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De zorg voor kinderen 

Geen kind is hetzelfde, dat beseffen wij ons. Sterker nog: we koesteren 
verschillen als rijkdom. Bij ons mag je worden wie je bent. 

Jij bent jij en ik ben ik 

Worden wie je bent 

Ongeveer 260 kinderen bezoeken onze school. Samen vormen ze een groep, 

maar de kinderen zijn individueel verschillend. We vinden het belangrijk dat elk 
kind op onze school tot zijn recht komt. De kinderen moeten zich veilig voelen. 
Veilig voelen heeft ook te maken met een sfeer van waardering en respect voor 

elkaar. We werken vanuit Pedagogische Tact, Kanjertraining en 
Rots&Water om dit te bereiken.  

 
Op onze school bieden we leerlingenzorg voor alle leerlingen. Onder 
leerlingenzorg verstaan we de uitbreiding en versterking van maatregelen en 

activiteiten (op groepsniveau, leerlingenniveau, schoolniveau en 
stichtingsniveau) ten behoeve van een zo intensief mogelijke zorg voor 

leerlingen. In het bijzonder voor die leerlingen die specifieke pedagogische- en/of 
didactische hulp nodig hebben, met als doel het behalen van vooraf opgestelde 
(tussen)doelen. Om elke leerling tot zijn recht te laten komen, doet bij ons op 

school niet elke leerling hetzelfde. De meeste leerlingen maken de basisstof, 
maar er zijn ook leerlingen die werken aan een minimumprogramma, 

uitbreidingsprogramma of verrijkingsprogramma. Dit zijn leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. 
 

De Interne Begeleider heeft een belangrijke plaats binnen de leerlingenzorg bij 
ons op school. Een vast deel van de formatie wordt hiervoor ingezet. Een 

overzicht van de taken van de IB-er vindt u in bijlage 1. De taken richten zich 
vooral op de coördinatie en afstemming van de verschillende aandachtsgebieden; 
het ondersteunen van leerkrachten, het verbeteren van het handelen van 

groepsleerkrachten en het treffen van zorgverbredingsmaatregelen in de 
schoolorganisatie. 

 
De begeleiding vindt plaats op vier niveaus: 

 
 Op groepsniveau: het ondersteunen/coachen van de leerkracht bij het 

handelen binnen de groep.  

 
 Op leerlingenniveau: “het inzoomen” op de onderwijsbehoefte van de 

individuele leerling aan de hand van de onder andere toets- en 
observatiegegevens. 

 

 Op schoolniveau: het bewaken van de leerlingenzorg en het begeleiden en 
adviseren van leerkrachten. 

 
 Op bovenschoolsniveau: het aangaan en onderhouden van contacten met 

ketenpartners.  
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Het zorgsysteem op groepsniveau 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het zorgsysteem op groepsniveau. Deze 

beschrijft cyclisch de stimulerende en belemmerde factoren per leerling en 

koppelt hier de onderwijsbehoeften aan. De leerkracht wordt hierbij ondersteund 

door de Intern Begeleider.  

 

 Signaleren; dagelijkse evaluaties in de vorm van observaties, nakijken 
van het gemaakte werk en het afnemen van methodegebonden en niet- 

methodegebonden toetsen.  
 

 Registreren; bijhouden van de vorderingen van methodegebonden 

toetsen en van niet- methodegebonden toetsen. De gegevens van deze 
toetsen worden verwerkt door de groepsleerkracht en samen met de IB-er 

besproken. Tweemaal per jaar worden de resultaten in de LOVS-
vergaderingen met het team besproken. 

 
 Analyseren en diagnosticeren; de informatie verkregen uit de toetsen 

wordt gebruikt om de leerlingen die dreigen vast te lopen, doordat ze het 

gewenste niveau niet behalen of verbreding en/of verdieping nodig 
hebben, vroegtijdig te signaleren. We bekijken met welke leerstof de 

leerling problemen heeft en als we de problemen hebben vastgesteld en 
geanalyseerd, geven we de leerling gerichte hulp. De analyse geschiedt 
ook tijdens de groepsbesprekingen met de IB-er en waar nodig 

tussentijds. Ook worden de gestelde groepsdoelen geanalyseerd en 
worden er vervolgstappen voor de gehele groep vastgesteld. 

 
 Handelen; naar aanleiding van de analyse wordt er gekeken of de hulp 

binnen de groep plaats kan vinden door middel van bijvoorbeeld pre-

teaching, extra instructietijd, andere aanpak van de leerkracht enzovoorts. 
De leerkracht stelt daarvoor zelf het nieuwe groepsplan op. De ouders van 

leerlingen die extra hulp krijgen worden hiervan op de hoogte gesteld. 
Wanneer blijkt dat bovenstaande inzet niet voldoende resultaat heeft 
opgeleverd, wordt externe hulp ingeschakeld. Er wordt dan een 

handelingsplan voor maximaal acht weken opgesteld. Aan het eind van de 
periode wordt het handelingsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Bij 

weinig tot geen vooruitgang kan de leerling besproken in de vergadering 
van het ondersteuningsteam. In overleg met ouders worden de 
vervolgstappen voor externe hulp besproken. Ouders worden nauw 

betrokken bij dit proces. Zij zijn een belangrijke partner binnen het gehele 
proces.  

 
     Er zijn verschillende mogelijkheden voor externe hulp;  

 Een onderzoek door de orthopedagoog 

 De jeugdarts inschakelen 
 Goed voor Elkaar team Westervoort 

 Schoolmaatschappelijk werk 
 Logopedist 
 Fysiotherapeut  

 Psycholoog/Orthopedagoog 
 Samenwerkingsverband De Liemers 



5 

 

Het zorgsysteem op schoolniveau 

Binnen de school en ons samenwerkingsverband werken wij volgens de 1-
zorgroute. Zie onderstaand schema. 
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Afkortingen 
PCL:  permanente commissie leerlingenzorg – tegenwoordig CLO 
HGB:  handelingsgerichte begeleiding 
HGD:  handelingsgerichte diagnostiek 

 
Het leerlingvolgsysteem 
Om op een eenvoudige wijze betrouwbare informatie te krijgen over de 

voortgang van het leerproces maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem. 
 

LVS Cito: 

 Rekenen voor kleuters 
 Taal voor kleuters 
 Beginnende geletterdheid 

 D.M.T. 
 AVI 

 Begrijpend lezen 3.0 
 Spelling 3.0 
 Rekenen en wiskunde 3.0 

 Entree toets groep 7 
 Eindtoets 

 
In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling met behulp van online 
observatie- en registratiesysteem KIJK!. 

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de KanVAS 
behorende bij de Kanjertraining. 
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Diagnostische toetsen 

De IB-er maakt gebruik van diagnostische toetsen om te kunnen bepalen waar 
de problemen bij het betreffende kind zich voordoen. 

 Klein Rekenonderzoek 
 PI-dictee 
 LOT/LAT 

 TTR 
 

Groepsbesprekingen 
Twee keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de IB-er en de 
groepsleerkracht. Hierbij worden alle leerlingen uit de groep besproken. Er wordt 

gekeken naar de resultaten en de stimulerende en belemmerende factoren. 
Wanneer we deze gegevens goed hebben bekeken, worden er samen 

vervolgstappen vastgesteld; wat heeft deze leerling de komende periode nodig? 
We brengen de stimulerende factoren, belemmerende factoren en 
ondersteuningsbehoeften in kaart in ParnasSys. 

 
Groepsplannen 

Twee keer per jaar stellen de leerkrachten groepsplannen op. Dit gebeurt in de 
groepen 1 t/m 8. In deze groepsplannen beschrijven de leerkrachten hun doelen, 

aanpak en werkwijze en hoe ze dit organiseren. De leerkracht neemt samen met 
de IB-er deze plannen door en scherpt deze zo nodig aan. Aan het eind van de 
periode worden de plannen geëvalueerd en wordt vastgesteld of de doelen zijn 

behaald. Ook wordt er kritisch gekeken naar de werkwijze, het aanbod, maar ook 
naar het handelen van de leerkracht. Vanuit deze analyse worden er weer 

nieuwe plannen opgesteld. De IB-er begeleidt en ondersteunt dit proces waar 
nodig. 
 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Aan het eind van groep 5 wordt kritisch gekeken welke leerling voor een OPP in 

aanmerking komt. Hiervoor wordt gekeken naar de leergeschiedenis van de 
leerling en/of wordt een psychologisch onderzoek afgenomen. Aan de hand van 
de resultaten wordt eventueel een OPP opgesteld waarin de leerlijnen van de 

leerling wordt beschreven met tussen- en einddoelen. Dit is het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

 
Tussen- en eindopbrengsten 
Ieder jaar is er binnen het team veel aandacht voor de kwaliteit van ons 

onderwijs. We stellen groepsplannen op waarmee we denken de doelen te 
kunnen behalen en dragen zorg voor het goed uitvoeren en evalueren hiervan. 

De IB-er/directie stuurt dit aan. 
 
Hoog- en meerbegaafden 

De IB-er stuurt de invoering van het hoog- en meerbegaafden beleid aan. Dit 
schooljaar gebeurt dat samen met een leerkracht die extra taken heeft op dit 

gebied. Zij stuurt het invullen van DHH aan en begeleidt Het Sm@rtblok. Deze 
kinderen kunnen ook gebruik maken van de MIK klas (groep 7/8), bridgelessen 
en Russische les. Dit hoort bij ons basisaanbod. 
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Teamvergaderingen 

In iedere algemene teamvergadering is het agendapunt leerlingbespreking 
opgenomen. Ook is er tijdens de bouwvergaderingen altijd de gelegenheid om 
een leerling in te brengen. De groepsleerkracht kan dan een probleem van een 

kind aan de orde brengen of een mededeling op dat gebied doen. Problemen 
worden soms ook besproken door middel van intervisie. 

 
Ondersteuningsteam op school 
Wij beschikken over een ondersteuningsteam op school. Bij dit overleg, een 

aantal keer per jaar, zijn altijd een orthopedagoog van Marant, lid van het Goed 
voor Elkaar team – Westervoort, directeur, IB-er en desbetreffende leerkrachten 

aanwezig. Zo nodig zijn er andere specialisten aanwezig, zoals bijvoorbeeld een 
logopedist of schoolmaatschappelijk werker. Ouders worden voorafgaand aan het 
ondersteuningsteam geïnformeerd en waar nodig uitgenodigd. Tijdens dit overleg 

bespreken we nieuwe zorgleerlingen en evalueren we de reeds besproken 
leerlingen. Hieruit volgen altijd vervolgstappen over hoe wij deze leerling kunnen 

begeleiden, we bespreken wat deze zorgleerlingen nodig hebben.  
 

Clusterbijeenkomsten 
Binnen het samenwerkingsverband vinden er vier keer per jaar 
clusterbijeenkomsten plaats van alle IB-ers. Dit noemen we het IB-netwerk. 

Binnen dit netwerk vindt afstemming plaats en is er ruimte voor intervisie.   
 

Samenwerkingsverband 
Vier keer per jaar komen alle IB-ers van het samenwerkingsverband PO de 
Liemers samen. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen en bespreken we 

informatie over actuele onderwerpen. 
 

Jeugdarts 
Regelmatig bestaat er voor ouders de mogelijkheid om zich aan te melden bij de 
Jeugdarts. De jeugdarts houdt dan spreekuur en onderhoudt daarnaast nauw 

contact met de IB-er. 
 

Logopedie 
In het kader van de zorgverbreding worden elk jaar de kleuters tussen de 4 jaar 
en 9 maanden, en 5 jaar en 9 maanden door een logopediste gescreend. 

Na het onderzoek worden de resultaten van het onderzoek besproken met de IB-
er en de groepsleerkracht. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald welke 

kinderen logopedie nodig hebben of een speciaal oefenprogramma. 
De logopediste geeft ook adviezen voor extra hulp aan anderstalige kinderen of 
kinderen met een taalachterstand. 

 
Gedragsteam 

Het gedragsteam bestaat uit de directeur, IB-er en een aantal leerkrachten die 
gespecialiseerd zijn in gedrag of hier affiniteit mee hebben. Zij dragen zorg voor 
de ontwikkelingen omtrent gedrag binnen de school.  

 
 

 
 



8 

 

Taakspel 

Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels 
houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. De IB-er begeleidt de 

leerkrachten bij de invoering van Taakspel. Zij is hiervoor gecertificeerd.  

 
 

Politie 
Regelmatig komt de gebiedsagent op bezoek. Hij vindt het erg belangrijk in de 

gaten te houden wat er leeft in de buurt en op school.  
 
Dossier 

Dossiervorming gebeurt steeds meer digitaal. Op onze school werken we met 
ParnasSys. We houden van iedere leerling een dossier bij. Daarin worden onder 

andere persoonlijke gegevens, verslagen van leerlingbesprekingen en 
groepsplannen, gesprekken met ouders, onderzoeken, toetsuitslagen en 
rapporten bewaard. De dossiers worden beheerd door de groepsleerkrachten en 

IB-er.  
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Bijlage 1. Taken van de Intern Begeleider 

 

Op onze school draagt de Interne Begeleider verantwoording voor onderstaande 

taken: 

  

 Observeren van leerlingen.  
 Coachen van leerkrachten. 
 Contact aangaan en onderhouden met schoolarts, logopedist, 

     gebiedsagent, collega’s interne begeleiders, jeugdzorg, Veilig Thuis,    
     Marant, Goed Voor Elkaar Team en diverse andere instanties. 

 Leerlingbespreking binnen het ondersteuningsteam op school, met 
orthopedagoog en Samenwerkingsverband. Op uitnodiging kunnen andere 
specialisten hierbij aansluiten. 

 Bijwonen IB-cluster stichting SCO R’IJssel. 
 Bijwonen IB-netwerk SWV PO de Liemers. 

 Begeleiding van pedagogische- en didactische processen. 
 Verwerken en bewaken van het LOVS. 
 Het aansturen van methodeonafhankelijke toetsen.  

 Het evalueren van toetsen samen met leerkrachten en 
verbeterpunten/acties bespreken.  

 Overleggen met de leerkrachten over zorgleerlingen. 
 Begeleiden van leerkrachten bij het maken van individuele- en 

groepsplannen.  
 Aansturen, gezamenlijk opstellen, begeleiden en evalueren van 

leerkrachten bij de uitvoering van OPP’s.  

 Aansturen van de inzet van extra begeleiding binnen onze school. 
 Aansturen van het beleid rondom hoog- en meerbegaafden en het werken 

met DHH. 
 Begeleidingsgesprekken voeren met ouders, leerkracht(en) en eventuele 

ketenpartners.  

 Kindgesprekken voeren.  
 Dossiervorming in ParnaSsys.  
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Bijlage 2:   Uitleg afkortingen 

 
DHH   Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid 

 
IB   Intern Begeleider 
 

KANVAS  Kanjer Vragenlijst 
 

LOT / LAT  Leidse optel toets / Leidse aftel toets 
 
LOVS   Leerling Volg Systeem 

 
OPP   Ontwikkelingsperspectief 

 
OT   Ondersteuningsteam 
 

PI-dictee  spellingstoets 
 

S.W.V.  samenwerkingsverband De Liemers 
 

TTR   Tempo toets rekenen 
 
 

 
 


