende leerlingvolgsystemen die een belangrijk onderdeel zijn van de structurele
ondersteuning voor leerlingen. Op school wordt gewerkt met het Webbased leerlingvolgsysteem
Parnassys. Hierin worden op systematische wijze gegevens verzameld die inzicht geven in de
ontwikkeling van de leerlingen. Die ontwikkeling is ten opzichte van de eigen groei, op groep- en
schoolniveau en maakt een vergelijking mogelijk ten opzichte van vergelijkbare scholen op landelijk
niveau. Daarnaast registreren wij in Parnassys aanmelding, incidenten, observaties, groeps- en
handelingsplannen en (toets)resultaten. Ook de digitale rapporten worden in/via Parnassys
opgesteld. Kortom alle informatie over leerlingen wordt digitaal bewaard in ParnasSys.
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 1 (3) t/m 8 systematisch in kaart
te brengen gebruiken we het webbased pedagogisch expertsysteem ZIEN! in Parnassys.
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ZIEN! helpt de leerkracht bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van vijf vaardigheden die nodig zijn om op een adequate
manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit,3.
Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen.
De categorieën helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een lagere
betrokkenheid en/of welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften van
een kind of groep. Dit stelt de leerkrachten beter in staat om leerlingen adequaat te kunnen
ondersteunen. Een belangrijk voordeel van de vijf vaardigheidscategorieën is dat het hier gaat om
direct te beïnvloeden leerlingkenmerken, om mede zo een optimale sociaal-veilige omgeving te
creëren.
Afspraak is dat de groepen 2 t/m 8 voor de herfstvakantie voor alle leerlingen de graadmeters
Welbevinden (WB) en Betrokkenheid (BT) invullen. Hierbij wordt de gebruikershandleiding van ZIEN!
gevolgd. Indien een leerling uitvalt op WB en/of BT (oranje of rood) vult de leerkracht de sociale
vaardigheden in.
Door observatie krijgt de leerkracht al veel informatie met betrekking tot vragen als: Hoe voelt het
kind zich in de groep? Vindt het kind voldoende uitdaging in wat hij/zij krijgt aangeboden? Hoe pakt
het kind de opdrachten aan? Werkt het kind zelfstandig? Is het kind betrokken bij de les? Zie ook
H.4.2.
De brede ontwikkeling van de kinderen in groep
1 en 2 worden gevolgd aan de hand van ons
leerlingvolgsysteem KIJK. Door KIJK wordt er,
o.a. door gestructureerde observaties, op een
systematische wijze informatie verzameld over
de totale ontwikkeling van het kind. Op basis
hiervan kan op de ontwikkelingsbehoeften van
kinderen worden ingespeeld door de activiteiten
af te stemmen op individuele mogelijkheden. In
beeld wordt gebracht wat een kind al kan en
weet en welke volgende stap in zijn ontwikkeling
mogelijk is (zône van de naaste ontwikkeling). Er
wordt zoveel mogelijk gedacht in talenten en
mogelijkheden van kinderen.
Bij het in kaart brengen van de totale
ontwikkeling is de sociaal emotionele basis van het kind voorop gezet. Dit vanuit de visie dat een kind
zich pas volop ontwikkelt als het lekker in zijn of haar vel zit. Kinderen worden geobserveerd in
situaties waarin ze bezig zijn met spontane, zelfgekozen, activiteiten waarbij ze actief en betekenisvol
bezig zijn. Bij de observaties staan welbevinden en betrokkenheid van kinderen centraal. De stappen
in ontwikkeling zijn uitgewerkt in verschillende ontwikkelingslijnen. Daarmee is het mogelijk om de
samenhang in ontwikkeling op alle gebieden zichtbaar te maken. In één oogopslag is op het
verzamelformulier de ontwikkeling van uw kind te zien. Ontwikkelt het kind zich conform de
verwachtingen, heeft het een voorsprong of is er sprake van een achterstand?
Tijdens de 10-minutengesprekken brengt de leerkracht de ouders op de hoogte van de bevindingen.
Hierbij komen de leerlijnen van KIJK en de CITO uitslagen ter sprake.
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3. PLANMATIG EN HANDELINGSGERICHT HANDELEN/WERKEN
Wij zorgen samen actief voor onderwijs waarbij de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de
leerling centraal staan. De wegen om dit te realiseren binnen passend onderwijs kunnen verschillend
en soms complex zijn.
De Blauwe Aventurijn werkt planmatig en handelings- en opbrengstgericht aan het ondersteunen
van leerlingen in hun leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze ondersteuningsstructuur is
gebaseerd op de HGW-cyclus en het planmatig werken binnen passend onderwijs waarbij er
verschillende ondersteuningsniveaus worden onderscheiden. Dit resulteert in een bij de Blauwe
Aventurijn passende ondersteuningsroute (H 3.2).

3.1 Handelings- en opbrengstgericht
werken
Binnen HGW zijn er drie fasen van
ondersteuning en begeleiding herkenbaar:
- In de cirkel, het handelen van de
leerkracht, de HGW cyclus op groeps- en
individueel niveau
- In de rechter rechthoek de
ondersteuning vanuit school
- In de onderste rechthoek de
externe ondersteuning
De HGW cyclus is een hulpmiddel om de
ondersteuning op groepsniveau en
individueel niveau concreet te maken. De leerkracht richt zich
op de leerresultaten en -opbrengsten maar ook op de
behaalde opbrengsten ten aanzien van welbevinden,
werkhouding, sociaal gedrag en de ontwikkeling van talenten.
De basis van deze cyclus zijn de fasen: ‘waarnemen,
begrijpen, plannen en realiseren’. De leerkracht doorloopt
deze fasen dagelijks en periodiek om een passend
onderwijsaanbod te realiseren, dat afgestemd is op de
specifieke onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen
in de groep. Deze fasen worden in een zestal stappen (zie
cirkel) doorlopen, waarin de leerkracht geleidelijk tot een
groepsplan komt en de uitvoering ter hand neemt. Dit
groepsplan is dynamisch en wordt regelmatig bijgesteld.
Op de Blauwe Aventurijn nemen we methode onafhankelijke (cito)toetsen en methode toetsen af,
om gegevens over de vordering / ontwikkeling te verzamelen (resultaten worden ingevoerd in
Parnassys). Voor de methode onafhankelijke toetsen(CITOtoetsen) is een toetskalender (zie bijlage 2)
opgesteld die gestoeld is op “Handleiding Opbrengstgericht werken, Onderdeel Toetsen” van het
PCOU (6.2). CITO toetsen worden klassikaal, maar soms ook op maat afgenomen (digitaal, vergroot
of extra tijd) Leerlingen die met een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) werken krijgen daar waar dit
aansluit bij de onderwijsbehoeften de toetsen van CITO op maat aangeboden. In de groepen 3 t/m 6
wordt gewerkt met de CITO 3.0 waar toetsen op maat intern is opgenomen. Op die manier kunnen
we deze leerlingen nog beter volgen en toekomen aan hun onderwijsbehoeften.
Waarnemen
1. Groepsoverzicht/Evalueren: Het verzamelen en evalueren van leerlinggegevens in groepsoverzicht
(GO) en groepsplan (GP), zie bijlage 3 voor een format. Het gebeurt d.m.v. het analyseren van
toetsen, observeren van leerlingen, kind- en/of oudergesprekken en via de overdracht van de
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vorige leerkracht. De leerkracht vat alle gegevens samen, trekt conclusies en verwerkt deze
gegevens in de evaluatie van het GO en /of GP.
2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Leerkracht signaleert en noteert opvallende leerlingen die:- niet of onvoldoende zijn gegroeid in
vaardigheidsscore op de Cito-toets, die vaak uitvallen op onderdelen van de methodegeboden
toetsen en/of die gedrags- en/of werkhoudingsvragen heeft
Begrijpen
Op basis van de waarnemingen en de gevoerde gesprekken met leerling en ouders en eventueel een
externe deskundige, beschrijft de leerkracht welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. In deze
fase worden doelen geformuleerd voor de hele groep en de onderwijsbehoefte benoemt van elke
individuele leerling. Om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld te brengen, wordt
gekeken naar hoe de leerling het beste leert. Naar aanleiding van deze gegevens kan de leerkracht
bepalen hoe zij hierbij aan kan sluiten. Vervolgens wordt voor de individuele leerling met extra
onderwijsbehoeften beschreven wat de betrokkenen (leerkracht, IB, ouders en/of leerling) willen
bereiken en wat extra nodig is om dit doel te kunnen bereiken. Deze (specifieke) onderwijsbehoeften
worden benoemd in het Groepsoverzicht (GO). De leerkracht kan o.a. in de Groslijst onderwijsbehoeften of Wijzer in onderwijsbehoeften nagaan welke aanpak kan passen bij een leerling en/of
hierover in gesprek gaan met de IB-er of een andere collega. Als er sprake is van een OPP, wordt dit
eveneens vermeld in het GO.
Bij de overdracht naar de nieuwe groep wordt het GO samen met de evaluaties en analyses gebruikt
als leidraad. De “nieuwe” leerkrachten kijken na het invullen van ZIEN! of het GO nog aangepast
dient te worden. Halverwege het schooljaar, na de afname van de Cito Midden toetsen, wordt het
groepsoverzicht definitief bijgesteld/opgeschoond.
Plannen
De leerkracht vertaalt deze informatie naar een passend onderwijsaanbod en legt dit vast in een
groepsplan. Het groepsplan biedt mogelijkheden om afstemming van het onderwijs op de
onderwijsbehoefte van de kinderen daadwerkelijk in de praktijk te brengen, zodat optimaal recht
wordt gedaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. Doelgericht onderwijs, met
hoge verwachtingen ten aanzien van leerlingen, leidt tot betere resultaten. Een groepsplan wordt
aan het begin van het jaar opgesteld en tussentijds ’bijgesteld’. Voor het bijstellen van het plan is het
belangrijk dat de leerkracht reflecteert op zijn manier van lesgeven: wat is het effect van mijn
instructie en hoe gaan we daar in de volgende periode mee om? Daarnaast wordt gekeken hoe de
kinderen qua resultaten gegroeid zijn in de afgelopen periode. We werken vanaf groep 3 t/m 8 met
een groepsplan technisch lezen (gr. 3,4 en 5) en Begrijpend lezen (gr. 6,7 en 8) en een groepsplan
rekenen. In groep 1 en 2 wordt gewerkt met groepsplannen vanuit het beredeneerd aanbod van
KIJK! waar alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Duo-leerkrachten stellen samen de
groepsplannen op.
In het jaar 2016-2017 hebben wij voor rekenen geëxperimenteerd met het Mickey Mouse model:
Toelichting Mickey Mouse Model:
 Met alle kinderen in ons Mickey Mouse-model willen
we dezelfde doelen in een bepaalde planperiode halen (m.u.v.
van OPP leerlingen). Alleen gebeurt dat niet voor elk kind op
dezelfde manier.
 HGW gaat er van uit dat je hele groep de basisgroep is.
Ook kinderen die voor verlengde instructie in aanmerking
komen of voor aanpassing van de leerstof tijdens de
verschillende vakgebieden vallen onder de basisgroep (groep
1,2 en 3).Hiermee behoud je als leerkracht overzicht en kun je
planmatig werken. De kinderen die in de groep
‘ondersteuning’ (linkeroor) vallen, betreft kinderen die naast
de doelen uit de basisgroep ook werken aan cruciale
leerdoelen uit een voorliggende planperiode. Deze cruciale leerdoelen zijn van belang om
17
Ondersteuningsplan Blauwe Aventurijn 2018-2020





aan te werken, omdat kinderen dan beter in staat zijn om daarmee de doelen van de
planperiodes uit de basisgroep te kunnen blijven behalen. Voor deze leerlingen worden
aparte sub plannen gemaakt (naast het plan voor de basisgroep waar de kinderen ook aan
werken).
De kinderen die in de groep ‘uitdaging’ (plusgroep) vallen, betreft kinderen die naast de
doelen uit de basisgroep ook werken aan hogere uitdagendere leerdoelen. Van deze
leerlingen vragen we een andere (maar hoog- realistische) mate van beheersing dan van de
leerlingen die het basisaanbod of het verrijkte aanbod krijgen. Voor deze leerlingen worden
aparte sub plannen gemaakt (naast het plan voor de basisgroep waar de kinderen ook aan
werken).
De oorbel van Mickey Mouse zijn de leerlingen die een OPP op Leren hebben. Er zijn soms
kinderen die moeite hebben met de leerstof en op cognitief niveau een achterstand oplopen
(zie hoofdstuk 4.1). Kinderen met een OPP moeten in hun aanpak en aanbod, niet alleen
komen te staan in de groep. Het is belangrijk dat zij wel instructie krijgen/deels meedoen
met de instructie. Daarom hebben wij de OPP-leerlingen heel bewust als oorbel geplaatst in
ons Mickey Mousemodel aan de groep kinderen van de basisgroep en de groep kinderen uit
de ondersteuning (die extra drijfvermogen nodig hebben).

N.B.: Een OPP* wordt niet alleen opgesteld als de leerlingen van de didactische leerlijn zijn gehaald
maar ook als er een arrangement dient te worden aangevraagd/toegekend bij het SWV.
Realiseren
In de fase wordt passend onderwijs gerealiseerd door het uitvoeren van het groepsplan. Het
groepsplan wordt geëvalueerd met de IB-er. In deze evaluatie wordt gekeken naar de resultaten van
de leerlingen die extra begeleiding hebben gehad. Hierbij worden de onderwijsbehoefte in beeld
gebracht en indien nodig worden de problemen verder gediagnosticeerd. Tijdens de uitvoering van
een groepsplan vindt er tenminste één groepsbezoek plaats door de IB-er. Dit bezoek wordt
mondeling of schriftelijk teruggekoppeld. Indien er mondelinge terugkoppeling plaatsvindt, verzorgt
de IB-er de schriftelijke verslaglegging daarvan.

*Het OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP)
Voor leerlingen die extra ondersteuning binnen de basisondersteuning krijgen, vanwege hun
didactische ontwikkeling en eventuele gedragsproblematiek, kan een OPP wenselijk zijn. Er zijn bij
het opstellen van een OPP drie situaties te onderscheiden:
1. Het lukt de school aantoonbaar niet om binnen haar basisondersteuning tegemoet te komen aan
de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. De school stelt een OPP op en vraagt een
arrangement aan of Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
2. De ouders melden een nieuwe leerling aan bij de school. De schoolt vraagt in overleg met ouders
een arrangement aan bij het SWV. Als het SWV het arrangement toekent, stelt de school binnen 6
weken een OPP op.
3. Gelet op de leerontwikkeling van een leerling besluit de school voor één of meer vakgebieden een
OPP op te stellen, zonder arrangement. School is het opstellen van een OPP wettelijk niet verplicht,
maar acht het nodig. Dit is voor de leerlingen met een eigen leerlijn.
Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief levert een bijdrage aan:
• het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg);
• het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen;
• het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod;
• een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken;
• een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (onderdeel van OKR).
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Uitgangspunt is dat het OPP zoveel mogelijk wordt uitgevoerd in de groep door de leerkracht i.s.m.
onderwijsassistent. Eventuele hulp buiten de groep vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid
van de groepsleerkracht.
In het OPP staat (verplichte onderdelen):
• de verwachte uitstroombestemming van de leerling (type VO of uitstroomprofiel VSO);
• de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. Deze onderbouwing
bevat in ieder geval een weergave van stimulerende en belemmerende factoren
• een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de
afwijkingen van het (regulier) onderwijsprogramma-> plan van aanpak;
• een periodieke evaluatie.
Voor een format van ons OPP verwijzen wij naar bijlage 6 en voor meer informatie ook over de
invulling van het OPP naar het document " Inhoudelijke handleiding Ontwikkelingsperspectief” van
het SWV (6.3). In H 4.1. wordt ingegaan op de kinderen met een eigen leerlijn.
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3.2 Ondersteuningsroute
De doelstelling van onze ondersteuningsstructuur is het op zodanige wijze ondersteunen van alle
leerlingen dat de ontwikkeling van elk individueel kind
op sociaal, emotioneel en cognitief gebied optimaal
verloopt.
Het onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning
voor de leerlingen hebben wij ingedeeld in vijf
ondersteuningsniveaus binnen de driedeling van het
SWV - sterke basis(basisondersteuning), steun waar
nodig (extra ondersteuning) en speciaal waar het
moet.

De ondersteuningsroute voor alle kinderen op de Blauwe Aventurijn ziet er als volgt uit:
4
S(B)O

3: extra
ondersteuning
arrangement/ i.a.v.
verwijzing
2 : Lln heeft meer nodig dan
school vanuit haar deskundigheid
kan bieden. Externen kijken óf en
hoe de lln zich het beste verder
kan ontwikkelen. HP opgesteld en
uitgevoerd
1: Basisondersteuning, extra ondersteuning in
de groep. De LK overlegt met de lln, ouders en
deskundigen in de school over de
ondersteuning. Lln krijgt daarna een passend
aanbod
0: Basisondersteuning, algemene ondersteuning in de
groep. De lln heeft baat bij de reguliere aanpak in de groep.
Zijn/haar ontwikkeling gaat naar wens . De LK weet hoe de
lln het best ondersteund kan worden.

In onderstaande tabel is deze ondersteuningsroute met acties toegelicht.
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Ondersteuningsniveau 0 : Algemene (preventieve) ondersteuning in de groep
“De leerling(lln) heeft baat bij de reguliere aanpak in de groep. Zijn/haar ontwikkeling gaat naar wens .
De leerkracht (LK) weet hoe de lln het best ondersteund kan worden.”

De LK geeft kwalitatief goed passend onderwijs aan alle leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De
algemene ondersteuning heeft een preventieve functie. Het kind wordt gevolgd in de groep. De LK is
verantwoordelijk voor het leerstofaanbod en de begeleiding, het doorlopen van de HGW cyclus, waarbij het
groepsoverzicht en groepsplan het uitgangspunt vormen. De IB-er fungeert als klankbord voor de LK en heeft een
stimulerende en bewakende taakstelling t.a.v. de groep en de individuele kinderen. Dit betreft alle leerlingen.






De leerkracht:
zorgt voor optimale en taakgerichte leertijd, voor
gedifferentieerde instructie en een goed pedagogisch
klimaat waarbij wordt uitgegaan van verschillen op
sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Duidelijke
lesdoelen en effectieve instructie (DImodel).
doorloopt HGWcyclus en bereidt de groepsbespreking
voor
handelt naar de gemaakte en beschreven afspraken op
schoolniveau (zie afsprakendocument “Zo doen wij het”)
onderhoudt contact met ouders, informeert en stemt af
over de voortgang van de leerling en maakt van ieder
voortgangs/rapport gesprek een kort verslag in
ParnasSys.







De IB-er:
zorgt voor juiste signalerings- en observatie
instrumenten en ziet toe op een heldere
dossieropbouw
plant/houdt drie maal per jaar een
groepsbespreking waarin de aanpak binnen
de klas door de LK geëvalueerd wordt en
nieuwe doelen worden gesteld voor de
volgende periode
voert daar waar nodig een coachende rol uit.
De ouders:
nemen deel aan de (omgekeerde) 10 minuten
gesprekken

 Uit signalering/analysering is gebleken dat de aangeboden algemene ondersteuning, op een specifiek
gebied, ontoereikend is. Er is onvoldoende opbrengst en/of uitdaging, de lln valt uit op welbevinden en/of
betrokkenheid. Kortom de lln heeft specifieke leer- en of gedragsvragen.

Ondersteuningsniveau 1: Extra ondersteuning in groep
“Een lln heeft meer ondersteuning nodig. De LK overlegt met de lln, ouders en interne deskundigen over de
ondersteuning. Lln krijgt daarna een passend aanbod”
De LK biedt meer ondersteuning aan één of meerdere leerlingen die op grond van observatie-/
signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren (oortjes
MMModel), of die gedragsmatig opvallen
De leerkracht:
De IB-er:
 signaleert n.a.v. observaties, diagnostische gesprekken,
 bespreekt met de LK in een
kindgesprek en toetsen dat de ontwikkeling
lln/groepsbespreking adhv door de LK
stagneert/niet voldoende vooruitgang boekt en/of
opgestelde heldere ondersteuningsvraag
constateert een bepaalde problematiek (ook op
welke aspecten van de lln vragen oproepen.
werkhouding of op soc.emot. gebied);
Dit kunnen zijn: gedrag/sociaal-emotionele
ontwikkeling, werkhouding:
 Meldt de leerling aan bij een leerling- of
concentratie/motivatie en/of
groepsbespreking (vult aanmeldingsformulier in) en
ontwikkeling/leren.
bespreekt adhv een heldere ondersteuningsvraag met de
IB-er welke aspecten van de lln vragen oproepen. Dit kan  Helpt evt. om de ondersteuningsvraag helder
zijn op het gebied van: gedrag/sociaal-emotionele
te krijgen.
ontwikkeling, de executieve functies en/of cognitie
 schakelt indien nodig de vaste orthopedagoog
 Gaat samen met de IB-er na welke interne expertise kan
in voor een eenmalige observatie om de
helpen bij de ondersteuningsvraag. Plant hierna
ondersteuningsvraag helder te krijgen.
eventueel een overleg met de meerbegaafdenspecialist,  Gaat samen met LK na op welke interne
rekencoördinator, gedragsspecialist, bouwcoördinator
expertise een beroep gedaan kan worden
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en/of IB-er. Of brengt de vraag in bij een
 voert daar waar nodig een coachende rol uit;
intervisiemoment of doet een beroep op collegiale
 besluit samen met de LK of er voor de lln een
consultatie.
kort IHP/kindplan nodig is
zorgt voor dossiervorming, noteert acties en afspraken;
 evalueert samen met de LK de gegeven
gaat aan het werk met de adviezen voor de leer- en/of
ondersteuning(GP/HP)
gedragsproblemen.
 is, indien wenselijk, aanwezig bij de
beschrijft deze extra ondersteuning in het groepsplan
oudergesprekken
(past evt GO aan) of in een kort IHP/kindplan;
De ouders:
evalueert deze extra ondersteuning samen met de IB-er
 nemen deel aan de bespreking van de
deelt en stemt de aanpak met ouders af : ‘wat werkt bij
ondersteuning aan de leerling.
dit kind, uitgaande van kansen’ en maakt hiervan in
Parnassys een kort gespreksverslag. Bij dit gesprek kan de
IB-er aanwezig zijn.
 De geboden ondersteuning wordt geëvalueerd in een leerlingbespreking (LK/IB):
- Geboden ondersteuning toereikend: kan de LK door handelingsadviezen (verkregen door: collegiale
consultatie/interne expertise) weer vooruit dan blijft de lln in niveau 1 of gaat terug naar niveau O
- Geboden ondersteuning ontoereikend: de lln gaat naar niveau 2 voor externe deskundigheid.

Ondersteuningsniveau 2: Speciale ondersteuning
Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen heeft de lln meer nodig dan de school vanuit haar deskundigheid kan
bieden. School vraagt, na overleg met ouders, externe deskundigen om te kijken óf en op welke wijze de lln zich
het best verder kan ontwikkelen. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.
Eerdere pogingen om de lln optimaal te begeleiden, hebben te weinig succes opgeleverd of de hulpvraag van de
lln is dusdanig specifiek dat het de deskundigheid van de school overstijgt. Na overleg met ouders/verzorgers
worden externe deskundigen benaderd en wordt mede op basis van hun input een plan van aanpak voor de lln
opgesteld. De speciale ondersteuning heeft als doel de leerlingen d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen
naar ondersteuningsniveau 1 of 0.
Initiatief tot externen inschakelen kan zowel bij ouders liggen als bij school. De externe deskundigen binnen
school worden altijd via/door de IB-er geconsulteerd.
Externe deskundigen die betrokken kunnen worden op dit niveau zijn:
- Vaste orthopedagoog van Zien in de Klas voor: observatie en adviesgeving n.a.v. een heldere
ondersteuningsvraag van de LK of voor een IQ onderzoek. Bij inschakeling van de orthopedagoog is t.a.v.
observatie en/of onderzoek altijd toestemming nodig van de ouders .
- Team Passend Onderwijs van het SWV in de vorm van een eenmalige consultatie of Advies en
Ondersteuningstraject
- Buurtteam voor kindgesprekken op sociaal/emotioneel gebied
- Ambulant begeleiders vanuit de verschillende clusterscholen voor consultatie
- Specialist/orthopedagoog vanuit onderzoeksinstantie
Met elkaar wordt een analyse gemaakt en een plan van handelen opgesteld. Indien nodig wordt een start
gemaakt met een OPP (voor SWV).
De leerkracht:
De IB-er
 ondersteunt (indien nodig) de LK bij het formuleren
 evalueert de gedane investeringen en overlegt
van een heldere ondersteuningsvraag.
met de IB-er: -wie of wat is nodig voor dit kind

overlegt met LK: -wie of wat is nodig voor dit kind
binnen de school? -wie of wat is er eventueel
binnen de school? -wie of wat is er eventueel nodig
nodig buiten de school? (BT?, SWV?)
buiten de school?
 Stelt een heldere ondersteuningsvraag op voor de
 nodigt de LK, ouders en externe(n) uit voor een
(externe) hulp bijv. een observatie door de
gesprek waarin vervolgafspraken worden gemaakt.
orthopedagoog van Zien in de Klas;
Dit kunnen afspraken zijn voor een observatie in de
 Is aanwezig bij het intakegesprek en bij de
groep, afname van een pedagogisch-didactisch
bespreking van de uitslag van het onderzoek. Vult
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de intakelijst school in voor leerlingen die in
aanmerking komen voor een onderzoek
stelt samen met de IB-er een OPP leren op voor
leerlingen die voldoen aan de criteria voor een

eigen leerlijn
is verantwoordelijk voor de opstelling, uitvoering,
de verslaglegging en evaluatie van het IHP
blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van
de gemaakte afspraken/ begeleiding van het kind 
LK, IB-er en (extern) deskundige dragen samen
zorg voor de ondersteuning aan de lln.






De ouders
nemen deel aan een constructief overleg over de
ondersteuningsvraag en aanpak van de leerling
geeft toestemming voor het uitvoeren van
aanvullend/diagnostisch onderzoek en het delen
van het verslag met school.





onderzoek of coaching met hulp van een externe
adviseur gericht op de handelingsverlegenheid van de
school en de LK. De IB-er leidt de gesprekken en
maakt hiervan een kort verslag in Parnassys
meldt de lln na toestemming van de ouders aan voor
een aanvullend/diagnostisch of IQ onderzoek door
externen. Is aanwezig bij het intakegesprek en bij de
bespreking van de uitslag van het onderzoek
stelt samen met de LK een OPP leren op voor
leerlingen die voldoen aan de criteria voor een eigen
leerlijn.
vraagt indien nodig een eenmalig consult of een
verzoek tot een Advies en Ondersteuningstraject aan
bij het SWV of AURIS (cluster 2)
is contactpersoon voor de externe instanties. Maakt
een verslag van de gesprekken en voegt deze toe aan
Parnassys
LK, IB-er en (extern) deskundige dragen samen zorg
voor de ondersteuning aan de lln.

 In overleg met de IB-er en eventueel andere deskundigen kan besloten worden of een lln externe extra
ondersteuning nodig heeft en doorgaat naar ondersteuningsniveau 3 of terug gaat naar niveau 1 of 0.

Ondersteuningsniveau 3: Speciale ondersteuning met externen
“Er is voor de lln een OPP opgesteld, de lln heeft op school een arrangement of de lln wordt op school extra
ondersteund in afwachting van een plaats op een andere school waar hij/zij zich beter kan ontwikkelen”
Op dit niveau wordt geconstateerd dat het kind zich niet voldoende ontwikkelt, of teveel problemen krijgt op
sociaal-emotioneel gebied, ondanks de geboden extra ondersteuning.
In deze fase kan een arrangement voor de ondersteuning van de lln worden aangevraagd bij het SWV of bij Auris
als het om taal/spraakontwikkeling gaat. Doel is dat de leerling door deze speciale ondersteuning uiteindelijk
terug kan naar een lager ondersteuningsniveau. Daarnaast dienen de grenzen, van wat dit kind aankan en wat de
school voor dit kind kan betekenen, helder te worden gesteld. In overleg met ouders, externe deskundigen en de
school wordt verkend of de lln wel op de best passende plaats onderwijs volgt of dat een andere school wellicht
meer recht doet aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind.
De leerkracht:
De IB-er:
 Stelt i.s.m. de IBer het OPP op ( voor de aanvraag  kan worden ingezet om de LK ondersteuning te
van een arrangement) en stelt de ouders op de
bieden in het schrijven, uitvoeren en evalueren van
hoogte van dit plan.
een OPP. De LK blijft daarin eindverantwoordelijk
 Overlegt met IB-er welke ondersteuning wenselijk  vraagt een arrangement aan bij het SWV (via OT*):
is om vanuit een arrangement te realiseren
-stelt een heldere arrangementsbeschrijving op (vraag en
 handelt naar adviezen/handelingsgedeelte OPP
uitvoering)
 is aanwezig bij overlegmomenten t.a.v. de
-Zorgt voor het tijdig aanleveren van het OPP
uitvoering van het arrangement
-Zorgt voor een offerte van de instantie die de externe
ondersteuning kan realiseren. Dit kan gaan om de
De ouders:
uitvoering van het arrangement te monitoren door bijv.
 geven toestemming voor het inzetten van externe de expertise van Zien in de Klas of UPPP maar ook t.a.v.
expertise en om de uitslag van een onderzoek
de daadwerkelijke ondersteuning (begeleiding van de lln
met school te delen
in de klas door INZOWIJS)
 Hebben recht op inzage in alle documenten die
• De uitvoering van het arrangement wordt na een half
aan derden worden opgestuurd.
jaar geëvalueerd. Het voortzetten van het
 Nemen deel aan een constructief gesprek
plan/arrangement wordt besproken met de LK, het SWV
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gepland tussen de LK, de ouders, externen en de en de ouders. De doelen worden geëvalueerd door de
IB-er hebben.
betrokkenen.
 Wanneer de problematiek te complex is en de school niet verder kan handelen, zal besloten worden in de
lln naar ondersteuningsniveau 4 door te laten stromen.

Ondersteuningsniveau 4: Zeer speciale zorg/plaatsing in het S(B)O
Wanneer de mogelijkheden om passende ondersteuning te bieden aan een lln zijn uitgeput en de school met
externe ondersteuning hierin handelingsverlegen is, kan de school i.s.m. het SWV een kind verwijzen naar het
speciaal onderwijs (so), het speciaal basisonderwijs (sbo) of een andere reguliere school. De uiteindelijke
beslissing om het kind van school te laten gaan wordt genomen door de ouders, op dringend advies van het SWV
en/of school. Ouders worden door de IB-er intensief begeleid in het vinden van de passende school. Er is overleg
met de IB-er, LK (het kan zijn dat de LK bij deze gesprekken niet steeds aanwezig hoeft te zijn), eventuele externen
en de ouders waarin de vervolgstappen worden bepaald. Zie ook H.5.2.
De leerkracht:
De IB-er:
 vult samen met de IB-er de
 zorgt voor de aanvraag van een TLV bij de Toelaatbaarheidscommissie van
benodigde formulieren
het SWV en het tijdig aanleveren van de hiervoor benodigde documenten
in/aan voor de betreffende
(OPP etc). Dit gebeurt middels een arrangementsaanvraag in het OT.
instantie (OPP en TLV
 Bespreekt de aanvraag met ouders en zorgt dat de ouders toestemming
formulier).
geven voor het aanvragen van TLV
 is aanwezig bij de gesprekken  Geeft inzage aan ouders in de documenten die aan derden worden
opgestuurd.
De ouders:
 Vraagt via OT* deskundig advies bij het SWV en bij de toekomstige school
 geven toestemming voor het  zorgt dat het geëvalueerde OPP en de omschrijving van de aanvraag TLV
aanvragen van de TLV
samen met de ouders en de LKen is besproken.
 zijn aanwezig bij de
 maakt een verslag van de oudergesprekken en hangt deze in Parnassys
gesprekken
 is contactpersoon voor de externe instanties.
 hebben recht op inzage in
 Stelt de directie op de hoogte en neemt deze mee in de vervolgstappen
alle documenten die aan
 Gaat indien wenselijk met ouders naar het intake/aanmeldingsgesprek op
derden worden opgestuurd.
de S(B)O school

*OT = Onderwijs Transparant. Dit is een regionaal platform ten behoeve van alle overstap- en
zorgprocessen. OT digitaliseert processen binnen samenwerkingsverbanden. De basisfunctionaliteit
in de modules van het OT bestaat onder meer uit: groeidocument/OPP, OKR, aanmelding (t.b.v.
didactisch- en intelligentieonderzoek), aanmelding en toelating, consultaanvraag,
arrangementsaanvraag, thuiszittersmelding, ondersteuningsverklaring (zoals een TLV) en evaluatie.
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4. EXTRA ONDERSTEUNING LEERLINGEN SPECIFIEKE ONDERWIJS BEHOEFTEN
De definitie van extra ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en
complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende)basisondersteuning op een school vragen.
Op onze school kan voor Extra ondersteuning een beroep gedaan worden op het SWV
(arrangementen, consultatie). Leerlingen met een specifieke onderwijs/ ontwikkelingsbehoefte zijn
kinderen die behoefte hebben aan leer- en ontwikkelingsondersteuning, zoals bijvoorbeeld kinderen
met lage, of juist hoge leercapaciteiten, kinderen met dyslexie of dyscalculie of kinderen die een
ontwikkelingsbehoefte op gedrag hebben zoals ADHD of Autisme.
Wij streven er naar dat een leerling de ondersteuning krijgt die het nodig heeft, op basis van zijn/
haar sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkelingsbehoefte. Wij werken planmatig en cyclisch en
hanteren data om te werken aan de kwaliteitsverbetering van de basisondersteuning voor alle
leerlingen. Alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs is te rekenen
tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen
kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is mede af te lezen uit ons SOP. De Blauwe
Aventurijn heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Hieronder wordt ingegaan op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden binnen de Blauwe
Aventurijn:
1. Leer- en ontwikkelingsondersteuning
2. Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning
3. Fysiek medische ondersteuning
4. Ondersteuning in de thuissituatie

4.1 Leer- en ontwikkelingsondersteuning
 Eigen leerlijn
Soms gebeurt het toch dat een leerling, ondanks uitgebreide ondersteuning door de leerkracht(en
soms ook buiten school) didactisch de aansluiting bij de groep niet meer kan maken. Om kinderen
dan toch binnen onze school te helpen, kunnen we een kind een eigen leerlijn laten volgen. Er wordt
een OPP opgesteld waarin we vastleggen welke doelen we met de leerling wél willen bereiken en
hoe we dat gaan doen. We hanteren de volgende uitgangspunten:
1. Een OPP wordt niet eerder opgesteld dan begin groep 6 als is vastgesteld dat de leerling de
einddoelen van groep 8 (op een bepaald vakgebied) niet zal halen;
2. Wanneer vóór groep 6 duidelijk is dat aansluiten niet lukt kan eerder een OPP worden
opgesteld (bijvoorbeeld voor ene leerling met lage cognitieve mogelijkheden waarbij
besloten is de leerling op de basisschool te blijven begeleiden.
Bij een overgang naar een eigen leerlijn worden de volgende criteria in overweging genomen:
• Er is sprake van een stagnatie in de ontwikkeling van een leerling
• Er is een achterstand van min. 1,5 jaar of meer vastgesteld door middel van methodegebonden
toetsen en genormeerde toetsen, op één of meerdere leergebieden (lezen, rekenen, taal, spellen).
• Het verwachte uitstroomniveau is VO met een zorgarrangement (voorheen LWOO), VSO of
Praktijkonderwijs
• Er is gedurende de periode van ten minste één jaar geprobeerd het niveau van de betreffende
leerling op het groepsgemiddelde te krijgen en dit is aantoonbaar vastgelegd in handelingsplannen
• De leermogelijkheden zijn door de school in kaart gebracht of er heeft een capaciteiten-onderzoek
plaatsgevonden door een erkend orthopedagoog, of psycholoog die gespecialiseerd is in
leerstoornissen
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•De betreffende leerling ervaart problemen op sociaal-emotioneel gebied als gevolg van de
stagnaties van het leerproces, vastgesteld door invulling van ZIEN!.
• De ouders zijn op de hoogte gebracht door middel van oudergesprekken en gaan akkoord met het
te volgen traject en de lagere uitstroom aan het eind van de basisschoolperiode.
Samen met de IB-er, eventueel in overleg met een orthopedagoog, stelt de leerkracht het OPP op.
Aandachtspunt hierbij is het goed evalueren van deze leerlijn en het voortzetten ervan bij de
overgang naar een volgende groep. Het welbevinden en de leerontwikkeling van deze kinderen
wordt nauwgezet gevolgd, om te kijken of het werken met een eigen leerlijn de beste optie blijft. In
het OPP staat beschreven welke verwachte (tussen)doelen, leerrendementen en uitstroomniveau
het kind zal behalen. De Cito-gegevens kunnen hierin meegenomen worden. Hierna wordt in de
individuele leerlijn de invulling van de leerinhoud omschreven. De tussendoelen worden twee keer
per jaar geëvalueerd (in de periode van de groepsbesprekingen) en bijgesteld. Ouders worden vanaf
het begin betrokken bij dit proces.
Het kan binnen de reguliere methode voorkomen dat een leerling voor een bepaald vak op een
ander niveau werkt. De leerling kan dan met een andere groep dit vak volgen. Dit kan zowel een
groep hoger, als een groep lager zijn. Ook dit wordt met de ouders besproken en overlegd
Voor een eigen leerlijn op rekenen verwijzen wij naar het document Rekenroute BA maart 2018.
Wanneer een kind op eigen niveau werkt, wordt het kind op dat niveau beoordeeld. Deze
beoordeling wordt vermeld in het rapport.
 (Hoog)begaafdheid
Op de Blauwe Aventurijn is een beleidsplan en een aanbod voor meer- en hoogbegaafden. Niet
alleen in de groepen wordt gedifferentieerd en gepland om aan de onderwijsleerbehoeften van
meer- en hoogbegaafden tegemoet te komen, ook krijgen deze leerlingen eens per maand extra
uitdaging en verdieping aangeboden tijdens de zgn. Grote Vooruitwerklablessen. Deze lessen zijn
schoolbreed (vanaf groep 4) en worden gegeven door onze (hoog)begaafdencoördinator.
Voor meer informatie, instroomcriteria en doelen verwijzen wij u naar ons beleidsplan
(hoog)begaafdheid (6.4a) en het Richtinggevend Kader (Hoog)begaafdheid, SWV-PO Utrecht, versie
2016 (6.4.b).
 Dyslexie
Wij willen graag dat alle kinderen met voldoende leesniveau en leesplezier de Blauwe Aventurijn
verlaten. Dit doen we door een uitdagende leesomgeving te bieden en allerlei activiteiten te
organiseren die het lezen bevorderen. Voor de signalering en begeleiding van dyslectische leerlingen
is de Handreiking Lees- en Dyslexiebeleid versie 2016 van het Samenwerkingsverband SWV Utrecht
PO (6.5) leidend. Wij zijn er alert op om dyslexie zo vroeg mogelijk te constateren. Wanneer een
leerkracht signaleert dat een kind problemen ondervindt bij het lezen en spellen wordt naar de
aangereikte adviezen gekeken en deze toegepast in een handelingsplan. De hulp wordt door de eigen
groepsleerkracht binnen de groep gegeven en tevens wordt er verwacht dat er thuis ook geoefend
wordt. Kinderen met een dyslexieverklaring en kinderen die kenmerken hebben van dyslexie komen
op de basisschool in aanmerking voor de ondersteuningsvormen c.q. hulpmiddelen zoals deze in
genoemde Handreiking en het toetsprotocol van het PCOU zijn opgenomen. Vanuit de PCOU is dit
aangevuld met een project dat voorziet in het aanbieden van Kurzweil (leessoftware voor
dyslectische kinderen) op alle scholen. Leerlingen die over een dyslexieverklaring beschikken, werken
tijdens spelling, taal en begrijpend lezen met het computerprogramma Kurzweil.
Vanuit de verzekering kunnen ouders samen met de school op een bepaald moment een onderzoek
via de verzekering aanvragen. Mocht er dan bij een kind enkelvoudige ernstige dyslexie worden
geconstateerd, dan is er de mogelijkheid om vanuit de verzekering een behandeling te krijgen door
een dyslexiebehandelaar. Deze behandeling kan op school plaatsvinden; de dyslexiespecialist komt
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dan naar de school toe. Er wordt dan wel verwacht dat dit kind zowel thuis als op school nog extra
oefening krijgt in het leesproces.
 Dyscalculie
Rekenproblemen worden voor het grootste deel voorkomen door goed onderwijs te bieden:
effectieve instructies, voldoende leertijd, goede begeleiding en methode zorgen voor een juist
basisaanbod. Daarnaast is het van belang rekenproblemen tijdig te signaleren. Indien hier aanleiding
voor is kan er door onze vaste orthopedagoog een rekenonderzoek worden verricht zodat er meer
inzicht wordt verkregen in waar het kind op uitvalt.
In de praktijk is de grens tussen ernstige rekenwiskunde problemen en dyscalculie moeilijk te
trekken. Alleen met extern diagnostisch onderzoek en een periode van intensieve, deskundige
begeleiding kan worden vastgesteld of het gaat om ernstige rekenwiskunde problemen of om
dyscalculie. Daarom volgen wij het landelijk protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en
Dyscalculie (ERWD). Dit protocol vormt de leidraad voor de begeleiding en goed en afgestemd
rekenonderwijs en het voorkomen en gericht begeleiden van rekenproblemen (preventie).Een
samenvatting van het Protocol ERWD is te vinden in document 6.6, het hele protocol staat in onze
orthotheek.
 Taalachterstand - Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS)
Vanuit de subsidie van het ‘schakelbudget/taal-ondersteuning’ geven wij gedurende twee dagen in
kleine groepjes taalondersteuning. Deze taalondersteuning is gericht op begrijpend luisteren/lezen
en woordenschat en wordt schoolbreed (groep 1 t/m 8) aangeboden.
Vanuit Auris worden leerlingen met TOS door middels van een arrangement begeleid.

4.2 Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning
Kinderen ontwikkelen zich het beste binnen een positief school klimaat en een goede sfeer in de klas.
Sociaal competent gedrag bestaat niet uit losse vaardigheden, het zijn sociale, emotionele en
cognitieve elementen die onderling met elkaar verbonden zijn.
Het kader dat wij als school aan leerlingen en ouders bieden, geeft veiligheid van waaruit mooie
ontwikkelresultaten op school haalbaar zijn. Wij leren hen vanuit die veiligheid gewenst gedrag te
laten zien. Dit komt de sociale en emotionele ontwikkeling ten goede, waardoor de cognitieve
ontwikkeling kan worden gestimuleerd. Op deze manier komt er ruimte voor autonomie en initiatief
vanuit de leerling.
 Sociale Veiligheid
In de nieuwe wet sociale veiligheid verplicht het ministerie van Onderwijs dat scholen voor iedere
leerling een sociaal veilige leeromgeving waarborgen. Een school is sociaal veilig ‘indien de
psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel niet door handelingen van andere
mensen wordt aangetast.’
De sociale veiligheid bevat vele aspecten: een veilig schoolklimaat voor leerlingen, de veiligheidsbeleving van leerkrachten en andere teamleden, het opstellen van een veiligheidsplan, monitoring
van de veiligheidsbeleving van de leerlingen met behulp van een veiligheidsthermometer, het
voorkomen en aanpakken van (digitaal) pesten, regels en afspraken in de school, toezicht binnen en
buiten de school en het betrekken van ouders bij het veiligheidsbeleid. Het werken aan de sociale
veiligheid is dan ook een continu proces. Binnen de Vreedzame School wordt een extra handreiking
geboden om op een ‘vreedzame’ manier pesten te voorkomen en om in te grijpen bij
pestincidenten, passend bij de werkwijze van De Vreedzame School.
We willen kinderen een beredeneerd en volledig aanbod bieden op het gebied van burgerschap en
sociale vaardigheden. Dit doen we door het levendig houden van onze ‘gulden regels’ en de
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afspraken in de groep. Daarnaast bieden we activiteiten en lessen aan op het gebied van
groepsvorming, complimenten geven, omgaan met conflicten en herkennen en benoemen van
gevoelens. Om leerlingen meer stem te geven en hen te betrekken bij besluiten die we op school
nemen hebben we de leerlingenraad, gevoed vanuit de groepsvergaderingen, ingesteld. Hierin zitten
vertegenwoordigers van groepen die met elkaar kijken hoe we onze school kunnen verbeteren en
hoe we hier met elkaar omgaan.
Bij gedragsondersteuning ligt de nadruk op het stelselmatig (aan-)leren van gewenst gedrag. Gedrag
moet getraind en onderhouden worden.
Gedragsondersteuning binnen onze school is een preventieve schoolbrede aanpak van gedrag.
Leerkrachten spelen een cruciale rol in het bekrachtigen van adequaat leerlinggedrag. Leerlingen
hebben behoefte aan positieve gedragsondersteuning dit gebeurt bijvoorbeeld bij ons door het
structureel het inzetten van Taakspel.
Door het verbeterteam sociale veiligheid is het beleidsplan sociale veiligheid opgesteld (6.7). Voor
meer informatie over de preventieve aanpak m.b.v. de vreedzame school, Taakspel en het
experimenteren met het groepsplan gedrag verwijzen wij u naar genoemd plan. De rol van de
gedragsspecialist is het leiden van het verbeterteam Sociale Veiligheid en het bieden van hulp en
ondersteuning aan leerkrachten die specifieke vragen hebben met betrekking tot het gedrag van hun
leerlingen of het pedagogisch klimaat in de klas.

ZIEN! en KIJK
Leerkrachten hebben een rol bij het signaleren en herkennen problemen in de sociaal-emotionele
ontwikkeling of (beginnende) gedragsvragen bij de leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat een
school beschikt over een goed functionerende ondersteuningsstructuur en gebruik maakt van
verschillende signaleringsinstrumenten. Door observaties en het invullen van KIJK en ZIEN! wordt de
sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd en wordt de ondersteuningsbehoefte van een groep of
leerling duidelijk. ZIEN! (zie H. 2.4) geeft zicht op de eventuele ondersteuningsvragen van leerlingen
en groepen en biedt de leerkracht concrete doelen en handelingssuggesties om een leerling of groep
gericht en planmatig te ondersteunen. Deze informatie kunnen de leerkrachten in een groeps(groepsplan gedrag) of individueel plan verwerken. Tijdens de groepsbespreking (of
leerlingbespreking) wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de groep en/of individuele
leerlingen ook besproken. Indien nodig geven de leerkrachten, na overleg met de IB-er, de ouders
het advies om een sociaal emotionele vaardigheidstraining te volgen met hun kind. Als de Blauwe
Aventurijn deskundigheid nodig heeft, dan wordt de hulpvraag bij het SWV, Buurtteam of bij de
orthopedagoog van Zien in de Klas gesteld die aan onze school verbonden is. Zie ook de
ondersteuningsroute in H. 3.2.
Veiligheidsthermometer
Naast het signaleringsinstrument KIJK en ZIEN! neemt de Blauwe Aventurijn ook de
veiligheidsthermometer af vanuit de Vreedzame School. Door het afnemen van de
veiligheidsthermometer van het KwaliteitsZorgInstrument(KZI), waardoor de veiligheidsbeleving van
onze leerlingen in kaart wordt gebracht, monitoren wij jaarlijks ons sociaal veiligheidsbeleid. Aan de
hand van de resultaten analyseren wij (vanaf groep 2), uitgebreid en tot op leerlingniveau, deze
sociale veiligheidsbeleving. De tips en aanwijzingen die wij middels de rapportage ontvangen zullen
wij bespreken en zoveel mogelijk toepassen in onze Vreedzame onderwijspraktijk. Wij streven er
naar dat ieder kind op alle onderdelen een positief resultaat heeft.
Met behulp van deze twee instrumenten krijgt de leerkracht een duidelijk beeld van hoe veilig de
kinderen zich in de groep voelen en is te zien of er op groepsniveau of kindniveau acties ondernomen
moeten worden.
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Het uiteindelijke doel is om beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium te verminderen en om
te buigen naar positief gedrag en om leerlingen met gedragvragen in een vroeg stadium te
ondersteunen. Kinderen met gedragsvragen doorlopen de ondersteuningsroute.
 Kindgesprek en kindplan
Door het voeren van een kindgesprek willen wij kinderen laten mee denken over hun persoonlijke
leerdoelen. Hierdoor worden zij meer ’eigenaar’ en leren zij om hun belemmeringen maar vooral ook
hun positieve stimulansen aan te geven. Met de kinderen die matig/onvoldoende scoren op WB en
BT in ZIEN! wordt een uitgebreider kindgesprek gevoerd a.d.h.v. de Wijzer in onderwijsbehoeften
zoals dat in jaar 2016 is besproken en mee is geëxperimenteerd.
Wij streven er naar dat het kindgesprek een onderdeel wordt van de gesprekkenreeks. Dit is nog in
ontwikkeling. Doel is dat elke leerling een leerkracht/leerling gesprek heeft dat gaat over het
welbevinden/betrokkenheid van het kind. Ook stelt de leerling een eigen leerdoel a.d.h.v. een
kindplan (zie bijlage 5) voor de komende periode op. Het trainen en beter ontwikkelen van de
executieve functies van leerlingen verdient onze aandacht
De executieve functies bepalen mede (misschien wel vooral) het succes van een leerling op school.
zijn de aanstuurfuncties van ons brein, die ervoor zorgen dat we op koers blijven, als een kapitein op
een schip. Executieve functies sturen ons gedrag, onze gedachten en emoties. Zonder executieve
functies is doelgericht en sociaal gedrag niet mogelijk.
Onder executieve functies vallen de metacognitieve vaardigheden zoals: initiatief nemen,
werkgeheugen, plannen en organiseren, ordentelijkheid/netheid, gedragsevaluatie en volgehouden
aandacht. Ook gaat het om vaardigheden die je nodig hebt om je gedrag te kunnen reguleren, hierbij
kan je denken aan: impulscontrole, cognitieve flexibiliteit en emotieregulatie.
Tijdens intervisiemomenten is er in het schooljaar 2017-2018 aandacht besteed aan de executieve
functies.
 Kom op voor jezelf!
“Kom op voor jezelf” is een landelijk ontwikkelde training, waarin de weerbaarheid van kinderen
centraal staat. In tien lessen van een uur, wordt gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid; het
voorkomen dat kinderen slachtoffer of dader worden van machtsmisbruik en grensoverschrijdend
gedrag. Denk hierbij aan pesten, agressie, ongewenste intimiteiten (seksuele) en kindermishandeling.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: opkomen voor jezelf, leren aangeven wat je wel en niet
prettig vindt, rekening houden met een ander, je eigen gedrag, wat kan ik zelf veranderen en
groepsdruk. De kinderen bespreken de oefeningen met elkaar, doen rollenspelen en oefenen met
weerbaarheidstechnieken die gericht zijn op: ‘nee’ durven zeggen, loskomen, ontwijken etc. Alle
kinderen krijgen een werkboekje met daarin de belangrijkste leerdoelen van iedere les. Ook staan er
opdrachten in die ze in de klas gezamenlijk zullen maken en geheugensteuntjes om uit het hoofd te
leren. We starten in groep 6/7 met deze training en de kinderen in groep 8 krijgen een herhalingsles .
Deze herhalingsles is met name gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zo is het
omgaan met groepsdruk een vast thema.

4.3 Fysiek medische ondersteuning
Passend onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking of een chronische ziekte gaat over het
zorgen voor een toegankelijke school, aangepast materiaal, leraren met kennis van de effecten van
de beperkingen en soms medische zorg. Iedere leerling is anders, en iedere beperking of chronische
ziekte is anders. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, en vaak is het zo dat er voor kinderen met
een lichamelijke handicap of een chronische ziekte nauw contact is tussen ouders en school voor de
afstemming van zorg en onderwijs.
De Blauwe Aventurijn is met een rolstoel goed begaanbaar. Er is een invalidentoilet aanwezig.
Het kan voorkomen dat een kind extra medische zorg nodig heeft. Als een kind ziek wordt op school,
is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders.
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Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met
ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als een kind
regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, wordt dit door ouders overlegd met de
leerkracht en/of directie. Ondersteuning op medisch vlak is geprotocolleerd in het PCOU “Protocol
Medicijnverstrekking en Medisch Handelen” (6.8). Dit protocol bevat richtlijnen voor scholen ten
aanzien van hulp bij medicijnverstrekking en het plegen van medische handelingen.

4.4 Ondersteuning in de thuissituatie
Als sprake is van opvoedvraagstukken (of als er andere ‘thuiskenmerken’ zijn die vragen om
ondersteuning), dan overlegt de leerkracht/IB-er/directeur met de ouders in kwestie. Eventueel kan,
via ketenpartners zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of schoolmaatschappelijk werk,
ondersteuning voor ouders geregeld worden. Bespreken met het Buurtteam(bij zorgen over de
thuissituatie of sociaal-emotionele ontwikkeling). Vanuit de IB-er in samenwerking met de leerkracht
en/of directie kan een leerling worden aangemeld bij het Buurtteam.
 Meldcode kindermishandeling en ‘Veilig Thuis’
Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn
per 1 januari 2015 gebundeld. De naam van het gecombineerde meldpunt is ‘Veilig Thuis’ : het
advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht
voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van
geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld e.d. Het doel is om kinderen, die
te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling, eerder passende hulp te bieden, zodat
een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De meldcode HG &K heeft ook voor het
basisonderwijs een handelingsprotocol opgesteld met als doel te helpen bij het herkennen van
signalen van kindermishandeling en geweld. Het kan soms een dilemma zijn om te handelen, omdat
het 'slechts' om vermoedens gaat en er angst is om de relatie met de ouders op het spel te zetten,
maar het gaat uiteindelijk om het welzijn van het kind en daar kunnen scholen een belangrijke
signaalfunctie vervullen. In het protocol staat duidelijk omschreven: hoe er gehandeld moet worden
bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling; welke stappen doorlopen moeten
worden en wie, wanneer kan worden ingeschakeld. Overleg met ouders hoort bij élke stap in het
zorgtraject. Als de school met ouders in gesprek gaat over de signalen en de thuissituatie en als zij
met elkaar informatie uitwisselen over de ontwikkeling van het kind, dan draagt dat bij aan
verheldering, ontkrachting of bevestiging van zorgen. Later gaat het gesprek met ouders over te
zetten vervolgstappen en –acties. De verplichte meldcode is géén meldplicht. Het doorlopen van het
stappenplan leidt in het uiterste geval tot een melding. Als een gezin geholpen kan worden zonder
tussenkomst van ‘Veilig Thuis’ hoeft dus geen melding te volgen. Er kan bijvoorbeeld ook gekozen
worden voor melding aan het Buurtteam en Veilig Thuis kan ook doorverwijzen naar hulpverleners.
Het handelingsprotocol voor de basisschool:
Stap 1: signalen in kaart brengen
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis raadplegen
Stap 3: gesprek met de cliënt
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig
Thuis raadplegen
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis
Meer informatie hierover is te vinden op: http://utrecht.handelingsprotocol.nl.
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5. AANNAME, OVERGANG EN VERLATING
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanname van leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte, het doubleren en versnellen, verwijzing van een leerling en de
Povoprocedure.

5.1 Aanname
Onder instroom van nieuwe leerlingen verstaan wij:
 Leerlingen die op dit moment een andere (Utrechtse) basisschool bezoeken en waarvan de
ouders om diverse redenen een nieuwe basisschool willen voor hun kind. Dit wisselen van
school kan met de zomervakantie zijn of als de samenwerking tussen school en de ouders
dusdanig verstoord is dat er geen vertrouwen meer is in de school
 Leerlingen die verhuisd zijn.
 Leerlingen die elders om bepaalde redenen door een school geweigerd zijn.
 Leerlingen die op 4-jarige leeftijd hun onderwijsloopbaan willen starten
Ouders van nieuwe leerlingen kunnen een afspraak maken met de directeur voor een intakegesprek
en/of deelnemen aan de tweemaandelijkse rondleiding door de school. Voor meer informatie
omtrent instroom/aanname nieuwe leerlingen verwijzen wij naar onze schoolgids en het
“Kleuterprotocol” 2015 (6.9). Hieronder gaan wij in op de aanname van leerlingen met een
extra/specifieke ondersteuningsbehoefte.
Met het in werking treden van de Wet op het Passend Onderwijs (op 1 augustus 2014) hebben
besturen zorgplicht gekregen. Zorgplicht betekent dat een school verplicht is om een passende
onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, al dan niet op de
eigen school. De zorgplicht gaat pas in wanneer een kind met een extra ondersteuningsbehoefte is
aangemeld bij een school en die school plaatsruimte beschikbaar heeft.
In het regelement ‘Toelating van leerlingen van de Stichting PCOU’(6.10)staat hierover het
volgende:
“Indien sprake is van aanmelding van een kind waarvan bekend is of vermoed wordt dat het extra
ondersteuning nodig heeft (onder extra ondersteuning wordt in dit geval niet verstaan
ondersteuning ter bevordering van beheersing van de Nederlandse taal), is het volgende van
toepassing:
1. De ouders verstrekken (op verzoek van de school) gegevens betreffende stoornissen of handicaps
van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie.
2. Op grond van de verstrekte gegevens en/of bevindingen van een nader onderzoek besluit de
directeur of het kind op de school van aanmelding (als sprake is van aanmelding op meerdere
scholen is dat de school van eerste voorkeur) de noodzakelijke ondersteuning kan ontvangen. Is dit
niet het geval, dan heeft de school waar het kind het eerst aangemeld is, zorgplicht. Dit betekent dat
deze school een inspanningsverplichting heeft voor een passende plaats voor het kind.
3. Indien op een school op voorhand geen plaatsruimte beschikbaar is, is geen sprake van zorgplicht.
(Wpo artikel 40, lid 5.a.).”
Tijdens het intake gesprek doet de directeur navraag naar eventuele specifieke onderwijsbehoeften
van de aan te melden leerling. Indien deze informatie hiertoe aanleiding geeft vindt er een
vervolggesprek plaats, waarbij tevens de IB-er aanwezig is. Samen wordt bepaald:
- Wat de leerling nodig heeft voor een goede start op school
- Of de Blauwe Aventurijn de juiste begeleiding/ondersteuning kan bieden.
De directeur onderzoekt i.s.m. de IB-er of het kind toegelaten kan worden en neemt hierover zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanmelding, een besluit. Indien het
besluit niet binnen zes weken kan worden genomen, kan deze termijn met ten hoogste vier weken
worden verlengd. Ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

31
Ondersteuningsplan Blauwe Aventurijn 2018-2020

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan de school, de leerkrachten,
de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft
voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
Bij elk verzoek tot plaatsing zal een afweging gemaakt worden waarbij de vraag of de combinatie van
specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de
mogelijkheden van onze school centraal staat. Het gaat daarbij om de balans tussen hulpvraag van
het kind en de mogelijkheden van onze school, waarbij er ook rekening gehouden wordt met de
externe hulp die misschien moet worden ingeschakeld. Kortom bij aanmelding van een kind met
(heel) veel extra ondersteuning zal inschrijving afhankelijk zijn van de mogelijkheden van de school,
de wensen van de ouders, de behoeften van het kind en de begeleiding die de school kan bieden. Na
overleg met ouders en IB-er beslist de directie( indien wenselijk in overleg met het bestuur)over
plaatsing.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin de grenzen aan de ondersteuning voor de kinderen wordt
bereikt:
 Verstoring van rust en veiligheid: Indien er sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich
ernstige gedragsproblemen voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de
veiligheid van de groep en het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de
hele groep en aan de betreffende leerling te bieden.
 Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen: Indien het onderwijs aan de leerling
met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van
de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (ondersteunings)leerlingen in
de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor ons de grens
bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de
(ondersteunings)leerlingen in de groep.
 Gebrek aan ondersteuningscapaciteit: In het verlengde bovenstaand beschreven situatie is
de school niet in staat een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen
vanwege de zwaarte en het aantal ondersteuningsleerlingen dat al in een bepaalde groep
voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende
ondersteuningsruimte aanwezig is.

5.2.

Overgang

De wet op het Primair onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken
ontwikkeling. In beginsel doorlopen leerlingen de basisschool in 8 jaar.
Het overgangsprotocol van de Blauwe Aventurijn is gericht op de overgang van groep 2 naar groep 3.
Het beleid op overgang/versnelling/verlenging dient echter schoolbreed bekeken te worden.
Vandaar dat wij ons overgangsprotocol willen uitbreiden en waar nodig aanpassen zodat er
duidelijkheid is over de te volgen procedure bij de besluitvorming t.a.v. de overgang in alle groepen.
Het protocol overgang van groep 2 naar groep 3 (6.11)van de Blauwe Aventurijn wordt in 2018
gewijzigd in het Overgangsprotocol Blauwe Aventurijn.
Doublure/verlengde leertijd
Zoals aangegeven is onze school wettelijk verplicht het onderwijs zo in te richten dat de leerling in
beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school kan doorlopen. Zowel doubleren in
een hogere groep als kleuterverlenging leiden tot verlenging van deze periode.
Vanuit de onderwijsinspectie wordt de continue ontwikkeling van kinderen aangegeven als belangrijk
oordeel van de kwaliteit van het onderwijs. De school wordt dan ook nadrukkelijk gevraagd naar
argumenten op basis waarvan de beslissing rondom zittenblijven, kleuterverlenging en overgang
wordt genomen.
In principe doubleren er geen kinderen op de Blauwe Aventurijn. Dit principe is gebaseerd op de
wettelijke eis dat er sprake dient te zijn van een doorgaande ontwikkelingslijn
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die niet onderbroken wordt. Een leerling op onze school die op een enkel ontwikkelingsgebied een
achterstand heeft opgelopen, zal met een aangepast programma voor dat betreffende
ontwikkelingsgebied bevorderd kunnen worden.
Toch kan het voorkomen dat een leerling een jaar extra in een groep nodig heeft. Een verlengd
schooljaar dient te leiden tot een duidelijk rendement zoals hogere prestaties, beter welbevinden en
vergroting van het zelfvertrouwen. Bij de beslissing over doublure wordt een zorgvuldige afweging
gemaakt waarbij een beslissingsmodel wordt ingevuld. Voor- en nadelen moeten goed overwogen
worden, aan de hand van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouders moeten worden
besproken. Bij het nemen van een beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de IB-er
betrokken. Bij een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. De directeur heeft de
eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing
Leerlingen die overeenkomstig presteren met hun mogelijkheden komen niet in aanmerking voor
verlenging van het onderwijs, omdat dit voor de leerling geen oplossing voor de langere termijn
biedt.
Versnelling/ vervroegde doorstroming
Ook dit is een ingrijpende onderwijsaanpassing en moet eveneens weloverwogen genomen worden.
Het is mogelijk dat een leerling door een ontwikkelingsvoorsprong in sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling juist vervroegd doorstroomt naar een volgende groep. Observaties,
toetsgegevens en informatie van ouders en leerkrachten kunnen in gesprek met de IB-er tot deze
beslissing leiden.
De mening van de ouders is voor ons belangrijk, maar ook hier beslist de directie uiteindelijk.
Voor de procedure en beslisboom die wij hiervoor hanteren bij kleuters verwijzen wij naar
overgangsprotocol.

5.3.

Verlating

Er zijn verschillende momenten waarop een leerling onze school kan verlaten. De leerling zit in groep
8 en gaat het volgende jaar naar het voortgezet onderwijs of de leerling gaat naar een andere school.
Dit kan zijn een andere reguliere basisschool vanwege bijv. een verhuizing of naar een speciaal (basis)
onderwijs. In deze paragraaf gaan wij in op de POVO procedure (verlating leerling groep 8) en op de
verwijzing naar het S(B)O. Voor schorsing verwijzen wij naar het beleidsplan sociale veiligheid en naar
het bovenschool document “Handreiking preventief beleid verzuimers“(6.12a) en het protocol
‘toelating-schorsing-verwijdering van het PCOU (6.12b)
5.3.1 Procedure aansluiting Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs (POVO)
Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een
succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht
afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet
onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO- procedure. POVO valt onder het
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 20.1. (6.13)
Door de veranderde wetgeving rond de eindtoets zijn de basisscholen meer leidend dan voorheen en
volgt het VO het voortaan het advies van de basisschool. De basisschool draagt zorg voor een goed
onderbouwd enkelvoudig advies, rekening houdend met de vaardigheden van de leerling en overige
relevante kindkenmerken. Een leerling dient terecht te komen op een school met het onderwijstype
dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. Een leerling kan alleen
worden aangemeld op een school die het onderwijs aanbiedt dat in het enkelvoudig
basisschooladvies staat.
Met alle ouders en leerlingen van groep 8 vindt in de periode december/januari een gesprek plaats
over het voorlopig enkelvoudig schooladvies. Dit advies wordt onderbouwd door ervaringen van de
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leerkracht en alle relevante gegevens over de leerling (o.a. drempelonderzoek), zoals ingevuld in het
onderwijskundig rapport in OnderwijsTransparant (OT).
• Indien er sprake is van een niet eenduidig LVS-beeld, of er twijfel bestaat over het meest geschikte
startniveau van een leerling, kan deze leerling door de basisschool worden aangemeld voor
aanvullend onderzoek naar het cognitief functioneren via een zorgaanmeldformulier in OT.
• In februari vindt het advies- en schoolkeuzegesprek plaats waarin de basisschool de ouders en
leerlingen informeert over het eindadvies van de basisschool en waarin de beslissing wordt genomen
over de schoolkeuze. Dit eindadvies omvat niet alleen het niveau dat een leerling waarschijnlijk kan
behalen, maar ook het soort school waar dit niveau het beste bereikt kan worden (bijvoorbeeld:
onderwijsvorm, een brede scholengemeenschap of school met mogelijkheden voor extra hulp). Het
eindadvies heeft als doel de leerling door te verwijzen naar een school voor voortgezet onderwijs
waarbij er sprake is van een verantwoorde plaatsing en een goede pedagogische en didactische
begeleiding voor deze leerling. Aan het einde van dit gesprek vindt de aanmelding bij het VO plaats.
De aanmelding op de VO school is de verantwoordelijkheid van ouders. Ouders ondertekenen samen
met de school het machtigingsformulier en ontvangen hiervan een kopie.
5.3.2 Verwijzing
Het kan helaas wel eens voorkomen, dat we op de Blauwe Aventurijn een leerling niet de
ondersteuning en aandacht kunnen geven, die dat kind nodig heeft. De leerling ontwikkelt zich
onvoldoende en/of het welbevinden van het kind komt in het gedrang. Samen met ouders wordt dan
besproken of een aanmelding voor het Speciaal onderwijs (SO), het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of
een andere reguliere basisschool misschien beter is.
Speciaal onderwijs (so)
Het speciaal onderwijs (so) is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig
hebben omdat zij bijvoorbeeld een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben.
Het so bestaat uit vier clusters:
 Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
 Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- of
taalmoeilijkheden;
 Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
 Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.
Cluster 3 en 4 vormen met reguliere basisscholen samenwerkingsverbanden.
Speciaal basisonderwijs (sbo)
Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vallen niet onder het speciaal onderwijs, maar onder de
Wet op het primair onderwijs. Sbo staat voor de bijzondere combinatie van vakbekwaam
basisonderwijs aangevuld met specifieke leer-, gedrags- en opvoedingsexpertise. Sbo biedt passend
onderwijs aan kinderen die zich op de gewone basisschool niet optimaal ontwikkelen.
Scholen in het sbo hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen maar de leerlingen in het
sbo krijgen meer tijd om die te halen. De groepen in het speciaal basisonderwijs zijn kleiner en er zijn
meer deskundigen. Speciale basisscholen zijn bedoeld voor onder andere:
 moeilijk lerende kinderen;
 kinderen met opvoedingsmoeilijkheden; kinderen met gedragsproblemen
Als duidelijk is gebleken dat de Blauwe Aventurijn het kind niet voldoende kan begeleiden in de
ontwikkeling, wordt het kind aangemeld bij een andere basisschool, het SBO of SO. De IB-er
ondersteunt de ouders in het zoeken naar een passende school. Soms zijn er wachtlijsten, of kunnen
de ouders het besluit (nog) niet nemen (acceptatieproces). Het kind wordt in principe niet
weggestuurd van onze school. Met de ouders wordt besproken dat het kind een eigen traject krijgt
m.b.t. bepaalde leerstof en/of de sociaal-emotionele benadering. Dit is belangrijk om het kind niet
nog meer te belasten. Het streven is het kind te plaatsen in een onderwijsleersituatie, die het beste
past. Dit is een belangrijke wetenschap voor de ouders, die uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor
het ontwikkelingsproces van hun kind.
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De leerling is dan al uitvoerig besproken door het SWV, orthopedagoog, IB-er en ouders. Een
voorwaarde voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (sbo) of (voortgezet) speciaal onderwijs
(v)so is dat het SWV daarmee instemt. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring
(tlv). In het ondersteuningsplan van het SWV staat in de vorm van processen en criteria beschreven
welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het sbo en (v)so. Om te beoordelen of een
leerling een tlv krijgt, vraagt het SWV in elk geval advies aan deskundigen. Bij een positief besluit
geeft het SWV een tlv af. De volgende voorwaarden gelden:
•
Het bevoegd gezag van de school van aanmelding vraagt de tlv aan. Dit is dus niet de
verantwoordelijkheid van de ouders. Voor het sbo is dit een school voor basisonderwijs of sboschool. Voor een tlv voor het vso, is dit een school voor voortgezet onderwijs of een vso-school.
•
De school en ouders kunnen bij het SWV bezwaar aantekenen tegen het besluit van het SWV.
Het SWV moet zich dan door de bezwaaradviescommissie van het SWV laten adviseren.
•
Als het SWV geen tlv afgeeft, moet de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst op
zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de
aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit.
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6. ONDERSTEUNINGSDOCUMENTEN
Voor een aantal onderwerpen zijn er (bovenschoolse) protocollen en beleidsplannen ontwikkeld om
te waarborgen dat ons onderwijsleerproces regelmatig wordt geëvalueerd. Ook waarborgen deze
documenten de kwaliteit van ons onderwijsleerproces omdat de afspraken concreet zijn
geformuleerd.
De documenten, waarin in dit plan ook naar verwezen wordt, worden hier genoemd en zijn
beschikbaar binnen onze school:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Schoolondersteuningsprofiel Blauwe Aventurijn
Ondersteuningsplan SamenwerkingsVerband PO
Handleiding Opbrengstgericht werken, Onderdeel Toetsen 2017-2018 van het PCOU
Inhoudelijke handleiding Ontwikkelingsperspectief van het SWV
a. Beleidsplan (Hoog)begaafdheid Blauwe Aventurijn, september 2016
b. Richtinggevend Kader (Hoog)begaafdheid, SWV-PO Utrecht, versie 2016
Handreiking Lees- en Dyslexiebeleid, SWV-PO Utrecht, versie 2016
Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (Groenestijn, Borghouts, Janssen)
Sociaal Veiligheidsplan Blauwe Aventurijn, 2017
Protocol Medische handelingen PCOU
Kleuterprotocol Blauwe Aventurijn
Reglement “ toelating van leerlingen van de Stichting PCOU” (inwerkingtreding 1-1-2017)
Overgangsprotocol groep 2 naar groep 3 Blauwe Aventurijn
a. Handreiking preventief beleid verzuimers, versie 2.0 mei 2016, SWVPO Utrecht en
werkwijze bestuurlijke ondersteuning PCOU bij thuiszitters
b. Protocol toelating-schorsing-verwijdering-leerlingen-pcou
POVO procedure
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7. TOEKOMST
Zoals in de inleiding is aangegeven is het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur een
continu proces dat aangepast wordt aan veranderde omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen.
De acties in het kader van het borgen van de HGW denk- en werkwijze (kind en groep in beeld) en
van de gedragsondersteuning/uitvoering van het sociaal veiligheidsplan, zijn te vinden in het
jaarplan, schoolplan, SOP, aanpak Verbeterteam Sociale Veiligheid en aanpak werkgroep
ondersteuning.
De HGW acties hebben zowel betrekking op het planmatige deel van HGW en Passend onderwijs zoals de groepsplannen, OPP’s, groepsoverzicht, kindplan en het maken van analyses, als op het
“volgen van het kind” zoals het structureel inzetten van kindgesprekken, executieve functies.
Overigens loopt naast deze acties een bovenschoolse verkenning/onderzoek door de werkgroep
groepsplannen van het PCOU naar een vorm van groepsplannen die leerkrachten minder als
administratieve last ervaren.
De acties betreffende de gedragsondersteuning en uitvoering van het sociaal veiligheidsplan zijn
gericht op preventie zoals het experimenteren met het groepsplan gedrag en het monitoren m.b.v.
de veiligheidsmeters. Maar ook op kennisverbreding door intervisiemomenten en het structurele
gedragsitem op een teamvergadering.
Wij zijn als school een lerende organisatie, een lerend team. Van belang hierbij is het leren van
elkaar, uitwisseling van elkaars expertise zodat ieder zoveel mogelijk in zijn kracht komt te staan.
Dit ondersteuningsplan zal met het team gedeeld worden waarbij extra aandacht is voor het delen
en gebruik maken van elkaars expertise en het invoeren van de ondersteuningsroute.
In het kader van teamleren en het verder vergroten van de mogelijkheden om alle leerlingen te
ondersteunen volgen tot slot een aantal ontwikkelpunten:
 Verkenning van HGW 2.0.: In de vernieuwde werkwijze van Handelingsgericht Werken 2.0
worden inzichten vanuit Leren Zichtbaar Maken van John Hattie gecombineerd met de
uitgangspunten van HGW. De kern van HGW 2.0 is dat de leerkracht vooral de regisseur is
van het leren van kinderen. Dat betekent dat de rol van de leerkracht groot is en dat deze
vooral gericht is op het leerproces dat bij de kinderen (bij elk kind) plaats vindt. Dus de
omslag van “onderwijzen” naar “doen leren”. Samengevat gaat het om drie kerngedachten:
Waar zijn we op uit?
- Kinderen meer eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling.
Wat is daar voor nodig?
- Leraren die niet alleen onderwijzen, maar vooral doen leren.
Hoe krijg je dat voor elkaar? - Handelingsgericht werken 2.0 benutten als werkwijze en het
leren van de leerlingen zichtbaar maken.
 Lerend team door
-Het verder inzetten van kennisuitbreiding bij leerkrachten m.b.t. gedrags- en
ontwikkelingsstoornissen/vragen d.m.v. intervisie, training, lerende momenten etc.
--Bevorderen van collegiale ondersteuning door een structuur in te voeren waarin beroep
wordt gedaan op diverse interne expertise. Inzetten van de gedragsspecialist,
(hoog)begaafdencoördinator etc bij verschillende overlegvormen zoals
groeps/leerlingbesprekingen.
-Groepsbesprekingen vervangen door groepspresentaties waarin leerkrachten hun
groepsplannen met hun collega’s uit de bouw en de interne deskundigen delen (collegiale
consultatie/inzetten interne expertise). Ze denken met elkaar mee, geven elkaar gerichte
complimenten en bedenken samen oplossingen voor knelpunten. Zodoende verschuift de
aandacht van de formulieren (‘omdat het moet’) naar het handelen in de klas en het
betekenisvol leren van en met elkaar (‘hier heb ik iets aan’).
 Coachen en VIB
-Inzetten van het coachen van leerkrachten m.b.v. Video Interactie Begeleiding door de IB-er
en gedragsspecialist waarbij ook ingezet wordt op de interactie tussen leerkracht en leerling.
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