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Inleiding
Ons sbo is onderdeel van het schoolbestuur INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Het is
de enige SBO voorziening in Breda. We zijn verbonden aan regionaal samenwerkingsverband
OOK Breda e.o.
Dit onderwijs- en ondersteuningsplan geeft een beeld van hoe wij het onderwijs inrichten en
hoe de ondersteuning aan onze leerlingen wordt georganiseerd. Het is bedoeld voor een ieder
die zich een beeld wil vormen van onze organisatie.
Na het
-

lezen van dit onderwijs ondersteuningsplan heeft u inzicht in
Onze missie en visie ten aanzien van de ondersteuning
Onze manier van handelingsgericht- en opbrengstgericht werken
Op welke manier we het ontwikkelingsperspectief bepalen
Op welke manier de plaatsing en uitstroom wordt georganiseerd
Ons onderwijsaanbod
Ons klassenmanagement

De leerlingen worden bijeen geplaatst in stamgroepen. Voor de stamgroepen hanteren we de
cijfers 1 tot en met 8. Bij meerdere jaargroepen van hetzelfde leerjaar wordt ook een letter aan
de naam van de klas toegevoegd (bijv 5A, 5B etc). De stamgroep krijgt daarnaast de naam van
de leerkracht(en). Er wordt gewerkt in stamgroepen.
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1

Missie en Visie

Missie en visie ten aanzien van het onderwijs en de ondersteuning
Uitgaande van de missie en visie zoals die is geformuleerd in het schoolplan wordt de
ondersteuning grotendeels geboden vanuit de overtuiging dat elke leerling bijzonder en uniek
is. We bieden daarom onderwijs op maat, passend bij de mogelijkheden van de leerling.
Dit doen we door:
- Hoge doelen te stellen waardoor de leerling wordt uitgedaagd om zich optimaal te
ontwikkelen in lijn met zijn persoonlijke mogelijkheden zoals beschreven in zijn
ontwikkelingsperspectief.
- Ons te richten op de totale ontwikkeling van de leerlingen
- De opbrengsten van het onderwijs in beeld te brengen en daardoor zicht te krijgen op
de effectiviteit van ons onderwijs.
Visie op leren
Het leren door de leerlingen op onze school ontwikkelt zich de komende jaren meer in de
richting van het hoe dan van het wat. De tijd waarin onze leerlingen opgroeien, vraagt dat het
accent komt te liggen op het “leren leren”, het ontwikkelen van denkstrategieën (leren denken),
en het ontwikkelen van vaardigheden m.b.t. het zelfstandig en het samenwerkend leren. (21st
century skills in INOS project Grenzeloos Leren)
Het leren van leerlingen wordt gestimuleerd binnen een krachtige leeromgeving, een omgeving
die aansluit bij de mogelijkheden en behoeftes van de leerlingen. Het didactisch klimaat is
gericht op het opdoen van succeservaringen. Dit wordt bereikt door het hebben van hoge
verwachtingen en het stellen van ambitieuze doelen. We maken de leerling zoveel mogelijk
deelgenoot van het eigen onderwijsproces, zodat zij vat hebben op wat ze al geleerd hebben,
wat ze nog gaan leren en met welke reden dit wordt geleerd.
De missie van de school is leerlingen goed onderwijs te bieden passend bij de speciale
ondersteuningsbehoeftes van de leerling, om hen zo optimaal voor te bereiden op hun
toekomst. Dit kenmerkt zich in een sterk pedagogisch klimaat waarin leerlingen zelfvertrouwen
herwinnen en in een didactisch klimaat waarbij het aanleren van de basisvaardigheden het
uitgangspunt is. Hierin benadrukken we de onderlinge acceptatie van jezelf en elkaar. Om de
visie te bepalen heeft de school drie kernwaarden geformuleerd: samen, op eigenwijs/ze,
toekomstgericht.
1.
Samen staat voor verbinding en nabijheid. Leerlingen groeien op als democratische
burgers in een steeds complexere maatschappij. De school is een verkleinde afspiegeling
hiervan. Door samen te leren, te werken, te spelen en te vieren bouwen we aan onderling
vertrouwen, waarin diversiteit een stimulerende waarde is.
2.
Op eigenwijs/ze benadrukt het belang van authenticiteit. We stemmen het onderwijs
af op de speciale ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen, door ruimte te geven aan
diversiteit en in te gaan op de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Zo bieden we kansen voor
iedereen om op eigen wijze uit te blinken.
3.
Toekomstgericht geeft richting aan de (zelf-)verantwoordelijkheid. Bij het maken van
keuzes over ons onderwijsaanbod stellen wij ons de volgende vragen: Waar is de leerling bij
gebaat? Hoe kunnen wij onze leerlingen helpen bij het bepalen van en reflecteren op hun
doelen? Wat biedt hen optimale kansen en mogelijkheden om deze gestelde doelen te behalen?
Binnen welke context kunnen onze leerlingen hun vaardigheden het beste leren toepassen?
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De school kenmerkt zich momenteel door een voornamelijk klassikaal en jaarstof-gericht
aanbod. De kracht hiervan is herkenbaarheid en daarmee gerelateerd veiligheidsbeleving voor
de leerlingen. De wens van het team en de ouders is te komen tot verdere afstemming van het
onderwijsaanbod op de behoeftes van de leerlingen. Dit kenmerkt zich o.a. in meer handelend
werken in een betekenisvolle context. Het team wil de 21ste-eeuwsevaardigheden
nadrukkelijker opnemen in haar dagelijkse aanbod. Dit komt tegemoet aan de veranderende
eisen die de maatschappij stelt aan onze leerlingen met het oog op hun toekomst. Er is nog
geen eenduidig beeld hoe hiertoe te komen. Daarnaast wordt de inzet van digitale leerlijnen
onderzocht, waarmee het adaptieve vermogen wordt vergroot en leerlingen een actievere rol
kunnen gaan spelen binnen hun eigen leerproces. Hiermee wordt hun zelfstandigheid vergroot
en worden ze aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Visie op onderwijsaanbod en begeleiding
Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig en gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de
talenten van onze leerlingen. Het aanbod is gebaseerd op de leerlijnen, waarin kennis van de
doelgroep en inzichten betreffende leren zijn verwerkt. De kerndoelen Primair Onderwijs en de
referentieniveaus van taal en rekenen (1F) zijn onze streefdoelen.
We zijn deskundig ten aanzien van de kenmerken en onderwijsbehoeften van onze doelgroep;
het aanpassen van het onderwijs aan de ondersteuningsbehoeften is dus maatwerk. Het gaat
hierbij zowel om de didactische ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling.
De tussendoelen en het leerstofaanbod worden afgeleid van het geschetste ontwikkelings- en
uitstroomperspectief en de te verwachtte leerrendementen. Ons sbo heeft gekozen voor het
werken volgens het handelings- en opbrengstgericht werken aan de hand van de methodiek van
de 1-zorgroute, de stap verder en het opbrengstgericht werken. Met de implementatie hiervan
is gestart in augustus 2010 onder begeleiding van het CED. Dit proces staat op dit moment
goed in de school en bevindt zich in de borgingsfase. Het in de teams interpreteren van
opbrengsten en het formuleren van verbeteractiviteiten is nog een werkpunt. Daarnaast zijn we
ons steeds meer aan het richten op moderne onderwijsmethodes, zoals bijvoorbeeld Snappet.
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2

Handelingsgericht werken

2.1

Handelingsgericht werken volgens de 1 zorgroute

Binnen Ons sbo is vanaf augustus 2010 gestart met de invoering van de cyclus van het
handelingsgericht werken. Er is voor gekozen om te gaan werken met de 1 zorgroute vanwege
het planmatige karakter, dat goed past binnen de missie en visie van Ons sbo.
Stapsgewijs is in de afgelopen jaren gewerkt aan het implementeren van groepsoverzichten en
groepsplannen, waarbij het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften van de leerlingen
een steeds centralere plaats is gaan innemen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van
het denken in tekorten naar het kijken naar wat een leerling nodig heeft om een volgend doel te
bereiken. Het werken met groepsplannen is geïntroduceerd en geborgd. Sinds schooljaar 20172018 is de registratie van de cyclus van handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen en
plannen) teruggebracht naar één document. Daarnaast sturen we steeds meer op de
opbrengsten en kunnen we aan de hand daarvan ons onderwijs beter beoordelen en
verbeteractiviteiten ondernemen (‘1 stap verder met de 1 zorgroute’ en ‘leren van data’).

figuur 2.1

Schematische weergave van de 1 zorgroute
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2.2
Handelingsgericht werken op Ons sbo
We maken groepsplannen voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en
rekenen en er wordt een pedagogisch plan gemaakt. Voor de groepen 1-2 geldt een
groepsplan met de domeinen: basale ontwikkeling, speel- en werkgedrag, motoriek, zintuiglijke
ontwikkeling, spraaktaalontwikkeling, wereldoriëntatie, lezen en ontluikende geletterdheid en
basisvaardigheden rekenen en wiskunde.
Voor het opstellen van de groepsplannen wordt gebruik gemaakt van de CITO toetsen, het OVM
(groep 1-2), methode gebonden toetsen en ZIEN! voor de pedagogische groepsplannen.
Daarnaast zijn kindfactoren mede van belang.
De cyclus handelingsgericht werken wordt volgens de jaarplanning 2 maal per jaar doorlopen.
De cyclus handelingsgericht werken (HGW) bestaat uit de volgende stappen:
Leerkrachten maken een groepsoverzicht op basis van de toetsuitslagen, leerverwachtingen
(OPP) en observaties.
Groepsoverzicht
Het verzamelen van gegevens over leerlingen in een groepsoverzicht per vakgebied
Het signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
Het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen die boven of onder hun
verwachting scoren.
Groepsplan
Het clusteren van leerlingen op basis van het vaardigheidsniveau en
ondersteuningsbehoefte in een basisgroep, een verdiepte groep en een intensieve
groep.
Het bepalen van het juiste leerstofaanbod bij de basisgroep. Dit leggen we vast in het
onderwijsaanbod wat gestoeld is op de volgens beleid gestelde leerroutes.
Het klassenmanagement en de organisatie.
Het koppelen van individuele acties vanuit het groeidocument / leerlingformulier in het
groepsplan en uitvoeren van het groepsplan
Het evalueren van het groepsplan
2.3
Jaarplanning
De jaarplanning is grofweg ingedeeld in twee gelijke periodes van ongeveer 20 weken. Elke
periode wordt gewerkt met één groepsplan. Tijdens de eerste 10 weken van elke periode
worden de groepsplannen gekoppeld aan groepsbezoeken van de interne begeleider en daar
waar nodig volgt bijstelling/coaching. Tussentijdse evaluatie gebeurt door de leerkracht op
grond van de methode gebonden toetsen. De laatste vijf weken van elke periode worden
ingezet voor toetsing en evaluatie op grond waarvan het groepsplan voor de volgende periode
wordt gemaakt.
Voor het pedagogisch groepsplan volgen we een afwijkende tijdsplanning en een andere route.
In november en februari wordt ZIEN! ingevuld door de leerkracht. Daarnaast worden ook de
leerlingvragenlijsten van ZIEN! ingevuld vanaf groep 4. Aan de hand van deze gegevens en de
observaties en bevindingen van de leerkracht wordt een pedagogisch groepsplan gemaakt en
gedurende zes werkweken uitgevoerd, waarna evaluatie volgt. Na de evaluatie volgt een
periode van borging.
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Binnen de 1-zorgroute gaan we uit van de jaarplanning. Binnen de jaarplanning komen de
volgende onderdelen aan de orde:
Groepsbespreking met groepsplan
Leerlingbespreking (waarin ook het ontwikkelingsperspectief wordt geëvalueerd)
Oudercontacten
Begeleidingsteam
Screening
Didactische groepsbespreking
Vanaf de eerste schooldag werken de leerkrachten met het groepsplan voor de vakgebieden
technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. In de eerste 10 weken zijn er
klassenbezoeken door de interne begeleider met daaruit voortkomend de eerste
groepsbespreking met groepsplan. Tijdens deze weken worden leerkrachten daar waar nodig
ondersteund bij het maken van hun groepsplannen of klassenmanagement. Daarnaast kunnen
begeleidingsvragen worden geformuleerd voor de leden van het begeleidingsteam rondom zorg
van individuele leerlingen. Tussentijdse evaluatie gebeurt aan de hand van het werken in de
klas en de methodetoetsen. In de tweede helft van deze periode worden er groepsbezoeken
gehouden door ib-er in de groepen waar er vragen gesteld zijn op het gebied van
klassenmanagement, didactiek of communicatie of zorg rondom individuele leerlingen.
Aan het einde van de groepsplanperiode evalueert de leerkracht het groepsplan met methode
gebonden en methode onafhankelijke toetsen. Deze cyclus wordt daarna nogmaals uitgevoerd.
Bij de didactische groepsbesprekingen zijn de leerkracht en intern begeleider betrokken.
Pedagogisch groepsbespreking
Na een 6-7 weken vult de groepsleerkracht ZIEN! in en bekijkt het groepsoverzicht. Hierin
worden de graadmeters van betrokkenheid en welbevinden van elke leerling zichtbaar en
daarmee ook een beeld van de sociale dimensies. De leerkracht denkt na over de
ondersteuningsbehoeften van de groep en maakt het pedagogisch groepsplan. Dit kan
gekoppeld zijn aan het basisaanbod van rots en water en aan de methode Leefstijl en kan ook
eigen doelen bevatten waarmee de leerkracht met de groep aan de slag kan. Daarnaast ligt er
een koppeling met de 3 schoolregels van Ons sbo.
De pedagogische plannen worden door de leerkracht in samenspraak met IB opgesteld.
Leerlingbespreking
Aan het einde van elke groepsplanperiode vindt de leerlingbespreking plaats. Elke leerling wordt
besproken aan de hand van het gestelde ontwikkelingsperspectief, de didactische ontwikkeling
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Documenten hierbij zijn het leerlingformulier
/groeidocument, de OPP-trap en de monitor OPP. De leerlingbespreking bevindt zich in de fases
waarnemen en begrijpen van de cyclus handelingsgericht werken.
Betrokkenen zijn: groepsleerkracht, intern begeleider en /of psycholoog.
Verslaglegging van de leerlingbespreking vindt plaats in Parnassys en de monitor van de
betreffende leerling waarbij per vakgebied wordt aangegeven of de didactische ontwikkeling al
dan niet volgens de verwachting verloopt, of het tussendoel is bereikt en welke acties
noodzakelijk zijn. Er wordt bepaald of en waarom bijstelling van de verwachtingen noodzakelijk
is. De acties worden tevens opgenomen in de groepsplannen.
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Doel van de bespreking:
De leerkracht heeft zicht op de totale ontwikkeling van de leerling.
Voor de bespreking heeft de leerkracht de behaalde resultaten vergeleken met de gestelde
tussendoelen en bepaalt daarmee of de didactische ontwikkeling volgens de verwachtingen
verloopt. Problemen daarbij worden expliciet besproken.
Acties die vanuit de leerlingbespreking mogelijk zijn:
- Er worden acties uitgezet bij de vakgebieden waarbij de leerling achter blijft op zijn
eigen ontwikkelingsperspectief, of dit juist overstijgt.
- Er wordt bekeken welke verklaringen er zijn voor het niet behalen van het
ontwikkelingsperspectief binnen vijf factoren; leertijd, leerstofaanbod, handelen van de
leerkracht, instructiemethoden en klassenmanagement.
- Het ontwikkelingsperspectief moet worden bijgesteld per vakgebied.
- Het uitstroomperspectief moet worden vastgesteld of bijgesteld (einde schooljaar).
- Alternatieve werkwijzen of strategieën voor het groepsplan moeten geformuleerd
worden.
- Een individueel handelingsplan moet worden opgesteld.
- Aanvullend onderzoek en/of behandeling, intern of extern, kan worden geïndiceerd.
- Inzet van groepsoverstijgende ondersteuning (RT, MRT, SEO, logopedie, NT2ondersteuning, begeleidingsteam).
- Bij een aflopende TLV wordt er bepaald of de TLV wordt verlengd en/of er andere
ondersteuningsbehoeften zijn die elders beter ondersteund kunnen worden.
Oudercontacten
In het schooljaar staan op een aantal momenten oudercontacten gepland:
Bij aanvang van het schooljaar vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin ouders en
leerkrachten kennis maken. Doel van het gesprek is om zicht te krijgen op wat ouders van
belang vinden voor hun kind en wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van de aanpak in de
school. De leerkracht geeft informatie over de werkwijze in de groep en over de eerste indruk
die hij van de leerling heeft.
Na de beide groepsplanperiodes, in februari en juni, vindt een oudergesprek plaats aan de hand
van het rapport, het leerlingformulier /groeidocument (1 maal per jaar) en de OPP trap. Doel
van het gesprek is samen met ouders te kijken naar het welbevinden van het kind, inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van het kind op school en hen te informeren over de acties die zijn
gepland.
Op verzoek van zowel ouders als leerkrachten, directie en begeleidingsteam kunnen
tussentijdse oudercontacten plaatsvinden. Alle personeelsleden zijn zowel telefonisch als via
mailcontact bereikbaar.
Bespreking van het begeleidingsteam
Bij het begeleidingsteam zijn de directie, de interne begeleider en de psycholoog betrokken.
Daar waar het gaat om individuele leerlingen is tevens de leerkracht aanwezig en indien
gewenst ouders.
Het begeleidingsteam komt wekelijks bij elkaar. Er wordt gewerkt met een roulatiesysteem
waarbij afwisselend de groepen 1 t/m 4, 5-6, 7-8 en beleid centraal staan. Op deze manier
worden alle groepen gedurende het jaar structureel gevolgd.
Het begeleidingsteam is expliciet ondersteunend aan de leerkracht. Leerlingen worden in het
begeleidingsteam besproken op initiatief van de leerkracht, ouders of leden van het
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begeleidingsteam. De leerkracht stelt de ouders op de hoogte van de reden van de bespreking,
de voortgang van het proces. Als er sprake is van een acute hulpvraag kunnen leerkrachten de
leerling ook inbrengen in een begeleidingsteam anders dan die van hun jaargroep.
Leerling met speciale ondersteuningsbehoeften
We spreken hiervan:
Als de leerontwikkeling gedurende twee periodes trager verloopt dan het
geschetst ontwikkelingsperspectief, ondanks voldoende planmatig geboden onderwijs in
de klas of groepsoverstijgende ondersteuning.
Als een leerling zich totaal gezien dermate goed ontwikkeld dat hij/zij niet langer
aangewezen is op het onderwijsaanbod van Ons sbo, wordt de optie terugplaatsing
regulier basisonderwijs overwogen.
Als een leerling een dermate diffuus beeld laat zien dat er moeilijk een inschatting te
maken is van de ondersteuningsbehoeftes van de leerling en er een
toelaatbaarheidsverklaring voor een observatieperiode (vaak een schooljaar) wordt
afgegeven.
Wanneer onvoldoende duidelijk is welke ondersteuningsbehoeften de leerling heeft
gezien zijn of haar leerlingkenmerken of wanneer de uitgevoerde ondersteuning van de
leerling onvoldoende effect oplevert op de leerontwikkeling en/of de sociaal emotionele
ontwikkeling.
Als factoren in de omgeving de ontwikkeling van de leerling belemmeren.
Als er geen verklaring is voor een belemmerde ontwikkeling van de leerling.
Als de leerling voor de leerkracht of voor de groep een werkprobleem oplevert en
zij of hij daardoor handelingsverlegenheid ervaart.
Het gaat hier om specifieke vragen op gebied van diagnostiek en begeleiding die het handelen
van de leerkracht overstijgen.
Screening
Tweemaal per jaar worden de methode onafhankelijke toetsen (CITO LOVS voor speciale
leerlingen voor de groepen 7 en 8 en CITO LOVS 3.0 groepen 1 t/m 6) afgenomen. Door deze
toetsen wordt een beeld verkregen van het vaardigheidsniveau van de leerlingen. Deze worden
vergeleken met de landelijke normgroep. Hierdoor kunnen de prestaties van de groep en van de
school afgezet worden tegen de prestaties van alle Nederlandse leerlingen. Door gebruik te
maken van de vaardigheidsscores stellen we voor alle leerlingen het niveau vast. Hoe meer een
leerling leert op school, hoe groter de onderliggende vaardigheid zal worden (dus hoe hoger de
vaardigheidsscore zal zijn). Hierdoor wordt het mogelijk om de vorderingen van een leerling per
vakgebied goed te volgen. Het didactisch niveau wordt daarnaast ook aangeduid met een
functioneringsniveau (bijvoorbeeld E4 M5). Leerlingen maken de toetsen die zoveel mogelijk
aansluiten bij of net boven het eigen ontwikkelingsniveau.

2.4
Documenten
Voor het handelingsgericht werken zijn de volgende documenten ontwikkeld:
-

Leerlingformulier/groeidocument
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-

Monitor ontwikkelingsperspectief
OPP trap
Groepsoverzicht/groepsplan

Groeidocument
Voor alle leerlingen wordt binnen 8 weken na plaatsing een groeidocument samengesteld. Dit
groeidocument is gebaseerd op het groeidocument van de verwijzende school en hierin worden
de volgende onderdelen beschreven:
Personalia en plaatsingsgegevens.
Psychologische gegevens
Relevante voorinformatie
Ondersteuningsbehoeftes
Het ontwikkelingsperspectief in termen van leerroutes; functioneringsniveau en
einddoel voor uitstroom.
Bevorderende en belemmerende leerlingkenmerken en eventueel daarop
afgestemde acties.
Uitstroomperspectief (te verwachten VO uitstroom) vanaf dl 40
Ondertekening door ouders en leerkracht.
Het opgestelde groeidocument wordt bij de plaatsingsbespreking voor het eerst besproken met
ouders. Na elke screeningsperiode wordt de informatie op het formulier door de
groepsleerkracht bekeken, aangevuld of aangepast en tijdens de leerlingbespreking besproken
op het behalen van de doelen. Het leerlingformulier/groeidocument wordt elk jaar eenmaal
besproken met de ouders en ondertekend voor akkoord al dan niet met extra aanvullingen
vanuit de ouders.
Monitor ontwikkelingsperspectief
Naast het leerlingformulier/groeidocument wordt een “monitor ontwikkelingsperspectief”
ingevuld. De monitor is een plannings- en evaluatie instrument. In de monitor worden de
werkelijk behaalde toetsresultaten (in vaardigheidsscore en functioneringsniveau) genoteerd en
vergeleken met de voor deze leerling uitgezette tussendoelen (leerroute). De monitor wordt
tweemaal per jaar na de screening ingevuld.
De OPP trap
De OPP trap geeft een visueel beeld (grafiek) van de leerontwikkeling op basis van de CITO
afnames. Deze wordt met ouders besproken in relatie met de uitstroom VO.
Het leerlingformulier/groeidocument, de monitor en de OPP trap vormen de basis voor de
leerlingbespreking
Groepsoverzicht
We onderscheiden twee soorten groepsoverzichten:
Didactisch
Pedagogisch ( ZIEN!)

Didactisch groepsoverzicht
De leerkracht maakt een groepsoverzicht na de screeningsperiode. Hierin wordt voor elke
leerling de vaardigheidsscores genoteerd.
Observatie- en gespreksgegevens worden kort
benoemd. Het gaat hierbij om zaken als instructiebehoefte, werkhouding, werktempo,
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informatieverwerkingsstijl en pedagogische kenmerken ten aanzien van de taakaanpak en
instructie. Dit alles in relatie tot het vakgebied. Aan de hand van de analyse van de
screeningsresultaten, de methodetoetsen en de observatiegegevens worden de specifieke
onderwijsbehoeften benoemd.
Bij het vakgebied rekenen in de groepen 6 t/m 8 worden geen methodegebonden toetsen
afgenomen. Het programma Snappet volgt de ontwikkeling en de leerkracht kan een analyse
hiervan oproepen en dit weergeven in het groepsplan/overzicht.
Ondersteuningsbehoeften
Specifieke ondersteuningsbehoeften betreft de verschillen in instructiebehoefte, leertijd,
feedback, taakaanbod en omgeving. In het groepsoverzicht is een koppeling zichtbaar tussen
enerzijds de toetsanalyse en anderzijds de observaties en de ondersteuningsbehoeften.
Een specifieke onderwijsbehoefte wordt altijd doelgericht geformuleerd. Als het doel bekend is,
dan is de volgende stap om te bepalen welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het doel
te bereiken.
Pedagogisch groepsoverzicht
Het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN! wordt binnen Ons sbo gebruikt als instrument om
de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in kaart te brengen en te volgen. Aan de
hand van de gegevens van ZIEN! en de observaties van de leerkracht wordt het pedagogisch
groepsplan opgesteld en uitgevoerd gedurende een periode van zes weken en vervolgens
geëvalueerd en geborgd. In het pedagogisch groepsplan gaat het om één vaardigheid die de
leerlingen als groep nog moeten oefenen en eigen maken. Het plan wordt uitgewerkt in drie
fasen te weten: introductie, waarin de vaardigheid wordt uitgelegd en voorgedaan, de
oefenfase, waarin de vaardigheid wordt geoefend en beloond in verschillende situaties, en de
borgingsfase, waarin de vaardigheid wordt ingezet in meerdere situaties. Na de uitvoering van
dit plan wordt de vaardigheid verder geborgd.
Groepsplan
In het groepsplan wordt indien mogelijk uitgegaan van de grootste middengroep waarna het
leerstofaanbod bepaald wordt (afgestemd op het beleid van de leerlijnen). Dit wordt gepland
aan de hand van de te behalen opbrengsten van de groep. De clustering vindt plaats op basis
van de onderwijs- en /of ondersteuningsbehoeften.
De basisgroep zijn de leerlingen die zich in het midden van de prestaties van de groep
bevinden. Richtlijn is ongeveer 50% van de leerlingen. De verdiepte groep zijn die leerlingen
voor wie de prestaties zich boven die van de basisgroep bevinden. Zij krijgen een extra
uitdagend aanbod gebaseerd op de basisleerstof.( Niveau- en tempodifferentiatie) De intensieve
groep zijn de leerlingen die lager scoren dan de basisgroep. Ook voor deze leerlingen geldt het
basisaanbod met extra aanpassingen. Vanwege de diversiteit van vaardigheidsniveaus in de
groep kan er ook sprake zijn van 2 leerlijnen per vakgebied.
Voor elke groep wordt de opbrengst bepaald aan de hand van vaardigheidsscores
Het leerstofaanbod wordt bepaald op grond van vastgestelde arrangementen op basis van de
gebruikte methodes en de leerlijnen. Het arrangement dat door de groep wordt gevolgd is te
vinden op het netwerk van de school.
Tussentijds vinden acties plaats op basis van foutenanalyses van de methode gebonden
toetsen.
Individueel handelingsplan/ groeidocument
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Een individueel handelingsplan wordt incidenteel ingezet bij leerlingen die meer specifieke
aandacht behoeven dan de overige leerlingen in de groep. Dit kan zowel de didactische
ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling betreffen. De individuele planning wordt
volgens een vastgesteld format genoteerd in ParnasSys. Ouders hebben een actieve rol binnen
het hele proces van mogelijke doorverwijzing. Indien nodig wordt er een handelingsplan
opgesteld. De leerkracht is, waar nodig met ondersteuning van de intern begeleider,
verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het handelingsplan. Het plan
wordt geïntegreerd in het groepsplan en het klassenmanagement. Het handelingsplan wordt
opgesteld en geëvalueerd in ParnasSys.
Groepsoverstijgende ondersteuning
Binnen de school zijn een aantal disciplines werkzaam ten aanzien van de groepsoverstijgende
ondersteuning. Deze wordt alleen ingezet ter ondersteuning van het onderwijsproces in de
groep en waar mogelijk ook gekoppeld aan het basisaanbod. We onderscheiden:
-

Remedial teaching
Logopedie
Motorische remedial teaching
Sociaal emotionele ontwikkeling
NT2 0ndersteuning

Remedial teaching
De remedial teaching is gericht op de behandeling van didactische problematiek. Uitgangspunt
is kortdurende zorg buiten de groep met als doel de leerling extra te ondersteunen bij het
leerproces, gericht te onderzoeken welke factoren het probleem beïnvloeden en op welke wijze
de leerkracht de ondersteuning binnen de groep kan bieden. Doel is de leerling weer beter te
laten aansluiten bij het basisaanbod in de groep en daarmee op de eigen leerroute. Remedial
teaching wordt groepsgewijs aangeboden. Dit houdt in dat leerlingen met eenzelfde
ondersteuningsbehoeften worden geclusterd.
Logopedie
De logopedie richt zich op de problemen die zich voordoen in de spraak-taalontwikkeling, de
taalverwerving en de communicatieve vaardigheden van de leerling. Waar mogelijk wordt in de
groep
ondersteuning
geboden
aan
subgroepen
leerlingen.
De
logopedie
is
leerwegondersteunend, wat wil zeggen dat het basisaanbod in de groep de leidraad is voor de
behandeling. Als deze problematiek te hardnekkig blijkt, worden de leerlingen via hun ouders
doorverwezen naar een externe logopediepraktijk.
Motorisch remedial teaching
De motorisch remedial teaching is gericht op het activeren van leerlingen met een motorisch
probleem met als doel dat zij weer plezier beleven aan het bewegen, dat het zelfvertrouwen
vergroot wordt en dat ze mee kunnen doen aan het onderwijsproces.
Motorische remedial teaching wordt gegeven door een externe partij, binnen de locatie van
school.
Naast mrt voor de grove motoriek is er ook mrt gericht op het bevorderen van de fijn
motorische vaardigheden, zoals het schrijven of het hanteren van materiaal.
Sociaal emotionele ontwikkeling
De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door het basisaanbod “rots en water”,
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dat door alle leerlingen in hun schoolloopbaan een aantal maal wordt doorlopen. Rots en water
wordt aangeboden in de groep door gespecialiseerde trainers met de leerkrachten. Doordat de
trainingen binnen de school plaatsvinden is transfer van het geleerde in de school te realiseren.
Daarnaast wordt gewerkt met de drie schoolregels. In de groepen wordt gewerkt aan de
sociaal emotionele vaardigheden met behulp van de methode Kiva.
2.5
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
De inspectie voor het onderwijs definieert het ontwikkelingsperspectief als volgt:
“De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde, langere
periode. Het is gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Door het
instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat de prognose- of
ontwikkelingslijn”.
Daarbij staan drie normindicatoren centraal:
- De school stelt bij plaatsing voor elke leerling een realistisch ontwikkelingsperspectief
vast.
- De school leidt tussendoelen af van het ontwikkelingsperspectief waarmee de
vorderingen van de leerlingen gevolgd kunnen worden.
- De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en
maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod.
Bij het omschrijven van het ontwikkelingsperspectief zijn de volgende begrippen van belang:
- Didactische leeftijd
- Leerroutes
- Uitstroomperspectief
- Ranges
- Resterende onderwijstijd
Didactische leeftijd
De didactische leeftijd (DL) geeft het aantal maanden onderwijs aan dat een leerling heeft
genoten. De didactische leeftijd gaat tellen vanaf groep 3 en omvat 10 maanden per schooljaar.
Veel leerlingen van Ons sbo hebben een doublure meegemaakt in het regulier basisonderwijs.
In principe moet een doublure in groep 3 t/m 8 “dubbel” worden geteld bij het aantal
onderwijsmaanden (leerling met doublure groep 3 heeft aan het einde een dl van 20).
Ons sbo heeft ervoor gekozen bij een doublure het DL niet met 10 te vermeerderen. Dit besluit
heeft de volgende reden: Bij een doublure op de basisschool en een verwijzing naar Ons sbo
kan gesteld worden dat het onderwijsaanbod op de basisschool onvoldoende effect heeft gehad
en daar dus onvoldoende tegemoet kon komen de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Daarom kan gesteld worden dar deze 10 maanden onderwijs niet hebben gezorgd voor extra
leerrendement en daarom ook niet met dezelfde zwaarte meetellen in het leerrendement van de
leerling.

Leerroutes
Een leerroute geeft per vakgebied de verwachting weer in termen van vaardigheidsscore
(range) en functioneringsniveau. De tussendoelen worden aangegeven per screeningsperiode.
Getalsmatig zijn de leerroutes gebaseerd op de vaardigheidsgroei van de CITO LOVS toetsen.
De verschillende leerroutes zijn opgenomen in de bijlage. Leerroute 1 is die leerroute waarbij de
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leerontwikkeling van de leerling zich op een bovengemiddeld niveau bevindt ten opzichte van de
leerling op het basisonderwijs. Leerroute 2 voor het gemiddeld niveau en bij de overige
leerroutes geldt dat leerlingen zich lager dan het gemiddelde ontwikkelen.
In de meeste gevallen geldt leerroute 1 voor het behalen van het referentieniveau 1S en
leerroute 3 voor het behalen van referentieniveau 1F .
Drie factoren vormen de basis van bepaling van de leerroute van een leerling:
- Startroute
- Vaardigheidsniveau
- Bevorderende en belemmerende factoren
Startroute
De startroute op basis van TIQ, We onderscheiden hier vijf ranges:
- IQ >110
leerroute 1 met een bovengemiddelde vaardigheidsgroei. Te verwachten
eindniveau > E8 (referentieniveau 1S).
- IQ 90-110 leerroute 2 met een gemiddelde vaardigheidsgroei. Te verwachten
eindniveau rond E7-M8.
- IQ 75-89
leerroute 3 met een beneden gemiddelde vaardigheidsgroei. Te
verwachten eindniveau M6-M7 (referentieniveau 1F).
- IQ 60-74
leerroute 4 met een lage vaardigheidsgroei. Te verwachten eindniveau M5M6.
- IQ < 60
leerroute 5 met een zeer lage vaardigheidsgroei. Te verwachten
eindniveau bevindt zich voor route 5 in het algemeen lager dan E4
Vaardigheidsniveau van minimaal drie screeningsperiodes.
De bevorderende en belemmerde factoren.
Uitgangspunt zijn de competenties van leerlingen. Belemmerende factoren worden
meegenomen in de leerverwachting.
Vanuit de leerroute wordt een didactisch perspectief berekend in termen van vaardigheidsscore
en functioneringsniveau. Dit wordt weergegeven in de monitor. Het einddoel van de leerling
wordt bepaald op basis van de leerroute en de resterende onderwijstijd.
Uitstroomperspectief (UPP)
Vanaf eind groep 6 ( DL 40) en voor leerlingen van wie de toelaatbaarheidsverlenging wordt
aangevraagd, wordt voor elke leerling een uitstroomperspectief (UPP) bepaald. De school geeft
op basis van de verzamelde gegevens binnen de bovengenoemde drie factoren aan welke
uitstroombestemming in het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt nagestreefd voor deze
leerling.
Voor het uitstroomperspectief is het profiel van de prestaties van belang. De vakgebieden
begrijpend lezen en rekenen zijn van meer doorslaggevende betekenis voor uitstroom dan het
technisch lezen en spelling. In het algemeen stellen we dat als het profiel zich grotendeels op
een bepaald niveau bevindt:
leerroute 1
HAVO / VWO
leerroute 2
VMBO gemengde / theoretische leerweg GTL
leerroute 3
VMBO Kader beroepsgerichte leerweg KBL
leerroute 4
Praktijkonderwijs / VMBO Basis beroepsgerichte leerweg BBL
leerroute 5
Praktijkonderwijs / ZML
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Voor leerlingen met een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie en een totale
leerontwikkeling conform leerroute 1 of 2, wordt zoveel mogelijk tussentijdse uitstroom
gerealiseerd naar het basisonderwijs. Zij kunnen uitstromen naar HAVO/ VWO. Deze leerlijn
wordt in Ons sbo minimaal aangeboden en ook voor de overige ontwikkelingsgebieden hebben
deze leerlingen te weinig aansluiting bij onze leerlingen.
Vaststellen ontwikkelingsperspectief
Voor alle leerlingen van Ons sbo wordt bij de plaatsing een ontwikkelingsperspectief vastgesteld
als onderdeel van het groeidocument. Er is een verschil in vaststelling bij
- Groep 1 en 2
- Groep 3 en 4
- Groep 5, 6, 7 en 8
Ontwikkelingsperspectief bij de leerlingen van groep 1 en2 (DL 0)
Het perspectief van de leerlingen van groep 1 en 2 wordt aangegeven in het aantal maanden
onderwijs dat deze leerling nodig heeft voordat gestart kan worden met het aanvankelijk leren
in de groepen 3.
In principe gaan we ervan uit dat leerlingen naar groep 3 gaan in het kalenderjaar dat zij zes
jaar worden. In de eerste leerlingbespreking van januari wordt nagegaan of verlenging van de
periode in groep 1-2 noodzakelijk is en indien dit het geval is wordt dit ook onderbouwd. Er
wordt een uitstroomperspectief vastgesteld, gebaseerd op de intelligentie en kindkenmerken,
welke gedurende de schoolloopbaan kan worden bijgesteld.
Ontwikkelingsperspectief bij de leerlingen van groep 3 en 4 (DL 0-20)
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 wordt de startroute op basis van IQ vastgesteld. Voor deze
leerlingen is het basisaanbod gelijk en gebaseerd op leerlijn 3. De verwachting wordt wel
geformuleerd aan de hand van de intelligentie.
Ontwikkelingsperspectief bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 (DL 20 -60)
Vanaf eind groep 4 (DL 20) wordt de leerroute van de leerling zo nodig bijgesteld op basis van
de vaardigheidsgroei van de eerste twee schooljaren. In principe wordt de leerroute vastgelegd
voor een periode van twee jaar, met tussendoelen per half jaar.
Tussentijdse bijstelling vindt alleen plaats als:
Er sprake is van een gediagnosticeerde stoornis die een belemmering is voor de
didactische ontwikkeling.
Er sprake is van significante veranderingen in één of meerdere belemmerende factoren,
al dan niet gediagnosticeerd. Interventie heeft geen gewenst effect gehad.
Een psychologisch onderzoek is uitgevoerd waaruit de leermogelijkheden van een leerling
verklaard worden.
Als blijkt dat de leerling na 3 meetmomenten (1,5 jaar) zijn leerroute structureel
overstijgt of niet behaalt en interventie geen invloed heeft gehad.
Voor nieuwe leerlingen die tussentijds op Ons sbo worden geplaatst, wordt het perspectief
bepaald op grond van de intelligentie en de leerprestaties die zijn behaald op de school van
herkomst.
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2.6
Handelingsgerichte diagnostiek
Binnen de cyclus van het handelingsgericht werken wordt het psychologisch onderzoek
(onderdeel handelingsgerichte diagnostiek) gezien als een manier om antwoord te geven op
specifieke hulpvragen die rondom een leerling actueel zijn. Binnen de cyclus handelingsgericht
werken is de diagnostiek onderdeel van het ‘begrijpen’.
Diagnostiek heeft als doel antwoord te geven op de vraag welke ondersteuningsbehoefte of
onderwijsbehoefte de leerling heeft. Bij het diagnostisch onderzoek kan binnen Ons sbo,
afhankelijk van de onderzoeksvraag, gebruik worden gemaakt van diverse psychologische
testen, vragenlijsten, observaties in de school, dossieranalyse, diagnostische gesprekken
(leerling) en gesprekken met ouder en/of leerkracht en externe deskundigen. We maken
onderscheid tussen
-

Intelligentieonderzoeken
Overige diagnostiek
Diagnostiek door externen

Intelligentieonderzoeken
In principe wordt ervan uitgegaan dat bij alle leerlingen die geplaatst worden op Ons sbo een
intelligentiebepaling heeft plaatsgevonden. Dit is de basis voor de theoretische leerverwachting.
Als dit niet het geval is vindt intelligentieonderzoek binnen een jaar plaats. Het
ontwikkelingsperspectief wordt dan eerst vastgesteld op basis van de toets gegevens van de
verwijzende school.
Herhaling van het intelligentieonderzoek wordt alleen ingezet als met het uitvoeren van een
onderzoek vragen rondom de leerontwikkeling en hulpvragen van de leerkracht beantwoord
kunnen worden.
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende intelligentietesten:
WPPSI III (Wechsler Preschool and Primaryschool Scale of Intelligence) bij leerlingen van 4;0
jaar tot 6;0 jaar en bij leerlingen tot 7;11 jaar alleen als er een zeer lage cognitie wordt
verwacht of er sprake is van faalangst om overvraging bij de test te vermijden.
WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children) bij leerlingen vanaf 6;1 jaar
ADIT, een adaptieve intelligentietest die groepsgewijs kan worden afgenomen. Deze wordt
gebruikt als ondersteuning van ons schooladvies.

We maken gebruik van de volgende prioritering bij de intelligentieonderzoeken:
-

Leerlingen bij wie onderzoek noodzakelijk is als basis voor een extern traject.
Leerlingen bij wie geen intelligentiebepaling heeft plaatsgevonden, welke noodzakelijk is
voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief.
Schoolverlaters bij wie na de afname van de ADIT een individueel onderzoek
noodzakelijk is.
Leerlingen die zich niet ontwikkelen conform het gestelde ontwikkelingsperspectief.
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-

Leerlingen bij wie de intelligentie is gemeten met een niet verbale test of bij wie het
laatste intelligentieonderzoek meer dan twee jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Overige diagnostiek
Werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren
Bij vragen die betrekking hebben op de werkhouding of het sociaal-emotioneel functioneren van
de leerling wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten:
De Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV), de ADHD vragenlijst (AVL), de Sociaal Cognitieve
Vaardigheden Test (de SCVT) de Prestatie Motivatie Test (PMT K2) en de Zinnen Aanvul Lijst
Curium (ZALC). Afhankelijk van de betreffende onderzoeksvraag en hypothese, kan dit
aangevuld worden met andere diagnostische werkwijzen zoals hierboven omschreven.
Geheugen
Onderzoek met betrekking op het geheugen vindt altijd plaats binnen een bredere
onderzoeksvraag naar capaciteiten en/ of aandacht functies. Hierbij worden onderdelen van het
gebruikte intelligentietest meegenomen en eventueel de 15-woordentest afgenomen. Ook
kunnen er onderdelen uit de NEPSY-II worden afgenomen.
Aandacht
Bij de onderzoeken naar de aandacht wordt gebruik gemaakt van de Test of Everyday Attention
for CHildren (TEACH). Ook hier kunnen onderdelen uit de NEPSY-II worden meegenomen.
Dyslexieonderzoek
Bij een vermoeden van dyslexie worden ouders doorverwezen naar de externe onderzoeks- en
behandelingsinstellingen. Een vergoeding EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) wordt
beoordeeld door de commissie van toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) van het
samenwerkingsverband Breda e.o., Ouders doen deze aanmelding zelf met het dossier dat voor
dit doel is samengesteld.
Voor leerlingen die niet in aanmerking komen voor een vergoeding kan de diagnostiek in de
externe praktijk toch worden uitgevoerd. De kosten komen dan voor rekening van de ouders
zelf.
Als geen onderzoek wordt uitgevoerd, dan kan vanuit Ons sbo een onderkennende
dyslexieverklaring worden afgegeven. Het onderzoek omvat dan dossieronderzoek met de vraag
of aan de criteria wordt voldaan en daarnaast kan extra informatie worden verkregen met
behulp van de Dyslexie Screening Test (DST). De onderkennende verklaring wordt niet ingezet
voor de compensatie examenregeling, maar wel worden ingezet voor compenserende
maatregelen binnen de school.
Diagnostiek door externen
In de volgende gevallen kan sprake zijn van extern onderzoek:
-

Ouders vragen zelf een extern onderzoek aan.
De vraagstelling van het onderzoek overstijgt de expertise van Ons sbo.
Multidisciplinair onderzoek is noodzakelijk bij complexe problematiek.
Er wordt gekozen voor onderzoek binnen een instelling waar ook begeleiding kan worden
geboden.
Een leerling ontvangt begeleiding of hulpverlening binnen een instantie waar ook de
diagnostiek kan plaatsvinden.
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-

2.7

Wanneer leerlingen een onderkennende dyslexieverklaring hebben gekregen van Ons
sbo, worden ouders doorverwezen naar een externe instantie voor verklarende
diagnostiek en eventuele behandeling van de dyslexie.

Van handelingsgericht naar opbrengstgericht

Wij streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. Dit streven naar kwaliteit
(het beste onderwijs) is een voortdurend proces. Het streven naar kwaliteit betekent ook dat we
voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om de opbrengsten van ons onderwijs te
verhogen.
De resultaten worden gemeten op leerling- , op groep - en op schoolniveau.
De stap naar het opbrengstgericht werken is een uitbreiding op de 1 zorgroute (1 stap verder
W. Gijzen ).
Het gaat hierbij om het stroomlijnen en verbeteren van:
- Het leerstofaanbod in arrangementen en leerlijnen.
- Het klassenmanagement.
- De leertijd.
- Didactisch handelen.
- Pedagogisch handelen.
- Opbrengsten.
Het leerstofaanbod.
De laatste jaren is er geïnvesteerd in de aanschaf en de implementatie van nieuwe methoden
die aansluiten bij de moderne onderwijseisen en die dekkend zijn voor de kerndoelen. De
leerinhoud van de methoden is passend gemaakt bij de leerinhouden van de leerlijnen. Dit is
vastgezet in de arrangementen. Deze arrangementen zijn een koppeling tussen de kerndoelen,
leerlijnen en de doelen in de methode. De leerkracht start vanaf de eerste lesdag met het
geven van onderwijs op basis van het groepsoverzicht van het leerjaar daarvoor. In de eerste
weken krijgt het groepsplan vorm op basis van de observatiegegevens van de nieuwe
leerkracht.
Klassenmanagement.
De groepsleerkracht legt de organisatie van de groep vast in de klassenmap. Elke periode
vinden klassenbezoeken plaats, waarbij de leerkracht ondersteund kan worden bij het
klassenmanagement. Daarnaast is het doel de kwaliteit te waarborgen en de doorgaande lijn in
ons onderwijs te monitoren.
Leertijd
De leertijd is per vakgebied vastgesteld en in de roosters verwerkt. Indien het nodig is voor een
leerling om de leertijd voor een bepaald vakgebied te intensiveren, wordt dit tijdens de
leerlingbespreking vastgesteld. Tevens wordt dit opgenomen in de overzichten en de
groepsplannen.
Didactisch handelen
Wij werken op school volgens het directe instructie model. In de groepsplannen wordt
aangegeven hoe dit vorm krijgt binnen de onderwijsleersituatie met de onderwijsbehoeften van
de
leerlingen.
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Pedagogisch handelen
Ten aanzien van het pedagogisch handelen zijn er verschillende middelen ingezet.
Er zijn doorgaande lijnen voor sociaal emotionele ontwikkeling doordat we gebruik maken van
de methode Leefstijl en de rots en water trainingen worden structureel in de schoolloopbaan
ingezet.
Opbrengsten
De opbrengsten van ons onderwijs worden per half jaar berekend op leerling- , groeps – en
school niveau.
Elk jaar wordt de analyse gemaakt van het schoolniveau. De gegevens van meerdere jaren
worden ingezet om een trendanalyse te maken voor een langere periode.
De overzichten worden samengesteld door de intern begeleiders en besproken in de teams.
Vanuit de teams worden analyses en verbeteractiviteiten geformuleerd, waardoor zij zelf
analyseren zowel op groepsniveau als op leerjaarniveau wat er tijdens de toetsen en het aanbod
gedaan is. Zo gaan mensen met elkaar in gesprek over wat hun aanbod is in de groepen en
vanuit welke onderwijsvisie wordt gewerkt.

3

Leerlingvolgsysteem

3.1
ParnasSys
We maken gebruik van ParnasSys. Met dit leerlingvolgsysteem worden systematisch de
gegevens van alle leerlingen verzameld, gevolgd, geanalyseerd en geëvalueerd. We hebben
daardoor ook de mogelijkheid het onderwijsaanbod beter en systematisch te plannen.
ParnasSys bevat de leerling administratie. Hierin zijn voor de ondersteuningsstructuur
opgenomen:
Gegevens van de school
Toetstabellen
Gegevens van de leerlingen
Schoolloopbaan en groepen
Lesroosters
Pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN!
3.2
KIVA
Eind vorig schooljaar is er een start gemaakt met de implementatie van KIVA. KiVa is een
preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het
tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
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4.

Plaatsing en uitstroom

De plaats van Ons sbo binnen de samenwerkingsverbanden
Ons sbo is onderdeel van het regionale samenwerkingsverband (RSV) Breda e.o. Optimale
Onderwijs
Kans
(OOK).
Een
leerling
is
toelaatbaar voor
Ons
sbo
als
een
toelaatbaarheidsverklaring
voor
SBO
is
afgegeven
door
de
commissie
van
toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV). Deze verklaring wordt door de school van herkomst
aangevraagd. Ingeval van een verhuizing van buiten ons Samenwerkingsverband wordt de TLV
aangevraagd door Ons sbo.
4.1
Plaatsing
Ten aanzien van de plaatsing kunnen de volgende acties plaatsvinden:
Oriëntatiegesprek
Intakegesprek
Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO)
Dossieranalyse
Plaatsingsbespreking in het begeleidingsteam
Plaatsingsbespreking met ouders
Oriëntatie
Als vanuit een school een leerling wordt aangemeld of voorbereid voor een
toelaatbaarheidsverklaring SBO, dan ontstaat bij ouders soms de behoefte zich op Ons sbo te
oriënteren. Zij kunnen zich dan aanmelden voor een oriëntatie bij de aanmeldcoördinator. Deze
rondleidingen vinden groepsgewijs plaats op 10 momenten gedurende het schooljaar.
Intakegesprek
Als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunnen ouders hun kind aanmelden. Hier wordt
gestart met een intakegesprek met de intern begeleider. Voor het gesprek krijgen ouders een
aanmeldpakket waarin ouders de gegevens van hun kind invullen . Het intakegesprek is bedoeld
om een goede eerste indruk te krijgen van de verwachtingen van ouders en hoe zij hun kind
beleven. Ouders krijgen meer informatie over de school. Binnen 6 weken na de intake wordt
een uitspraak gedaan over de plaatsbaarheid op Ons sbo en zo niet dan zal een advies worden
uitgebracht welke school beter passend is voor de leerling.
Pedagogisch didactisch onderzoek (PDO)
Het pedagogisch didactisch onderzoek wordt binnen Ons sbo uitgevoerd door de intern
begeleider. Deze vormt zich voor de plaatsing een beeld van de leerling op grond van de
aangeleverde informatie van de verwijzende school. Daar waar het dossier onvoldoende
informatie oplevert wordt een didactisch onderzoek uitgevoerd. In andere gevallen krijgen de
leerlingen alleen een rondleiding in de school. Op die manier krijgt de intern begeleider zicht op
de leerling, in hoe de leerling zichzelf en zijn schoolprestaties ervaart.
Leerlingen afkomstig uit het voorschoolse traject worden zo mogelijk geobserveerd op de
verwijzende instelling. Leerlingen afkomstig van groep 4 t/m 8 worden door de interne
begeleider uitgenodigd voor een kennismaking op Ons sbo.
De bevindingen van het intakegesprek en het pedagogisch didactisch onderzoek worden
toegevoegd aan de relevante voorinformatie op het groeidocument en vastgelegd in een verslag
dat wordt besproken met de leerkracht. De leerling wordt vervolgens in een groep geplaatst.
Dossieranalyse
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Vanuit Ons sbo worden de beschikbare dossierstukken geanalyseerd door de Intern begeleider
en waar nodig door de psycholoog. De intern begeleider vat de gegevens samen in het
groeidocument en stelt in overleg met de psycholoog het ontwikkelingsperspectief op.
Plaatsingsbespreking in het begeleidingsteam
De plaatsingsbespreking vindt plaats met de leerkracht en een functionaris van het
begeleidingsteam binnen acht weken na plaatsing. De samengevatte gegevens in het
groeidocument worden besproken. Vanuit elke discipline en vanuit de leerkracht worden
gegevens ingebracht en besproken. In de bespreking worden de ondersteuningsbehoeften en
nadere acties bepaald.
Plaatsingsbespreking met ouders
De plaatsingsbespreking wordt met ouders gevoerd door de leerkracht in het eerstvolgende
oudergesprek na de begeleidingsbespreking. Mochten de geplande oudergesprekken te ver
verwijderd zijn van het plaatsingsmoment dan worden de ouders hiervoor afzonderlijk
uitgenodigd. Leidraad van het gesprek is het groeidocument dat door ouders ondertekend wordt
als zij akkoord zijn met de inhoud. Daar waar noodzakelijk worden aanpassingen gedaan.
4.2
Uitstroom
Er zijn verschillende uitstroommogelijkheden
-

Reguliere schoolverlating vanuit de groep 8 (voortgezet onderwijs)
Overgang SBO - Speciaal onderwijs (clusterscholen)
Verhuizing SBO - SBO
Plaatsing SBO - Basisonderwijs

De reguliere schoolverlating vanuit groep (7 en) 8.
Dit proces is vastgelegd in de schoolverlatersprocedure en omvat de volgende onderdelen:
Capaciteitenonderzoek: Bij alle leerlingen wordt in het eerste kwartaal van het schooljaar
groepsgewijs een capaciteitenonderzoek (ADIT) afgenomen. Indien noodzakelijk voor bepaling
schooladvies wordt een individueel capaciteitenonderzoek afgenomen.
In december vindt de screening plaats met de Cito LOVS toetsen voor speciale leerlingen.
SAQI (School Attitude Questionnaire Internet ) In november vult elke schoolverlater de SAQI in,
hetgeen een beeld geeft van de schoolmotivatie, welbevinden op school en sociaal emotionele
beleving.
In de leerlingbespreking van januari wordt het schooladvies bepaald en afgesproken of er nog
verdere acties noodzakelijk zijn. Dit wordt samengevat in het onderwijskundig rapport. Dit is
een samenvatting van de voorgeschiedenis van de leerling en de stand van zaken op het
moment van schoolverlating. De leerkracht geeft hierin informatie over het functioneren van de
leerling wat betreft leerhouding, didactisch functioneren en sociaal emotionele
ontwikkeling. In het samenvattend beeld wordt het schooladvies onderbouwd.
Tot slot volgt in april nog de afname van een centrale eindtoets. Op Ons sbo hebben we
gekozen voor de AMN. De AMN is een digitale, adaptieve toets. Dit houdt in dat de kinderen
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deze toets maken op een chromebook en dat na elke vraag het niveau van de toets naar boven
of beneden wordt bijgesteld. Hierdoor is de toets voor alle leerlingen te maken.
In principe is het schooladvies van Ons sbo leidend voor de aanmelding bij het voortgezet
onderwijs. Een hoger of lager advies op de AMN eindtoets is dus niet direct reden om het
schooladvies aan te passen.
Overgang SBO- speciaal onderwijs (clusterscholen)
Na bespreking in het begeleidingsteam kan voor een leerling met specifieke
ondersteuningsbehoefte een traject verwijzing naar het speciaal onderwijs, de clusterscholen,
worden uitgezet. Dit wordt duidelijk als een behandeltraject dat samen met ouders wordt
ingezet onvoldoende effect laat zien. Er wordt gebruik gemaakt van een groeidocument en
indien nodig een individueel handelingsplan. Ouders hebben een actieve rol in het proces naar
de verwijzing dat in een multidisciplinair overleg (MDO) wordt besproken. In dit proces wordt
ook een vertegenwoordiger van de betreffende school betrokken. Als alle partijen van mening
zijn dat de betreffende school het best passend is voor de leerling dan vraagt Ons sbo een
toelaatbaarheidsverklaring aan voor het speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband
Breda e.o.. Als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan de leerling worden aangemeld
bij de school voor speciaal onderwijs.
Verhuizing SBO- SBO
Wanneer er sprake is van een verhuizing buiten het RSV, wordt de leerling door de
ontvangende school aangemeld bij de commissie van hun samenwerkingsverband voor een
toelaatbaarheidsverklaring. De overdracht vindt plaats door overleg met de intern begeleiders
van de verwijzende school en Ons sbo.
Terugplaatsing SBO - Basisonderwijs
Ten aanzien van terugplaatsing naar het basisonderwijs geldt een procedure terugplaatsing
basisschool. Het traject vindt plaats in samenwerking met de ontvangende school en is gericht
op een zo soepel mogelijke overgang, waarbij de leerling waar mogelijk al binnen Ons sbo gaat
werken met de methodes van de basisschool en een kennismakingsbezoek brengt aan de
basisschool.
De ontvangende school kan tevens collegiale consultatie inzetten voor extra ondersteuning bij
en na de overgangsperiode en / of een arrangement terugplaatsing aanvragen bij het
samenwerkingsverband.
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5

Onderwijsaanbod

5.1
Onderwijsaanbod in groep 1-2
De ontwikkeling van de leerlingen van groep 1-2 wordt gevolgd en gepland aan de hand van
observatie en registratie in het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) (Memelink, 2006). Er wordt
gebruik gemaakt van de methodes Kleuterplein, Rekenrijk, Leefstijl voor Peuters en Schrijven in
de basisschool.
De groepsoverzichten van het OVM vormen de basis voor het groepsplan. Er wordt door middel
van dit groepsplan handelingsgericht en planmatig gewerkt.
De doelen in het groepsplan zijn gericht op de volgende domeinen:
Basale ontwikkelingsbehoeften
Speel en werkgedrag.
Motivatie en taakgericht gedrag
(Grove en fijne) Motorische ontwikkeling.
Zintuiglijke ontwikkeling.
Spraak en taalontwikkeling en vorm
Wereldoriëntatie.
Lezen.
Basisvaardigheden rekenen en wiskunde.
Ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid
Vanuit het beredeneerde leerstofaanbod op het gebied van de ontluikende geletterdheid
worden activiteiten ter ontwikkeling van woordenschat en grammaticaal bewustzijn gepland.
In groep 1-2 wordt veel voorgelezen, er zijn veel activiteiten ter bevordering van het fonemisch
bewustzijn, er wordt veel tijd geïnvesteerd in woordenschatlessen en er worden planmatig en
spelenderwijs letters aangeboden om letterkennis te realiseren. Leidraad vormen de
tussendoelen beginnende geletterdheid. De jaarplanning wordt schematisch weergegeven in de
methode Kleuterplein.
De activiteiten op het gebied van de basisvaardigheden rekenen en wiskunde zijn gericht op het
tellen en getalbegrip, meten (incl. tijd) en meetkunde.
De rekenmethodes worden gebruikt om een planning te kunnen maken van de verschillende
onderdelen door het schooljaar heen, om zeker te zijn van het bieden van een compleet
aanbod, als voorbereiding bij het aanvankelijk rekenen. De methode Rekenrijk is gekozen om
de leerlingen vertrouwd te maken met de terminologie die in de volgende leerjaren gebruikt
wordt.
Naast het aanbod volgens de methodes komen de doelen aan bod bij het werken met
ontwikkelingsmaterialen tijdens spelen/werken, het werken met computerprogramma’s en
buitenspelen/gymlessen.
Einddoel van de ontwikkeling aan het einde van groep 2, wat betreft het lezen, is gericht op het
behalen van een voldoende basale ontwikkeling ten aanzien van taal, aanvankelijk lezen en
rekenen. We starten eveneens met het dyslexieprotocol bij alle leerlingen voor wie de
aanvankelijk leesontwikkeling traag verloopt. Op het gebied van de ontluikende gecijferdheid
worden de leerdoelen van het OVM tot 7;0 jaar gehanteerd.
In groep 1 wordt geen toets afgenomen, maar de ontwikkeling wordt vastgelegd met behulp
van het OVM. Rijmen en woordenschat komen daarin voldoende aan de orde.
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In groep 2 worden alle leerlingen getoetst volgens het protocol Beginnende Geletterdheid van
het CPS en de taal en rekentoetsen voor groep 1en M2 (CITO).

5.2 Leerlijnen en leerroutes
Het onderwijsaanbod binnen Ons sbo is gekoppeld aan leerlijnen.
Leerlijn I / leerroute 2 is de gemiddelde leerlijn. Het aanbod wordt gevormd door de 100%
leerlijn en volgt het onderwijstempo dat op het basisonderwijs wordt gehanteerd.
Leerlijn II / leerroute 3 is de beneden gemiddelde leerlijn. Het aanbod wordt gebaseerd op de
75% leerlijn Het onderwijstempo ligt wat lager dan op het basisonderwijs. Aan het einde van
groep 8 is minimaal de leerstof tot en met E7 aangeboden.
Leerlijn III / leerroute 4 is de vertraagde leerlijn. Het aanbod is gebaseerd op de 60% leerlijn.
Aan het einde van groep 8 is minimaal de leerstof tot en met E6 aangeboden met een
uitbreiding naar de kerndoelen die in de leerstof van groep 7 en 8 worden aangeboden.
In iedere groep wordt gewerkt met arrangementen voor de vakken technisch lezen, spelling,
begrijpend lezen en rekenen. Vanuit de gegevens van het groepsoverzicht worden
groepsplannen opgesteld. Hierin staat welke leerling welk arrangement volgt en hoe de
leerkracht het lesgeven in arrangementen in zijn groep organiseert (klassenmanagement).
Per vakgebied zijn er 3 arrangementen te onderscheiden:
Het basisarrangement gebaseerd op leerroute 3.
Het verdiepte arrangement gebaseerd op leerroute 2
Het intensieve arrangement is gebaseerd op leerroute 4
Bij een enkele leerling bestaat het verdiepte of intensieve arrangement uit een aanpassing van
leerroute 3 (bijv. minder instructie-, verwerkingstijd, leerstof, gebruik van extra hulpmiddelen
etc).
Vanwege de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling is het basisarrangement niet
passend.
5.3
Onderwijsaanbod in de groepen 3 en 4
In het kader van het stellen van hoge verwachtingen en vanwege de gevoeligheid voor het
leren wordt voor alle leerlingen van de groepen 3 en 4 gebruik gemaakt van leerlijn II /
leerroute 3, waarbij het leerstofaanbod tot en met M4 wordt aangeboden in twee jaar.
In de groepen 3 en 4 is het onderwijsaanbod voornamelijk gericht op de vakgebieden rekenen
en technisch lezen (LISBO).
Bij rekenen wordt gestart met de methode Rekenzeker. De leerdoelen ontluikende gecijferdheid
tot 7;0 (domein 17 OVM ) blijven ook in groep 3 aandachtspunt
Het technisch leesonderwijs is nader uitgewerkt in het leesbeleidsplan.
5.4
Onderwijsaanbod in de groepen 5-6-7 en 8
Vanaf de groepen 5 wordt het onderwijsaanbod van de vier hoofdvakgebieden (rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spelling) gebaseerd op leerlijn II en leerlijn III, afhankelijk
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van het leerniveau en de verwachtingen van de basisgroep (uitgewerkt in de groepsplannen
Hoofdstuk 2).
Leerlijnen
Leerlijn I plus
= Leerroute 1
Uitstroom HAVO/
VWO
Leerlijn I
= leerroute 2
Uitstroom VMBO
GT
Leerlijn II
= leerroute 3
Uitstroom VMBO
BBL / KBL
Leerlijn III *
= leerroute 4
Uitstroom PRO

1-2
1-2

3
Start 3eind 3

4
Start 4Eind 4

5
Start 5eind 5 +

6
Start 6eind 6 +

7
Start 7eind 7 +

8
Start 8eind 8 +

1-2

Start 3eind 3

Start 4Eind 4

Start 5eind 5

Start 6eind 6

Start 7eind 7

Start 8eind 8

1-2

Start 3¾ groep
3

¾ groep
3midden 4

midden
4midden 5

Midden
5midden 6

Midden
6midden 7

1-2

Start 3¾ groep
3

¾ groep
3midden 4

¼ 5- eind
5

eind 5midden 6

Leerlijn III plus + *
= leerroute 5
Uitstroom laag PRO

1-2

Start 3¾ groep
3

¾ groep
3midden 4

midden
4¼ groep
5
midden
4- ¼
groep 5 +

Midden
7- eind 7
/ midden
8
midden
6- eind 6

¼ 5eind 5 +

eind 5midden 6
+

midden
6- eind 6
+

*
Leerlijn III en III+: Om aan alle kerndoelen te voldoen wordt de leerstofinhoud uitgebreid met
onderdelen van de leerstof van groep 7 en 8.
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6

Klassenmanagement

6.1
Directe instructie
In alle groepen wordt gewerkt volgens het principe van de directe instructie, waarbij rekening
gehouden wordt met verschillende leervermogens van de leerlingen en waarbij zij actief bij de
les betrokken worden.
Het directe instructiemodel bestaat uit zeven fasen:
Terugblik: met de leerlingen bekijken wat er al bekend is over het onderwerp. Dit is belangrijk
omdat de nieuwe stof dient aan te sluiten bij de kennis waarover de leerlingen al beschikken.
Oriëntatie: aangeven van leerdoelen. Wanneer leerlingen bewust zijn van het belang en doel
van een les, zullen zij meer gemotiveerd zijn.
Uitleg: uitleg van de nieuwe stof waarbij leerlingen geactiveerd worden door vragen te stellen
en hen voorbeelden te laten bedenken.
Begeleide inoefening: dit dient afgewisseld te worden met uitleg zodat de leerlingen deze uitleg
meteen (onder begeleiding) kunnen verwerken.
Zelfstandige verwerking: individueel, in tweetallen of groepjes vanwege het leereffect als
leerlingen samen van elkaar leren.
Evaluatie: terugkoppeling naar het doel en goede en minder goede punten van de les. Zo
kunnen leerlingen hun eigen leerproces aanpassen.
Terug- en vooruitblik: herhalen van wat geleerd is en wat er nog aangeboden gaat worden, een
les hoort vaak in een lessenserie
Bovenstaande werkwijze wordt geborgd middels het regelmatig afnemen van audits. De
resultaten van deze audits worden zowel individueel als met het team besproken. Dit laatste
pas nadat iedereen geobserveerd is en de auditor alle observaties verwerkt heeft in een
teamoverzicht.
6.2
Registratie in de groep
De registratie in de groep wordt gevoerd in een map en aanvullende informatie is te vinden
voor iedereen op de server. De afspraken betreffende de klassenmap zoren ervoor dat de
leerkrachten op dezelfde wijze de administratie rondom de zorg en organisatie beschrijven.
De klassenmap
Inhoud
- foto’s van de leerlingen
- groepslijsten met de namen, adressen, telefoonnummers en busvervoer (aangeleverd door
onze secretaresse)
- plattegronden van de klas met plaats van de leerlingen, ook van eventuele niveaugroepen
- lesrooster van de totale week
- rooster RT, logo, fysio en MRT, en surveillance (dit mag los en/of in het dagplanning
vermeld worden
- regels en praktische afspraken van de klas
- regels van de school en het plein
- korte beschrijving van bijzonderheden van leerlingen en hun omgeving
- groepsplan als werkdocument, zodat je ernaar kan verwijzen in je dagplanning
- dagplanning, hierin vermeld je in ieder geval per dag:
- lesrooster
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-

het boek, deel, blok en les waarin je werkt
surveillance
medicatie (als de leerling deze onder schooltijd inneemt)
planning van de extra instructie voor leerlingen die uitvallen per les
zo nodig verwijzingen naar groepsplan en toets analyses
planning voor de volgende les

Registratie in ParnasSys
Naast de registratie in de klassenmappen gebruiken we op Ons sbo het leerlingvolgsysteem
ParnasSys. Dit bevat een administratief gedeelte en een leerlingvolgsysteemgedeelte. Het is
een middel om vorderingen bij te houden en zo te sturen op de opbrengsten.
In ParnasSys wordt opgenomen:
- De handelingsplannen van de groepsoverstijgende zorg (RT, MRT, SEO, logopedie en
fysiotherapie),
- De individuele handelingsplannen van de leerkracht binnen de groep.
- De absentiegegevens van leerlingen.
- De resultaten van niet-methodegebonden toetsen.
- ZIEN!
- De verslaglegging met betrekking tot overige zaken van leerlingen, oudercontacten en
begeleidingsbesprekingen.
Op basis van de ingevoerde gegevens stelt ParnasSys ons in staat om verschillende
groepsoverzichten samen te stellen. Hierdoor monitoren we de voortgang op groeps- en op
leerling niveau en kunnen we het aanbod plannen. De leerkracht is de belangrijkste factor in dit
proces.
Methode gebonden toetsanalyse
De resultaten van de methode gebonden toetsen van de vier hoofdvakgebieden (taal, rekenen,
spelling, begrijpend lezen) worden na iedere afname genoteerd op een digitaal
registratieformulier. Het voordeel van deze digitale registratieformulieren is dat zij de resultaten
meteen analyseren en de leerkracht direct ziet welke onderdelen nog onvoldoende beheerst
worden en welke leerlingen herhaling- dan wel verrijkingsstof uit de methode nodig hebben.
De planning en het aanbod van de herhaling- en of verrijkingsstof worden door de leerkracht
opgenomen in de klassenmap bij het onderdeel dag planning. De evaluatie vindt plaats tijdens
de analyse van de volgende methode gebonden toets.
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Lijst met afkortingen
CJG

Centrum Jeugd en Gezin

CPS

Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

CTLV

Commissie Toelaatbaarheidsverklaring

DL

Didactische Leeftijd berekend per 10 maanden per schooljaar

DLE

Didactisch Leeftijd Equivalent

(G)MR

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

HGW

HandelingsGericht Werken

IB

Intern Begeleider

INOS

Stichting Katholiek Onderwijs Breda

LVS

Leerling Volg Systeem

MT

Management Team

OPP

Ontwikkelingsperspectief

OVM

Ontwikkelings Volg Model ontwikkeld door Memelink

OWR

Onderwijskundig Rapport

ParnasSys

Leerling volgsysteem binnen Ons sbo

PDO

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

RSV

Regionaal Samenwerkingsverband

RT

Remedial Teacher

SBO

Speciaal Basis Onderwijs

SEO

Sociaal- Emotionele Ontwikkeling

SOVA

Sociale Vaardigheden

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring

UPP

Uitstroomperspectief

ZVT

Zelf Verantwoordelijk Team
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Bijlagen

Ons sbo Breda

Januari 2020
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Bijlage 1 Documenten binnen het handelingsgericht werken
Monitor ontwikkelingsperspectief
Leerlingbespreking
Groepsoverzicht
Groepsplan didactisch en pedagogisch
Individueel handelingsplan
OPP-trap
Leerroutes
Jaarplanning (zie Parnassys)
Groeidocument
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Monitor ontwikkelingsperspectief
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Format leerlingbespreking voorbeeld
Extra inzet
Technisch
lezen
Extra leertijd
Remedial
teaching
Onderzoek
Dyslexieprotocol
Extern
Spelling
Extra leertijd
Remedial
teaching
Onderzoek
Begrijpend
lezen
Extra leertijd
Remedial
teaching
Onderzoek
rekenen
Extra leertijd
Remedial
teaching
Onderzoek
Overig
Logopedie
Fysiotherapie
MRT
Seo
SMW
Psycholoog

C
nov

mei

D
nov

mei

X

E
nov

mei

X

X

X

X

F
nov

mei

G
nov

mei

X

X

X
X

X

X

X
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Groepsplan groep 1/2; didactisch en pedagogisch
Voor de groep 1-2 wordt het groepsplan op basis van de ontwikkelingsgebieden van het OVM
samengesteld. Hiervoor geldt het volgende format:
Algemeen:
1-2
Groep/
leerlingen

Aandachtpunten
m.b.t. de
ontwikkelingsbeh
oeften van de
leerling

Rol van de
leerkracht

Omgevingsfactoren

Evaluatie
Per ontwikkelingsgebied (voorbeeld domein 1-2)
1-2
Ontwikkelings
gebied
Domein 1-2
basale
ontwikkelingsbe
hoeften

Groep/
Leerlingen

Doel

Aanpak/
methodiek

Organisatie/
activiteit

Basisgroep

Instructiegro
ep
Evaluatie
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Groepsoverzicht / Groepsplan groep 3 t/m 8
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Pedagogisch groepsplan voor de groepen 3 t/m 8

Groep:

Datum:

Leerkracht(en):

Periode: november-maart

Groepsbeschrijving:

Naam leerlingen

Doel/gewenst gedrag

Aanpak en organisatie

Basis

Doel/Gewenst gedrag:

Aanpak en organisatie: wat wanneer hoe?

Leerkrachtgedrag (wat betekent dit voor mij
in mijn aanpak)
Fase 1: introductie (weten):
Fase 2: inoefenen (doen):
Fase 3: borging (verinnerlijken):
Intensief (erg lage
scores)

Verdiept (erg hoge
scores)

Idem als basisgroep.

Vaker wijzen op gebruik maken van het
stappenplan.

doel (verdieping):

Fase 4: Evaluatie:
Veranderingen binnen groep:

Individueel handelingsplan
Wordt opgenomen in ParnasSys volgens het volgende format.
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Betrokkenen:
Probleembeschrijving:
Doel:
Aanpak;
Verslag van de uitvoering:
Verslag van de evaluatie:
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OPP-trap
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Leerroutes in vaardigheidsscore binnen Ons sbo.
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Groeidocument gebruik Ons sbo

GROEIDOCUMENT

Datum aanvraag
Ingevuld door
Functie

1. Gegevens leerling, ouders, hulpverleners, wettelijk vertegenwoordiger

Foto
leerling

Naam leerling
Adres leerling
(straat, postcode, woonplaats)
Geboortedatum
Geslacht
BSN leerling
Eerder CvI / TLV nummer
(nummer, afgifte- en einddatum)
Gezinssamenstelling
Eventuele bijzonderheden
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Huidige voorziening / school
Adres school
(straat, postcode, woonplaats)
BRIN nummer school
Telefoon
Huidige groep / groepsverloop
Schoolwisselingen
Verantwoordelijke voor de
ondersteuning ( IB’er /
gedragsdeskundige)
E-mail
Werkdagen
Naam schoolbestuur:
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2. Voorgeschiedenis:

3. Ondersteuningsbehoeftes:
Leergebied overstijgend: geef aan per deelaspect
Vul hieronder - indien van toepassing - relevante informatie in vanuit observaties en toetsgegevens
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Spelontwikkeling (alleen voor groepen 1/2/3)
Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Zelfredzaamheid
Stimulerend

Werkhouding
Stimulerend

Spraak / taal / communicatie
Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Lichamelijke, motorische, zintuiglijke ontwikkeling
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Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Interne factoren: Onderwijs (alleen invullen bij specifieke zorgvragen/verlengingen/verwijzingen)
Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Externe factoren: Opvoeding:
Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Leergebied specifiek:
Vul hieronder - indien van toepassing - relevante informatie in vanuit observaties en toetsgegevens
Cognitieve ontwikkeling
Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Taalvoorwaarden

(Alleen voor groepen 1/2/3)

Stimulerend

Belemmerend

Rekenvoorwaarden

(Alleen voor groepen 1/2/3)

Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Ondersteuningsbehoeften

Technisch lezen
Stimulerend

Begrijpend lezen
Stimulerend
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Spelling
Stimulerend

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Belemmerend

Ondersteuningsbehoeften

Rekenen en Wiskunde
Stimulerend

4. Uitkomsten extern / aanvullend onderzoek

Intelligentieonderzoek (indien aanwezig)
Datum
Instrument
Totaalscore
Schaalscores
Factorscores
Vastgesteld door
(Naam, functie, instelling)

Aanvullend onderzoek
Datum
Soort onderzoek
Vastgesteld door
(Naam, functie, instelling)
Evt. diagnose
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5. Planning ontwikkelingsperspectief (wordt ingevuld wanneer de ondersteuningsvragen
met name op leergebied liggen)

Datum eerste vaststelling ontwikkelingsperspectief
Periode ontwikkelingsperspectief
Datum bijstellen ontwikkelingsperspectief

Startroute op
basis van IQ:

IQ >90 leerroute* 2

IQ 75-89 leerroute 3

IQ 60-74 leerroute 4

Aanpassing

Vakgebied:

2/3/4/5 naar leerroute 2/3/4/5 vanwege:

IQ < 60 leerroute 5

Datum:

Vakgebied

Technisch lezen

Spelling

Begrijpend lezen

Rekenen/Wiskunde

Leerroute
Einddoel in
functioneringsniveau**
*Leerroute: elke leerroute heeft een gepland uitstroomniveau (einddoel) met vaste tussendoelen. Deze zijn weergegeven op de monitor
ontwikkelingsperspectief
**Functioneringsniveau: E= eind M= midden, cijfer= groepsniveau. Bv E5: het kind functioneert op niveau eind groep 5

UPP*

PrO

VMBO

VMBO KBL

BBL LWOO

LWOO

VMBO BBL

VMBO

VMBO-GT

KBL

*wordt ingevuld vanaf dl 40

Advies ondersteuningsteam
.
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ouders tekenen het OPP voor gezien / besproken
Handtekening school

Handtekening ouders

Datum:
Datum:

Handelingsdeel OPP

Planning van het onderwijsaanbod
Hoe ga ik het doen?

Hoe organiseer ik het?

Instructie, afstemming onderwijsbehoeften:

Organisatie:

Evaluatie:
Toetsmoment/
toetsmiddel

Opbrengstevaluatie:

Procesevaluatie

Behaalde score en wel/niet
beheerste vaardigheden

Is het gelukt om af te stemmen op
de onderwijsbehoeften + resultaat
daarvan. Welke acties waren
succesvol? Consequenties voor
volgende periode.
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Ouders tekenen voor overeenstemming met het handelingsdeel van het OPP
Handtekening school

Handtekening ouders

Datum:
Datum:
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6. Handelingsgerichte cyclus

A. Start van handelingsgerichte cyclus (NB: alleen invullen bij verlengingen/verwijzingen).

Inventarisatie
Korte beschrijving huidige situatie en vragen:

De ondersteuningsvraag/ -vragen is/zijn van:
O ouders O leerling O leerkracht O school O externe deskundige(n)
(Graag aankruisen wat van toepassing is).

Wat is er al ondernomen en met welk resultaat ?
Datum

Actie / interventie

Resultaat

7. Bespreking ondersteuningsteam (OT)*
* Denk aan toestemming van ouders / verzorgers voor bespreking in ondersteuningsteam (zowel voor het intern ondersteuningsteam als het extern
ondersteuningsteam) zie bijlage.

De ondersteuningsvraag/ -vragen is/zijn van:
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O ouders O leerling O leerkracht O school O externe deskundige(n)
(Graag aankruisen wat van toepassing is).
Datum en reden van de bespreking is:
Aanwezig zijn:
School
Wat zijn de vragen?
Wat is het doel van de
bespreking?
Leerling / ouders / verzorgers
Wat zijn de vragen van
de leerling?
Wat zijn de vragen van
ouders / verzorgers?
Wat is voor ouders /
verzorgers het doel van
de bespreking?
Samenvatting van
genomen maatregelen in
thuissituatie
Effect van genomen
maatregelen

Samenvatting van de bespreking

Afspraken en planning n.a.v. de bespreking
Acties

Evaluatie + datum

11. Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
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 Verlenging Toelaatbaarheidsverklaring SBO
 Verlenging Toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 3 (geef hieronder aan welke categorie)
 LZ (cluster 3)
 ZML (cluster 3)
 LG (cluster 3)
 MG (cluster 3)
 EMB (cluster 3)
 Verlenging Toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4

IVO velden

Wat heeft de leerling nodig?

1. De hoeveelheid aandacht en tijd
Hoeveel extra tijd is er nodig / beschikbaar/
aantal handen in de klas of de
groepsgrootte?
2. Het onderwijsmateriaal
Welke onderwijsmaterialen zijn nodig /
beschikbaar?
3. De ruimtelijke omgeving
Welke aanpassingen in de klas, in en om het
schoolgebouw zijn nodig / beschikbaar om
een normale schoolgang van de leerling
met speciale behoeften te garanderen
4. De expertise
Welke expertise op onderwijsgebied is
nodig / beschikbaar (inclusief SO en SBO),
en welke specialistische expertise is nodig /
beschikbaar, met welke intensiteit?
5. De samenwerking met andere
instanties
Is samenwerking met een instantie buiten
het onderwijs noodzakelijk? Welke
instantie? Op welke basis en met welke
intensiteit?
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Advies commissie van begeleiding

Advies inzake duur verlenging , terugplaatsingsmogelijkheden en de voorwaarden voor
terugplaatsing

12. Handtekeningen bij aanvraag (verlenging) ondersteuningsarrangement /
toelaatbaarheidsverklaring

Onderwijs- en ondersteuningsplan

Ons sbo

versie januari 2020

54

Datum

Ouder / verzorger 1* /

Naam

Handtekening

Ouder / verzorger 2* /
wettelijke vertegenwoordiger

Naam

Handtekening

Leerling (12+)

Naam

Handtekening

Directeur basisschool

Naam

Handtekening

Orthopedagoog / psycholoog

Naam

Handtekening

of wettelijke
vertegenwoordiger(s) als daar
sprake van is

Organisatie

Tweede (externe) deskundige

Naam

Handtekening

Functie
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Organisatie


Beide ouders / verzorgers ondertekenen. Als maar één ouder / verzorger ondertekent, gaan we
ervan uit dat de andere ouder / verzorger op de hoogte is gesteld.
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