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Inleiding 
 
Voor u ligt het zorgplan van de Gertrudisschool. Middels dit document willen we u inzicht 
geven op de wijze waarop de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe deze naar ons idee 
verder vorm kan krijgen op onze school. In de beschrijving wordt ook duidelijk wie binnen 
die begeleiding welke taken en verantwoordelijkheden heeft.  
 
Gedurende de gehele schoolloopbaan worden de leerlingen intensief gevolgd in hun 
ontwikkeling. De groepsleerkracht heeft inzicht in hoe de leerlingen zich ontwikkelen op de 
verschillende leerstofgebieden en volgt nauwkeurig de inzet, de belangstelling en het plezier 
van de leerlingen bij alles wat ze doen. Naast de groepsleerkracht heeft u als ouder een 
belangrijke rol. Als school onderschrijven we het belang van een goede samenwerking.  
 
Leerlingen verschillen in wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. De leerkracht 
zal zo goed mogelijk aansluiten op deze verschillen. Voor sommige leerlingen is de 
basisaanpak niet voldoende en zal er meer nodig zijn. Voor deze leerlingen brengen we de 
onderwijsbehoeften in kaart in samenwerking met ouders, school en de leerling. De 
behoeften worden omgezet in een plan, die vervolgens wordt uitgevoerd. Op deze manier 
stimuleren we de ontwikkeling van iedere leerling.  
 
In dit zorgplan wordt in verschillende hoofdstukken de organisatie van de zorg op de 
Gertrudisschool uiteengezet.  
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1. Organisatie van de zorg 
 

1.1 Handelingsgericht werken (HGW) 
Op de Gertrudis wordt gewerkt met de visie “We sluiten ons onderwijs zo goed mogelijk aan 
op de behoeften, mogelijkheden en/of beperkingen van ieder kind”. We brengen voor alle 
leerlingen de onderwijsbehoeften in kaart en streven naar een zo goed mogelijke aansluiting 
op hetgeen de leerling nodig heeft. Hieronder wordt beschreven hoe we deze visie in de 
school vorm geven. Daarbij worden de procedures omtrent de zorg verhelderd. Het HGW-
model is het kader van waaruit we de zorg gestalte geven. 
 
De inhoudelijke vormgeving en de organisatie van onze zorgroute is gericht op alle leerlingen 
en loopt hand in hand met de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de route is dat wij als 
team goed onderwijs realiseren dat zoveel mogelijk afgestemd is op de onderwijsbehoeften 
van alle leerlingen.  
 
Hierbij gaan we uit van de 7 punten van handelingsgericht werken:  
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal  
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking  
3. De leerkracht doet ertoe  
4. Positieve aspecten zijn van groot belang  
5. We werken constructief samen  
6. Ons handelen is doelgericht  
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant  
 
Structuur van de ondersteuning  
De organisatie van de ondersteuning is onder te verdelen in schoolniveau, groepsniveau en 
individueel niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: schoolniveau 



   

 

Groepsniveau: Op groepsniveau wordt de begeleiding en zorg in iedere groep beschreven in 
een groepsplan. In figuur 2 worden de stappen weergegeven die we zetten om planmatig, 
systematisch en transparant te werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: groepsniveau 
 
Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften maken we gebruik van: 

 Observaties per ontwikkelingsgebied  

 Toets gegevens uit de methodes  

 De resultaten van Cito toetsen 

 (Diagnostische) gesprekken met leerlingen en/of ouders 

 Analyse van het werk van de leerlingen  

 Het bekijken van sociaal-emotionele aspecten  
 
De basisaanpak in combinatie met de groepsplannen zijn de kerndocumenten waarmee we 
de ontwikkeling van leerlingen in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod 
plannen, volgen en evalueren. Deze plannen worden digitaal gemaakt in Parnassys.   



   

 

1.2 De zorgcyclus  
De zorg van onze school doorloopt de onderstaande cyclus. 
Dit stappenplan is gebaseerd op de structuur van het planmatig handelen: signaleren, 
analyseren, oplossingen voorbereiden, oplossingen uitvoeren, evalueren. 
Planmatig handelen kan behalve voor de begeleiding van individuele leerlingen ook gebruikt 
worden voor een groepje leerlingen of een gehele groep.  
 

1.2.1 De zorgcyclus groep 1-2 
Start schooljaar: 

- overdracht vorige leerkracht (schriftelijk en mondeling) 

- Groepsbespreking sociaal-emotioneel 
 
Periode 1: 

- Groepsbespreking  

- Signaleren en diagnosticeren volgens zorgkalender 
 
We volgen de ontwikkeling van de leerlingen in een cyclus van ongeveer 6 weken. Binnen 
deze cyclus worden de volgende stappen uitgevoerd: 

- Leerlijnen bijwerken  

- Analyse vorig themaplan 

- Nieuw themaplan opstellen 

- Bijzonderheden worden besproken met intern begeleider 
 
Periode 2: 

- Groepsbespreking 

- Signaleren en diagnosticeren volgens zorgkalender 
 
Evalueren periode 2: 

- Overdracht groep 3 

- Zorgkalender evalueren en opnieuw opstellen voor het komende schooljaar door de 
intern begeleiders. 

 

  



   

 

1.2.2 De zorgcyclus groep 3-8 
Start schooljaar: 

- overdracht vorige leerkracht (schriftelijk en mondeling) 

- niveaugroepen maken 

- groepsbespreking 

- basisaanpak bekijken per leerjaar en afstemmen op de groep 
 
Periode 1: 

- groepsplannen opstellen 

- signaleren en diagnosticeren volgens zorgkalender 

- analyses van methodetoetsen maken: bij resultaten die anders zijn dan verwacht 
wordt een aangepaste aanpak beschreven.  

- Groepsbespreking sociaal-emotionele ontwikkeling 

- Plan sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
Evalueren periode 1: 

- afnemen Citotoetsen 

- analyse Cito opbrengsten 

- evalueren groepsplannen 

- niveau groepen maken 

- groepsbespreking 

- evalueren plan sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
Periode 2: 

- groepsplannen opstellen 

- signaleren en diagnosticeren volgens zorgkalender 

- analyses van methodetoetsen maken 

- bijstellen plan sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
Evalueren periode 2: 

- afnemen citotoetsen 

- analyse cito opbrengsten 

- evalueren groepsplannen 

- niveau groepen maken 

- groepsbespreking 

- overdracht nieuwe leerkracht(en) 

- basisaanpak evalueren: per leerjaar en specifiek voor deze groep (leerlingen) 

- zorgkalender evalueren en opnieuw opstellen voor het komende schooljaar door de 
intern begeleiders.  

 
 
  



   

 

1.3 Signaleren en diagnosticeren 
Gedurende het schooljaar worden leerlingen gevolgd. We kijken naar de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Hierbij kunnen vragen ontstaan of specifieke onderwijsbehoeften 
naar voren komen. Zowel de leerkracht, de intern begeleider of ouders kunnen signaleren. 
De waargenomen signalen worden besproken. Om leerlingen te kunnen volgen en 
begeleiden, verzamelen we systematisch gegevens. 
 

1.3.1 Signaleren bij groep 1/2 
Stap 1: signaleren 
Bij de kleuters doen we dit met behulp van leerlijnen Jonge kind van Parnassys, observaties 
en kind- en oudergesprekken.  
 
Bij het signaleren kunnen er vragen komen over: 

- De sociaal-emotionele ontwikkeling 

- Gedragsaspecten 

- Ontwikkelingsgebieden (motoriek, taal, rekenen en spel) 
 

Stap 2: analyseren 

Elke 6 weken worden de leerlijnen bijgewerkt. De leerkracht bepaalt per 
ontwikkelingsgebied welke doelen behaald zijn. Achteraf wordt een analyse van de groep 
gemaakt. Er wordt gekeken welke doelen er klassikaal of individueel worden aangeboden in 
een volgend thema.  
 
Stap 3: aanpak 
De analyse resulteert in het maken van een nieuw themaplan. In het themaplan worden 
verschillende activiteiten opgenomen om de doelen te behalen. De leerkracht maakt een 
hoekenplan, waarin omschreven wordt hoe het thema zichtbaar wordt in de verschillende 
hoeken. Het themaplan is gedifferentieerd opgebouwd. Er komen doelen aan bod van de 
huidige periode, maar ook de voorgaande of toekomstige doelen kunnen aan bod komen. 
Wanneer de ontwikkeling  van een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal er een extra 
plan naast het themaplan worden opgesteld. De werkwijze van leerlijnen Jonge kind wordt 
uitgelegd in hoofdstuk 2.1.1.  
 
Stap 4: uitvoering aanpak  
Het opgezette plan wordt vervolgens uitgevoerd gedurende 6 weken.  
 
Stap 5: evaluatie  
Na 6 weken begint de cyclus opnieuw.  
 

  



   

 

1.3.2 Signaleren bij groep 3-8 
Stap 1: signaleren 
Vanaf groep 3 maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem, Kanvas kanjertraining en 
methodetoetsen. 
 
Bij het signaleren kunnen er vragen komen over: 

- het beheersen van de leerstof 

- de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijv. faalangst, vindt geen aansluiting bij zijn of haar 
klasgenoten 

- gedragsaspecten 

- taakaanpak 
 
Stap 2: analyseren 
De gegevens die bij de signalering naar voren zijn gekomen worden geanalyseerd. 
De specifieke onderwijsbehoeften worden geformuleerd. Gekeken wordt wat de leerling 
nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het kan zijn dat hier aanvullende 
informatie voor nodig is. We proberen deze informatie te verkrijgen door een gesprek met 
de leerling, bespreking met de intern begeleider, een foutenanalyse of een observatie. 
Daarna wordt bepaald welke handelingen van de leerkracht worden verwacht. Wat wordt de 
aanpak voor de komende periode.  
 
Stap 3: aanpak voorbereiden 
De analyse resulteert in het vaststellen van een groepsplan, waarin duidelijk wordt 
beschreven op welke wijze geprobeerd wordt aan te sluiten op de onderwijsbehoeften.  
 
Beschreven wordt: 

- de (specifieke) onderwijsbehoeften  

- het doel 

- hoe de hulp georganiseerd wordt, de aanpak 

- analyse: de toets- en observatiegegevens  

- de evaluatie  
 
Stap 4: uitvoering groepsplan 
Het opgezette plan wordt vervolgens uitgevoerd gedurende een van te voren afgesproken 
periode.  
 
Stap 5: evaluatie 
Na elke methodetoets wordt bekeken of het aanbod voldoende heeft gewerkt om de 
gewenste resultaten te behalen. Tussentijds kunnen kleine aanpassingen gedaan worden in 
het handelen van de leerkracht. Aan het eind van een periode wordt bekeken of het 
gestelde doel behaald is en welke aanpak voor de komende periode gesteld kan worden.  
 
 
 
  



   

 

1.4 Basisaanpak 
Om ons lesaanbod goed vorm te geven, werken we met een basisaanpak. We kiezen voor 
deze methode omdat we onze werkwijze goed vast willen leggen. Hierdoor ontstaat er een 
duidelijke doorgaande lijn in de school. Leerkrachten worden gestimuleerd om kritisch naar 
hun eigen handelen te kijken.  
 
We hanteren 3 verschillende routes: de zon-, de maan- en de steraanpak. Voor de 
verschillende routes beschrijven we o.a. de didactiek, de instructie, de omgang met toetsen 
en aanvullend materiaal. We gebruiken schoolbreed een algemene basisaanpak, waarin de 
verwachtingen en afspraken over de verschillende routes zijn vastgelegd. Bij de zon en 
steraanpak hebben we een plusaanpak beschreven. Dit betekent voor de zonplusroute dat 
we hogere verwachtingen van de desbetreffende leerlingen hebben. De leerstof wordt 
compacter aangeboden en er wordt meer verrijking aangeboden. Voor de leerlingen die de 
sterplusroute volgen, geldt dat zij meer begeleiding van de leerkracht krijgen. Daarnaast 
wordt de leerstof gereduceerd en waar nodig aangepast. Voor leerlingen die een andere 
leerlijn volgen dan de groep, wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld (zie hoofdstuk 
2) 
 
We hebben voor de groepen 3 tot en met 8 bij de volgende vakgebieden specifieke 
afspraken van de methode vastgelegd: rekenen, begrijpend lezen (vanaf groep 4), spelling 
(vanaf groep 4) en technisch lezen. De basisaanpak is tot stand gekomen door overleg tussen 
de leerkrachten per leerjaar en de intern begeleider. In de parallelgroepen wordt dezelfde 
basisaanpak gehanteerd. Er zijn leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben, 
deze worden genoteerd in het groepsplan. Aan het eind van elk schooljaar wordt de 
basisaanpak geëvalueerd op twee niveaus. Er wordt bekeken wat er voor het desbetreffende 
leerjaar en voor de groep specifiek nodig is. Dit laatste wordt overgedragen aan de 
leerkracht van het volgende leerjaar. 
 
Verwachtingen 
Per aanpak wordt er per vakgebied een doel voor de Citotoetsen genoteerd in het 
groepsplan. Dit doel is gebaseerd op resultaten van meerdere meetmomenten en wordt 
gewogen door de leerkracht. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Door 
leerlingen te stimuleren en tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften, proberen wij 
het doel te behalen. De leerkracht bekijkt twee keer per jaar, bij het evalueren van het 
groepsplan, of de resultaten passend zijn bij de aanpak. 
Wanneer een resultaat één keer afwijkt van het doel, wordt de aanpak niet veranderd. De 
leerling blijft in dezelfde route, maar de leerkracht maakt een aanpassing in het eigen 
handelen. Dit wordt genoteerd in het groepsplan. Als een leerling voor de tweede keer een 
afwijkend resultaat behaald, wordt in overleg met de intern begeleider bepaald of de 
leerling een andere route gaat volgen. Het bespreken van de verwachtingen van leerlingen is 
een vast onderdeel van de groepsbespreking. 
 
Naast de citotoetsen maken we gebruik van methodetoetsen, observaties en informatie uit 
kindgesprekken. Deze gegevens worden meegenomen in het afstemmen op de 
onderwijsbehoeften.  
 
 
 



   

 

Groepsplan 
De uitvoering van de basisaanpak wordt verwerkt in een groepsplan. In het groepsplan zijn 
de leerlingen verdeeld in de verschillende routes (zon/maan/steraanpak). Wanneer een 
leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, anders dan beschreven in de basisaanpak, 
worden deze in het groepsplan vermeld. Na elke methodetoets wordt er een analyse van de 
resultaten gemaakt. Er wordt in kaart gebracht welke leerlingen anders scoren dan het 
verwachte resultaat. De leerkracht beschrijft op welke onderdelen de leerling uitvalt en 
bekijkt kritisch zijn eigen handelen.  
 
Cito analyse 
Twee keer per jaar worden citotoetsen afgenomen. Deze toetsen worden geanalyseerd op 
school-, groeps- en leerling niveau. In het groepsplan noteren we de analyse van de 
desbetreffende route. We bekijken of de resultaten passend zijn bij de verwachting en 
noteren opvallende zaken. Hierbij wordt niet alleen naar de citotoetsen gekeken maar 
worden de analyses van de methodetoetsen ook meegenomen. De bevindingen vormen het 
startpunt voor het groepsplan van de komende periode. 
 
  



   

 

2. Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen 
Om vast te stellen of de leerlingen de aangeboden stof beheersen en of ze vorderingen 
maken, nemen we toetsen af. We maken gebruik van toetsen die horen bij de door ons 
gehanteerde lesmethodes (de methode toetsen) en van methodeonafhankelijke toetsen die 
horen bij het leerlingvolgsysteem van het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). 
Daarnaast gebruiken wij de IEP Eindtoets als eindtoets in groep 8. 
Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, door gebruik te 
maken van Kanvas. De leerlingen van de groepen 1 en 2 volgen we met de Leerlijnen Jonge 
kind van Parnassys.  
 

2.1 Leerlingvolgsystemen  
Op de Gertrudisschool maken we gebruik van onderstaande leerlingvolgsystemen. 
 
2.1.1 Leerlijnen Jonge kind  
Voor de hele kleuterperiode zijn de doelen gepland per halfjaar. Hier worden de 
tussendoelen van de SLO gevolgd. Om de 6 weken wordt het volgsysteem ingevuld. Aan de 
hand van de resultaten worden de doelen voor de komende periode vastgesteld. Voor 
leerlingen waar meer zorg nodig is, nemen we de uitgebreide leerroutes af. Dit gebeurt in 
overleg met de intern begeleider.  
 
De verschillende leerlijnen zijn geclusterd in vijf leergebieden: taal, rekenen, motoriek, 
sociaal-emotioneel en spel. Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een opbouwende 
moeilijkheidsgraad. Deze moeilijkheidsgraad wordt weergegeven door middel van een 
beheersingsniveau. In onderstaande tabel ziet u wanneer aan welk beheersingsniveau 
gewerkt wordt. Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs. Door de kinderen door het jaar 
heen te volgen en hen een passend aanbod te doen, volgen wij de kinderen in hun 
ontwikkeling. 
 

0 1a 1b 2a 2b 2c 
Voorafgaand 
aan  groep 1 

1e helft groep 1 2e helft groep 1 1e helft groep 2 2e helft groep 2 Begin groep 3 

 
Spel:  
Alle ontwikkelingsgebieden komen samen in het spel van het jonge kind. In de 
kleutergroepen is het daarom belangrijk om het accent te leggen op spel. Kinderen leren 
door spel als het een veilige situatie is, waarin ze zowel gestimuleerd worden om te 
ontdekken en te leren, maar waar anderzijds ook spelvrijheid is en geborgenheid. In 
spelsituaties kan de zone van de naaste ontwikkeling gecreëerd worden om sociale 
vaardigheden, taalvaardigheden, rekenvaardigheden en motorische vaardigheden verder te 
ontwikkelen en te oefenen.  
 
Motoriek:  
Beweging is voor jonge kinderen erg belangrijk. Kinderen bewegen veel en herhalen 
bewegingen ook vaak. Alle vormen van bewegen vallen onder het leergebied motoriek. Dat 
kinderen veel bewegen is niet alleen van belang voor hun motorische ontwikkeling. Het 
heeft invloed op hun totale ontwikkeling, ook de sociaal- emotionele ontwikkeling en de 
cognitieve ontwikkeling. Motoriek is te onderscheiden in de grove motoriek, de fijne 
motoriek en de sensomotoriek. Bij de grove motoriek horen de grote bewegingen, die 



   

 

gemaakt worden met behulp van spieren en spiergroepen die dichtbij de romp zijn. De fijne 
motoriek omvat de bewegingen die met de handen en vingers worden gemaakt en de 
sensomotoriek omvat de ontwikkeling van de zintuigen.  
 
Taal:  
De taalleerlijnen jonge kind zijn onderverdeeld in beginnende geletterdheid en interactief 
taalgebruik. Bij de leerlijn interactief taalgebruik komt de mondelinge taalvaardigheid terug. 
Daarbij zijn onderdelen opgenomen van het woordgebruik, het vloeiend en verstaanbaar 
vertellen, het luisteren, het voeren van gesprekjes en het uiten van de mening en het stellen 
van vragen. De leerlijn beginnende geletterdheid bestaat uit de onderdelen verhaalbegrip, 
taalfuncties, boekoriëntatie en taalbewustzijn. 
 
Rekenen:  
De rekenleerlijnen jonge kind zijn onderverdeeld over verschillende rekendomeinen. nl. 
tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. Onder meten verstaan we het herkennen, 
onderscheiden en begrijpen van verschillende grootheden, onder meetkunde verstaan we 
het leren begrijpen van de ruimte, het herkennen van meetkundige begrippen en het 
gebruiken van de taal die erbij hoort.  
 

2.1.2. CITO  
Twee maal per jaar worden de vorderingen getoetst door middel van toetsen ontwikkeld 
door het CITO. We vergelijken de toetsuitslagen met de landelijke gemiddelden. De 
resultaten kunnen worden bekeken op individueel niveau, op groepsniveau en op 
schoolniveau.  
 
Toetsscores 
De scores die behaald worden bij de Cito-toetsen worden aangegeven met de cijfers I t/m V.  
 
  - Niveau I:  Goed tot zeer goed (20% hoogst scorende leerlingen) 
  - Niveau II:  Ruim voldoende tot goed (20% net boven het landelijke gemiddelde scorende 

leerlingen) 
- Niveau III:  Gemiddeld (20% op het landelijk gemiddelde scorende  

leerlingen) 
- Niveau IV:  Zwak tot matig (20% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende 

leerlingen) 
  - Niveau V:  Zeer zwak tot zwak (20% laagst scorende leerlingen) 

 
Wij gebruiken de volgende Cito-toetsen:  
 

Drie Minuten Toets 1 Groep 3-8 

Begrijpend lezen 3.0 Groep 3-8 

Spelling 3.0 Groep 3-8 

Spelling Werkwoordspelling 3.0 Groep 7-8 

Rekenen & Wiskunde 3.0 Groep 3-8 

AVI  Groep 3-8 

 

                                                 
1 Vanaf 2018-2019 wordt stapsgewijs de drie minutentoets 2018 ingevoerd.  



   

 

Voor de frequentie waarin deze toetsen worden afgenomen verwijzen wij u naar de 
bijgevoegde zorgkalender. De zorgkalender (zie bijlage 2) wordt ieder jaar gemaakt door de 
Intern begeleiders. 
  

2.1.2.1. Inhoud Cito toetsen  
Drie Minuten Toets  
Met de resultaten van de Drie-Minuten-Toets kun je zien of de technische leesvaardigheid 
zich naar wens ontwikkelt. De leerlingen lezen maximaal drie verschillende leeskaarten elk 
gedurende een minuut hardop voor. De nadruk ligt op de snelheid waarmee ze afzonderlijke 
woorden voordragen. 
  
Begrijpend Lezen  
De Toetsen Begrijpend Lezen bevatten teksten met vragen, die alle met de betekenis van de 
tekst te maken hebben. In de opdrachten moeten de leerlingen achter de betekenis van de 
tekst zien te komen: wat zegt de schrijver van de tekst, waarover schrijft hij en met welk 
doel en voor wie is zijn tekst bestemd? 
 
In de groepen 3 wordt er door de leerkracht en de intern begeleider bepaald welke 
leerlingen de toets doen. Er wordt kritisch gekeken naar het niveau van het technisch lezen. 
Wanneer de leerling op een goed leesniveau zit, wordt de toets gemaakt. Het resultaat van 
de toets komt niet op het rapport, het wordt alleen gebruikt als indicatie voor de groep. 
 
Spelling  
De toetsen bestaan uit twee dictees van 25 woorden. Bij elk dictee zijn er een aantal 
spellingcategorieën geselecteerd. Het hoofddoel van de toetsen Spelling is het in kaart 
brengen van het vaardigheidsniveau en de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Vanaf groep 7 bestaan de toetsen uit twee verschillende onderdelen, namelijk werkwoorden 
en niet-werkwoorden. 
 
Rekenen & Wiskunde  
De toetsen Rekenen & Wiskunde hebben betrekking op de volgende leerstofonderdelen: 
- getallen en getalrelaties 
- hoofdrekenen: optellen en aftrekken 
- hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen 
- complexere toepassingen 
- meten en meetkunde 
- tijd (vanaf groep 4) 
- geld (vanaf groep 4) 
- verhoudingen (vanaf einde groep 4) 
- breuken (vanaf einde groep 6) 
- procenten (vanaf einde groep 7) 
 
AVI (Technisch lezen) 
Bij het AVI-lezen gaat het om het technisch lezen van een tekst. Hierbij wordt een 
onderverdeling gemaakt in 12 niveaus. De niveaus lopen van AVI start, niveau M3 t/m 
niveau E7 en het hoogste niveau is AVI plus. De leerlingen lezen een tekst zo vlot en zo 
nauwkeurig mogelijk.  



   

 

 

2.1.2.2. Aanpassingen bij afname Cito toetsen  
Digitale toetsen 
De leerkracht kan in overleg met de intern begeleider ervoor kiezen om een leerling de toets 
digitaal af te laten nemen. Leerlingen met dyslexie of leerlingen die zeer veel moeite hebben 
om zich te concentreren, kunnen dit als prettig ervaren. Wanneer een kind in aanmerking 
komt om de toets digitaal te maken, wordt er eerst een oefentoets gemaakt. Aan de hand 
van de oefentoets geeft de leerling zelf aan of hij/zij dit als prettig ervaart. 
 
De groepen 4 t/m 6 kunnen de toetsen digitaal maken, behalve Begrijpend lezen 3.0. 
De groepen 7/8 kunnen alle toetsen digitaal maken. 
 
Dyslexie 
Bij de leerlingen met dyslexie bestaan verschillende compenserende maatregelen rond de 
Cito toetsen. Deze zijn opgenomen in het dyslexiepaspoort van de leerling. Deze afspraken 
komen tot stand in overleg met leerkracht en ouders.  
Denk hierbij aan: een vergrote weergave, extra tijd, voorgelezen door leerkracht of 
computer en het gebruiken van hulpmiddelen, zoals een tafelkaart of een spiekschrift 
(spelling).  
 

 2.2 IEP Eindtoets  
Leerlingen in groep 8 maken verplicht een eindtoets. De eindtoets meet de verplichte 
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Scholen kunnen 
zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen. Wij 
hebben er als school voor gekozen om de IEP Eindtoets te gebruiken. Deze toets is zo 
ontwikkeld dat deze goed aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Op deze manier 
zijn de situaties herkenbaar en vertrouwd. De opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in 
moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven en eindigt met moeilijkere 
opgaven. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans 
om te laten zien wat hij of zij kan. De uitslag van deze toets is een laatste objectief gegeven 
die ertoe dient eventueel het definitieve advies te heroverwegen. 
 

2.3 Protocol leesproblemen en dyslexie  
Het Protocol Leesproblemen en dyslexie gebruiken we als leidraad om vorderingen van 
leerlingen in het leesproces nauwkeurig te volgen. Zo proberen we vroegtijdig 
leesproblemen te onderkennen en aan te pakken. 
Het protocol biedt signaleringstoetsen, maar ook handvatten voor de invulling van de extra 
begeleiding van leerlingen met leesproblemen (interventies). Dyslexie kan vanaf midden 
groep 4 worden vastgesteld. Als school heeft het onze voorkeur om vanaf groep 5 te 
diagnosticeren. Eventuele dyslexiebehandeling, bij het toekennen van een 
dyslexieverklaring, zal een groter rendement opleveren. 
 
 
 
 



   

 

2.4 Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie 
Het Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie gebruiken we als leidraad om 
vorderingen van leerlingen in het rekenproces nauwkeurig te volgen. Zo proberen we 
vroegtijdig rekenproblemen te onderkennen en aan te pakken. 
Het protocol biedt signaleringstoetsen, maar ook handvatten voor de invulling van de extra 
begeleiding van leerlingen met rekenproblemen (interventies). Dyscalculie kan vanaf groep 6 
worden gediagnosticeerd.  
 

2.5 Ontwikkelingsperspectief 
Voor sommige leerlingen gaat het tempo van de groep bij één of meer vakken te snel. Ook 
voor deze leerlingen moet het onderwijs zo ingericht zijn dat zij in het tempo mogen leren 
dat zij aankunnen. Deze leerlingen kunnen na 30 maanden onderwijs een eigen leerlijn 
krijgen. Waarbij voor betreffende vakken wordt vastgesteld welke aangepaste tussen- en 
einddoelen bereikt zullen worden met behulp van welke aanpak.  
Mocht een leerling een onderwijsperspectief (OPP) nodig hebben, draagt de intern 
begeleider zorg voor het opstellen van een plan i.s.m. de leerkracht. Dit plan wordt 
vervolgens besproken met de ouders en er worden afspraken gemaakt over wanneer te 
evalueren. Ouders ondertekenen het OPP. Dit verslag wordt opgeslagen in Parnassys.  
 
Voor leerlingen waar een arrangement of analyse en ondersteuningstraject vanuit het 
samenwerkingsverband wordt aangevraagd, wordt tevens een OPP opgesteld.  
 

2.6. Sociaal emotionele ontwikkeling 
Op de Gertrudis maken we gebruik van Kanvas en Leerlijnen Jonge Kind om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. 
 

2.6.1. Leerlijnen in Parnassys 
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid. 
Optimale betrokkenheid en welbevinden zijn voorwaarden voor een kind om zich te kunnen 
ontwikkelen. Binnen de leerlijn sociaal-emotioneel valt betrokkenheid, welbevinden, sociaal 
initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing, inlevingsvermogen, 
taakgerichtheid en zelfstandigheid. 

 

2.6.2. Sociogram 
Elk jaar wordt er vanaf groep 4 in oktober een sociogram afgenomen. Hiervoor gebruiken we 
het programma sociogram van de internetsite www.sociogram.nl. We doen dit om zicht te 
krijgen in sociale relaties binnen de groep en de eventuele veranderingsprocessen daarin.  
De groepsleerkracht kan mede op grond van deze informatie de sociale structuur bewaken 
en waar nodig actie ondernemen. 
 

2.6.3. Kanvas 
Als school wordt er van je verwacht de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
systematisch te volgen en ondersteuning te bieden. We hebben gekozen voor Kanvas. Dit 
systeem sluit aan bij de visie van school. De gegeven adviezen passen binnen onze 
Kanjeraanpak. 
  
Het Kanjer Volg- en Adviessysteem bestaat uit de volgende drie onderdelen.  



   

 

 
1. Leerlingvragenlijst voor groep 5 t/m 8 

De Leerlingvragenlijst meet hoe leerlingen hun eigen sociaal functioneren in de klas ervaren. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in externaliserend gedrag, pro sociaal gedrag, 
internaliserende (depressieve) gevoelens en de intentie om negatief gedrag te laten zien. 
 
2. Docentvragenlijst en adviessysteem voor groep 3 t/m 8 

Het Docent adviessysteem geeft - als de docent een 12-tal vragen heeft beantwoord -, een 
overzicht van gedragingen van leerlingen zoals de leerkracht die ervaart. Het systeem geeft 
bovendien aan wat mogelijke oorzaken zijn van het gedrag van de leerling; wat de 
symptomen zijn van het gedrag en wat raadzaam is te doen. 
 
3. Sociale Veiligheidslijst voor groep 5 t/m 8  
De volgende aspecten worden gemeten in deze lijst:  
(1) Het vóórkomen van incidenten op school. Dit is de aantasting van sociale veiligheid 
(pesten etc.), psychische veiligheid (bedreigen etc.) en fysieke veiligheid (schoppen etc.). (2) 
Veiligheidsbeleving van leerlingen (Ik voel me veilig op school/op het plein etc.)  
(3) Welbevinden van leerlingen (Hoe prettig voel je je tussen je klasgenoten?)  
(4) Leerkracht treedt op (Vinden leerlingen dat de leerkracht goed optreedt?)  
(5) Angst voor incidenten 

 

2.7 Overgang naar een volgende groep  
 
Van groep 2 naar groep 3  
Een leerling die geboren is voor januari komt direct in groep 1 terecht en stroomt in principe 
het jaar erop door naar groep 2. Niet alle leerlingen zijn na 1,5 tot 2 jaar op sociaal-
emotioneel en cognitief gebied voldoende ontwikkeld om naar groep 3 te gaan. De overgang 
naar groep 3 wordt dan ook beoordeeld om als school samen met de ouders een gedegen 
keuze te kunnen maken of het kind klaar is voor het onderwijs van groep 3. We streven naar 
besluitvorming uiterlijk in mei. Bij twijfel kan in overleg met de intern begeleider ervoor 
gekozen worden een aantal weken meer tijd te nemen voor een definitief besluit. Het besluit 
wordt samen met ouders genomen. Uiteindelijk is school verantwoordelijk voor het besluit. 
Wanneer een leerling aan het einde van groep 2 niet klaar is voor de overgang naar groep 3, 
zal de leerling met een aangepast programma nogmaals het 2e jaar doorlopen.  
 
Groep 3-8:  
Als er met betrekking tot een leerling bij de leerkracht twijfels ontstaan over de overgang 
naar een volgende groep, wordt in overleg met de intern begeleider in een vroeg stadium 
contact gezocht met ouders. Er wordt afgewogen of een extra jaar in dezelfde groep op 
sociaal-emotioneel gebied, taak/werkhouding en cognitieve prestaties een duidelijke 
meerwaarde kan hebben voor de leerling. We streven naar besluitvorming uiterlijk in mei. 
Het besluit wordt samen met ouders genomen. Uiteindelijk is school verantwoordelijk voor 
het besluit. 
 

 
  



   

 

2.8. Bewaren van de toets gegevens  
De methodeonafhankelijke toetsen worden veelal twee keer per jaar afgenomen in januari 
en juni. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de juiste invoer van de resultaten in 
Parnassys. De toetsboeken en toetsbladen van methodeonafhankelijke toetsen worden 
tijdens het schooljaar in de groep bewaard voor analyse, vervolgens worden deze aan het 
eind van het schooljaar vernietigd.  
 
De methode gebonden toetsen worden ingevoerd in Parnassys. De verantwoordelijkheid 
voor het bewaren en invoeren van de toets resultaten ligt bij de leerkracht.  
 

2.9. Overdracht gegevens als een leerling van school gaat  
De intern begeleider verstuurt een digitale rapport naar de volgende school, in de vorm van 
een overstapdossier in Parnassys (OSO). Als aanvulling kan er een onderwijskundig rapport 
worden meegestuurd. Ouders ontvangen hiervan een kopie per mail. Verder is het 
gebruikelijk dat de ontvangende school contact opneemt met de intern begeleider. Tijdens 
dit gesprek worden onderwijsbehoeften en resultaten van het onderwijs besproken.  
  



   

 

3. Overlegmomenten  
 

3.1. Groepsbespreking met de intern begeleider 
Driemaal per jaar hebben de leerkrachten van groep 1 t/m 8 een groepsbespreking met de 
intern begeleider. Tijdens deze bespreking worden de bevindingen van de leerkracht(en) 
over de groep als geheel besproken. Daarnaast worden leerlingen waar de leerkracht vragen 
of zorg over heeft kort besproken. 
Mocht het nodig zijn langer over één of meer leerlingen te spreken dan wordt er een 
vervolgafspraak gemaakt voor een individuele leerlingbespreking. 
 
Doel: de leerkracht heeft voldoende overzicht en handvatten om het zorgaanbod voor de 
groep te kunnen plannen en uit voeren.  
 
Inhoud gesprek:  
 De verdeling van de zon/maan/ster aanpak: welk kind past bij welke aanpak, wat zijn de 

verwachtingen?  
 Bespreken basisaanpak / groepsplan per vakgebied  
 Themaplannen en leerlijnen bekijken (groep 1-2) 
 Een korte bespreking individuele leerling(en). 
 Bespreken hoe het gaat in de groep wat betreft klassenmanagement, bieden van hulp, 

omgaan met verschillen, etc. 
 
Voorbereiding op de groepsbespreking  
• Het voorbereidingsformulier groepsbespreking is ingevuld en van te voren gemaild aan 

de intern begeleider.  
• De toetsgegevens in Parnassys zijn compleet (zowel cito- en methodetoetsen). 
• De groepsplannen/ themaplannen van voorgaande periode zijn geëvalueerd, met 

analyses van de methodetoetsen.  
• De nieuwe indeling van niveaugroepen per vakgebied is gemaakt. 
 
Wat mag je van de Intern begeleiders verwachten bij de groepsbespreking?  
• De intern begeleider vult het voorbereidingsformulier aan en hangt het in Parnassys. 
• Voorbereiding: inventarisatie extra onderwijsbehoeften leerlingen per vak 
• De intern begeleider neemt een coachende rol op zich.  
 

3.2 De taken en verantwoordelijkheden rondom de zorg 
Alle taken en verantwoordelijkheden zijn samengevat in een document, zie bijlage 1. 
Dit document is tot stand gekomen om alle rollen duidelijk in kaart te brengen.  
De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor de zorg in de groep.  
 

3.3. Overleg over leerlingenzorg met het team 
Regelmatig wordt er tijd vrijgemaakt tijdens de vergadering voor zorgonderwerpen. - - 

- de intern begeleiders houden de leerkrachten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van de zorg. 

- de intern begeleiders bespreken een enkele keer een bepaald onderwerp rondom de 
zorgverbreding. 

- Leerkrachten kunnen ook onderwerpen rondom de zorg aandragen. 



   

 

 

3.4. Groepsoverdracht  
Elk jaar wordt er een ontwikkeldag ingepland aan het einde van het schooljaar. Op deze dag 
wordt de groepsoverdracht gehouden en worden de basisplannen/groepsplannen 
geëvalueerd. Bij de basisplannen bekijken we per leerjaar de aandachtpunten. Daarnaast 
bekijken we welke specifieke aanpak de leerlingen nodig hebben. De laatste 
groepsbespreking van het schooljaar, is de basis voor de groepsoverdracht. De 
aandachtspunten van de laatste groepsbespreking worden op het overdrachtsformulier 
genoteerd. Er wordt o.a. verwezen naar aantekeningen in Parnassys. Elke leerkracht draagt 
zijn groep over aan de volgende leerkracht waarbij de volgende onderdelen aan de orde 
komen: 
 

 Overzicht van leerdoelen (behaald of niet behaald) 

 De niveauverdeling (zonaanpak/maanaanpak/steraanpak) van de groep 

 OPP/ Arrangement / Dyslexie / Dyscalculie 

 Aanpassingen op het basisplan 

 Individuele afspraken  

 Bijzonderheden 
 

3.5. Zorgoverleg 
De intern begeleiders hebben drie wekelijks onderling overleg. Gemiddeld één keer per zes 
weken vindt er overleg plaats tussen de directeur en de intern begeleiders.  
 

3.6. Overleg Schoolbegeleidingsdienst (Zien in de klas) 
Er kunnen op verzoek overlegmomenten met de schoolbegeleider van Zien in de klas 
worden gepland. Tijdens dit overleg worden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
besproken. Ook kunnen er consultatiegesprekken en observaties gepland worden. Mocht er 
een onderzoek gedaan worden, dan kan de schoolbegeleider deze afnemen. Op school is 
een beperkt budget beschikbaar, wanneer school een concrete hulpvraag heeft kan voor 
onderzoek worden gekozen. In sommige gevallen wordt er aan ouders gevraagd om het 
onderzoek zelf te bekostigen, dan wel via het buurtteam.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

4. Verslaglegging van gegevens 
Voor het vastleggen van gegevens gebruiken wij Parnassys.  

 

4.1. Parnassys 
Alle beschikbare informatie over de leerlingen wordt opgeslagen in Parnassys. De volgende 
informatie is er onder andere te vinden: 

- inschrijfformulier 

- Intakevragenlijst 

- Notitie leerlijnen 

- medische gegevens 

- overzicht van de schoolloopbaan van het kind. 

- observatieverslagen 

- aantekeningen n.a.v. oudergesprekken  

- overdrachtsgegevens van andere scholen 

- verslagen van consultatiegesprekken 

- gespreksverslagen van andere buitenschoolse instanties 

- onderzoeksverslagen 

- dyslexieverklaringen 

- onderwijskundige rapporten 

- verslagen van het samenwerkingsverband 

- verslagen van ambulante begeleiders 

- aanvraag arrangementen 

- groepsplannen/basisplannen 

- toets registraties 

- groepsoverzichten 
 

Alle leerkrachten hebben een eigen inlog en hebben altijd toegang tot de informatie die 
beschikbaar is van de leerlingen.  
 

4.2 Ouderportaal 
Ouders kunnen gebruik maken van het ouderportaal van Parnassys. Ze hebben inzage in de 
persoonsgegevens van hun kind en toetsresultaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 

5. Contacten met ouders 
De contacten met ouders over de vorderingen van leerlingen bij ons op school worden op de 
volgende wijze onderhouden: 
 
In de derde week van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd door de 
ouders van de volgende groepen: instroom, groep 3, groep 6, groep 7 en groep 8.  
Ouders krijgen dan specifieke informatie over organisatorische en didactische zaken die 
belangrijk zijn dat schooljaar.  
 
In de vierde week van het school worden de afstemmingsgesprekken gehouden. In dit 
gesprek staat de afstemming met ouders in een vroegtijdig stadium centraal. Ouders kunnen 
hun vragen stellen, zorgen uitspreken en aandachtspunten formuleren.  
 
Tweemaal per jaar ontvangen de ouders van leerlingen in groep 2 tot en met 8 een 
schriftelijke rapportage van de vorderingen van hun kind. Groep 1 krijgt aan het eind van het 
schooljaar een rapport. In de rapporten staan gegevens over de leerresultaten, maar ook 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om tussentijds met een leerkracht over een leerling te 
praten. Dit kan op verzoek van de leerkracht en ook op verzoek van de ouders. Ook wanneer 
de intern begeleider betrokken is, zal de leerkracht altijd aanwezig zijn bij de gesprekken. 
 

 Groep 1 Groep 2 Groepen 3 t/m 5 Groepen 6 t/m 8 

Sep. Infoavond 
Afstemmingsgesprek 
 

x Infoavond (3) 
Afstemmingsgesprek 
 

Infoavond (POVO) 
Afstemmingsgesprek 
 

Nov. Facultatieve  
oudergesprekken 
 

oudergesprekken Facultatieve  
oudergesprekken 
 

Facultatieve  
oudergesprekken 
 

Feb. Voortgangsgesprekken 
 

Rapport 
rapportgesprekken 

Rapport 
rapportgesprekken 

Rapport 
Definitief advies (8) 
Rapport gesprekken 
 

Apr.    Heroverweging IEP (8) 

Jun.  Rapport 
Facultatieve  
oudergesprekken 
 

Rapport 
Facultatieve  
oudergesprekken 
 

Rapport 
Facultatieve  
oudergesprekken 
 

Rapport 
Preadvies (6) 
Voorlopig advies (7)  

 
  



   

 

Met ouders wordt ook gesproken over onderstaande onderwerpen: 
 

 Signalen in een zo vroeg mogelijk stadium. 

 Wanneer wij als school het wenselijk vinden dat het buurtteam betrokken gaat worden.  

 Wanneer de schoolbegeleider van Zien in de klas betrokken gaat worden.  

 Wanneer hun kind voor nader diagnostisch onderzoek in aanmerking komt (intern of 
extern).  

 Wanneer (buiten school) onderzoek heeft plaatsgevonden, worden de resultaten 
meestal besproken met (een deskundige van het onderzoeksbureau) de ouders, de 
leerkracht en de intern begeleider. 

 Aanmelding bij het samenwerkingsverband:  
wanneer er voor een leerling een arrangement of analyse en ondersteuning van het 
samenwerkingsverband wordt aangevraagd, worden ouders op de hoogte gesteld. Ook 
zullen er gesprekken plaatsvinden waarbij ouders, leerkracht, consulent en intern 
begeleider aanwezig zijn. 

 Eventuele verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs. 

 Kleuterverlening, doublure of versnellen.  

 Verandering in de thuissituatie  

 Overige bijzonderheden 
 

  



   

 

6. Doorstroming voortgezet onderwijs 
 

Procedure aansluiting Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs (POVO)  
 

Voor de begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs is in Utrecht POVO 
opgezet. POVO valt onder het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.  
De procedure omvat drie fasen:  
(1) voorlichting, oriëntatie en advies  
(2) aanmelding, toelating en overdracht  
(3) terugkoppeling.  
 
De POVO-aanmeldingen worden geregeld door de leerkrachten van groep 8. De intern 
begeleider heeft supervisie en ondersteunt de leerkrachten waar nodig.  
 
In groep 6 en 7 wordt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond 
georganiseerd, waarin het onderwijssysteem toe wordt gelicht en de tot stand komen van de 
adviezen. Eind groep 6 wordt er aan ouders een preadvies gegeven. Dit om ouders 
vroegtijdig te informeren en vroegtijdig te kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs. 
Eind groep 7 worden de voorlopige adviezen met ouders en de leerling besproken. Deze 
adviezen komen tot stand in samenwerking met leerkracht, intern begeleider en 
schoolleider op basis van CITO-resultaten en werkhouding.  
 
In september wordt er in groep 8 een uitgebreide informatieavond gegeven, waarin ouders 
worden voorgelicht over hoe POVO werkt en welke belangrijke data zijn vastgesteld voor dat 
jaar betreffende de afname van de Eindtoets en uiterlijke aanmelddatum. Ook worden 
ouders op de hoogte gesteld van de verschillende open dagen die er zijn van de VO-scholen 
in Utrecht.  
In januari-februari vullen leerkrachten het OKR (onderwijskundig rapport) in voor iedere 
leerling. In februari volgt het definitieve advies en wordt het OKR met ouders doorgenomen. 
 
IEP Eindtoets 
In april wordt na het definitieve advies de IEP Eindtoets afgenomen.  
De uitslag van deze toets is een laatste, objectief gegeven die ertoe dient eventueel het 
definitieve advies te heroverwegen. Het advies kan alleen naar boven worden aangepast. 
Meer informatie over hoe deze procedure werkt, kunt u terugvinden op de website: 
www.sterkvo.nl  
 
Binnen de POVO is er een aparte procedure voor leerlingen met een leerachterstand of  
andere zorgen waardoor de plaatsing op het VO extra aandacht vraagt. De aanmelding  
van deze leerlingen vindt plaats op basis van de gegevens van de toetsen die eind groep 7 
worden afgenomen voor aanvang van het leerjaar 8. Na aanmelding wordt het  
drempelonderzoek afgenomen. Eventueel wordt deze aangevuld met de Nederlandse  
Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). Op de website van POVO Utrecht is 
uitgebreidere informatie beschikbaar. 

 
  



   

 

Drempelonderzoek 
Bij leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs wordt in oktober standaard het 
drempelonderzoek afgenomen. Aan de hand van de uitslag van de toets maakt de leerling de 
NIO (intelligentietest). Deze gegevens worden opgenomen in het OKR en met ouders 
gedeeld.  
 

  



   

 

7. Externe ondersteuningsmogelijkheden 
 
Indien een leerling onvoldoende ontwikkeling doormaakt en het lukt niet om een passend 
aanbod of begeleiding te vinden binnen school kan in overleg met de intern begeleider 
externe hulp worden ingeroepen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke mogelijkheden 
voor externe hulp er zijn.  
 
Binnen de gemeente Utrecht werken we met 4 kernpartners:  

 Samenwerkingsverband Utrecht  

 Leerplicht  

 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

 Buurtteam  
 
De Gertrudis werkt ook samen met:  

 Logopedie GGD 

 Logopedie in de buurt 

 Kinderergotherapie  

 Kinderfysio 

 Zien in de klas  

 Particuliere instanties  
 

7.1 Samenwerkingsverband Utrecht (SWV Utrecht)  
De Gertrudisschool maakt deel uit van het SWV Utrecht. Het samenwerkingsverband is er 
voor de ondersteuning van de school in het mogelijk maken van passend onderwijs aan alle 
leerlingen. Hiertoe kan zij adviseren, observaties faciliteren, consulenten passend onderwijs 
beschikbaar stellen, collegiale consultaties faciliteren of het proces begeleiden waarin een 
plaats op een school voor speciaal basisonderwijs wordt gezocht. In het jaarlijkse zorgplan 
van het samenwerkingsverband worden procedures, budgetten en doelstellingen 
beschreven. Als leerkracht en/of IB ondersteuning nodig hebben, kan samen met ouders een 
hulpvraag worden ingediend bij het SWV. Binnen het Loket Passend Onderwijs werken 
verschillende deskundigen samen om passend onderwijs mogelijk te maken voor de 
leerlingen die hulp nodig hebben. Vanaf augustus 2016 wordt er gewerkt in wijkteams, 
zogeheten TPO’s; Team Passend Onderwijs.  
 
Voor onze school zijn dat de volgende vijf personen:  

 Maartje Bakker 

 Maaike Blom 

 Yvon den Ouden 

 Carolien Roze 

 Sanne Verbruggen 

 
De intern begeleider kan een startgesprek aanvragen. Bij dit gesprek worden de hulpvragen 
besproken en de specifieke onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Ouders worden bij dit 
gesprek betrokken. Samen wordt er een plan gemaakt met daarin de vervolgstappen. De 
vervolgstappen kunnen bestaat uit: analyse en ondersteuning, aanvragen van een 
arrangement, verwijzing naar het S(B)O. 



   

 

Indien een analyse en ondersteuning traject wordt toegekend wordt er een begeleider van 
het samenwerkingsverband aan de school toegewezen. Afhankelijk van de situatie en de 
hulpvraag komt deze voor een periode van 3 tot 6 maanden langs (circa 6 
contactmomenten) en verstrekt IB, leerkrachten en ouders handelingsgerichte adviezen. Na 
een evaluatie kan besloten worden de begeleiding stop te zetten, te verlengen of om 
bijvoorbeeld andere stappen te zetten zoals een arrangementsaanvraag of een verwijzing 
naar het speciaal onderwijs aanvragen.  
 
Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 moeten alle scholen 
een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstellen. Dit profiel beschrijft de stand van zaken en 
de ambities met betrekking tot het bieden van passend onderwijs aan diverse groepen 
leerlingen. Dit schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website en wordt jaarlijks 
bijgesteld.  
 

7.2. Leerplicht  
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. De school heeft 
de plicht om alle verzuim van leerlingen te noteren. De Gertrudisschool houdt dagelijks alle 
verzuim bij in het registratiesysteem van Gynzy. Indien blijkt dat een leerling, om welke 
reden dan ook, te vaak ongeoorloofd afwezig is, kan de school Leerplicht inschakelen. De 
leerplichtambtenaar zal dan in samenwerking met de ouders een passende oplossing 
zoeken. De leerplichtambtenaar van de Gertrudis is Heleen van Vleuten.  De Gertrudis heeft 
een verzuimbeleid. Deze is te vinden op de website.  
 

7.3 Jeugdarts / jeugdverpleegkundige (JGZ) 
De jeugdarts screent alle leerlingen tenminste twee maal in de basisschoolleeftijd: in groep 2 
en groep 7. De jeugdarts rapporteert na afloop aan school (IB) over voor school relevante 
zaken, binnen de geldende privacy-afspraken. Indien er tussentijds vragen ontstaan kan een 
extra consult worden aangevraagd door de intern begeleider en ouders. De jeugdarts kan, 
evenals de huisarts, ouders doorverwijzen naar specialistische organisaties voor verder 
onderzoek. 
 
Jeugdarts: Leonieke Merkestein 
Jeugdverpleegkundige: Irene de Vos 
 

7.4 Buurtteam  
 Bij het buurtteam kunt u terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, 
echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, 
eenzaamheid, overlast en meer. Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met 
veel ervaring. Zij werken nauw samen met scholen, consultatiebureaus, huisartsen en 
wijkverpleging. Als school kunnen wij de ouders adviseren contact op te nemen met de 
buurtteammedewerker, om eventuele zorgen te bespreken. Het Buurtteam kan ook worden 
uitgenodigd tijdens een oriënterend oudergesprek. Ouders kunnen telefonisch of persoonlijk 
zich aanmelden bij het Strandpaviljoen tussen 8.30-13.00 uur.  
 
  



   

 

7.5. Logopedie 

 
7.5.1.Logopedie GGD 
De spraak/taalontwikkeling is een belangrijk facet van de ontwikkeling van het kind. 
Problemen op dit vlak moeten tijdig opgespoord worden en behandeld. 
Alle leerlingen uit groep 2 worden door de logopediste van de Gemeentelijke Geneeskundige 
en Gezondheidsdienst (GG&GD) onderzocht middels een screening. De ouders worden van 
te voren hierover schriftelijk geïnformeerd. De bevindingen worden met de groepsleerkracht 
besproken.  
Indien nodig worden er adviezen gegeven of er volgt een controle of uitgebreider 
onderzoek. In sommige gevallen is een verwijzing naar een particuliere logopedist 
noodzakelijk.  
 

7.5.2 Logopedie particulier 
Leerlingen kunnen door verschillende instanties worden doorverwezen naar logopedie. Denk 
hierbij aan consultatiebureau, voorschool, kinderdagverblijf, basisschool, huisarts, jeugdarts. 
In sommige gevallen is een verwijzing van een huisarts nodig. In de omgeving van de school 
zitten meerdere logopedisten. Ouders maken hierin zelf een keuze. Soms wordt een 
logopedist(e) met een specialisme aangeraden. Een logopedist(e) start altijd met een 
intakegesprek voor onderzoek. Daarna wordt er gewerkt aan concrete doelen. Wij stellen 
contact tussen school en de logopedist(e) sterk op prijs.  
 

7.6 Kinderergo 
De school werkt samen met kinderergotherapie Utrecht. Kinderen kunnen hierbij terecht 
wanneer er hulpvragen zijn op het gebied van: prikkelverwerking, concentratie, taakaanpak 
en fijne motoriek. Behandeling kan op school of op de praktijk worden geboden. De 
vergoeding loopt via de zorgverzekering. 
 

7.7. Kinderfysio 
De school werkt samen met kinderfysiotherapeute Noortje Burg. Kinderen kunnen hierbij 
terecht wanneer er hulpvragen zijn op het gebied van grove motoriek en spieren. 
Behandeling onder schooltijd is alleen wenselijk als de hulpvragen alleen schoolspecifiek zijn, 
anders is behandeling in de praktijk buiten schooltijd mogelijk. Ouders zijn vrij om zelf een 
andere kinderfysio aan te wijzen. De vergoeding loopt via de zorgverzekering 
 

7.8. Zien in de Klas  
Centraal in de begeleiding van Zien in de klas staan de consultatiegesprekken. Dit zijn 
gesprekken waarin de leerlingbegeleider van Zien in de klas met de betreffende leerkracht 
en de intern begeleider een ingebracht vraag goed analyseert. Dit kunnen alle signalen 
betreffen die door de groepsleerkracht gesignaleerd worden rondom leren en gedrag.  
 
Betreft het een vraag rondom een leerling dan verzamelt de leerkracht van tevoren alle 
beschikbare informatie, zoals toetsresultaten, resultaten van verder afgenomen onderzoek, 
observatiegegevens, informatie van ouders, en vult het formulier in.  
Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat precies de vraag is, worden stimulerende en 
belemmerde factoren beschreven en samen wordt een plan opgesteld en afspraken 
gemaakt over het vervolg.  



   

 

Een consultatiegesprek leidt niet altijd tot een oplossing. De leerlingbegeleider van Zien in de 
klas heeft de mogelijkheid om in de snelle actie een kort, aanvullend onderzoek te doen. De 
snelle actie tijd kan ook ingezet worden voor bijv. een oudergesprek of het interpreteren van 
toetsgegevens. 
 
Naast deze consultatiegesprekken kunnen we vanuit school altijd contact opnemen met de 
leerlingbegeleider voor andere vragen. We werken met een vaste begeleider vanuit Zien in 
de klas, Amber Stokhof. Zij is op verzoek op school aanwezig.  
 
Indien er vragen zijn over capaciteiten en mogelijkheden van een leerling kan de intern 
begeleider samen met ouders en leerkracht overgaan tot het (laten) uitvoeren van 
onderzoek naar bijvoorbeeld intelligentie. De school ontvangt hiervoor een beperkt budget 
en zal, mede in overleg met ouders, besluiten over de besteding hiervan. Soms wordt aan 
ouders gevraagd om het onderzoek zelf te bekostigen.  Voor de bekostiging van breder 
diagnostisch onderzoek kan er bij het buurtteam een aanvraag gedaan worden.  
 

7.9 Particuliere specialisten 
Buiten de zorg die de school biedt aan leerlingen is het voor ouders mogelijk hulp te zoeken 
bij particuliere specialisten.  Dit kunnen particuliere onderzoeksbureaus zijn, waar ouders 
hun vragen over hun kind neer kunnen leggen; te denken valt aan een dyslexieonderzoek, 
een intelligentieonderzoek. Wanneer een kind in aanmerking komt voor een multidisciplinair 
onderzoek zullen de ouders in contact komen met de afdeling kinderpsychiatrie van het 
UMC, met Altrecht of met een particuliere instelling. Het kan zijn dat een kind buiten school 
extra hulp krijgt van een particuliere remedial teacher, van een logopediste, van een 
fysiotherapeut. In alle gevallen geldt dat school het erg op prijs stelt wanneer ouders de 
leerkrachten hiervan op de hoogte houden. Suggesties voor de begeleiding van het kind zijn 
voor school van groot belang. Wanneer een kind buiten school is onderzocht wordt dit 
meestal nabesproken met een deskundige van het onderzoeksbureau, de ouders, de 
leerkracht en de intern begeleider. 

  



   

 

8. Meldcode  
 
In deze meldcode worden de stappen beschreven die van een leerkracht op de 
Gertrudisschool worden verwacht als zij kindermishandeling of huiselijk geweld signaleren. 
Ook worden de stappen beschreven die de intern begeleider dient te doorlopen.  
 
Een uitgebreidere beschrijving van de meldcode voor het onderwijs en extra informatie over 
alles wat met kindermishandeling en huiselijk geweld te maken heeft (signalen, 
gespreksvoering, definities etc.) is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-
huiselijk-geweld-en-kindermishandeling  
  
De leerkracht heeft een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid. Onderstaand figuur 
toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter 
ondersteuning van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5 een afwegingskader 
toegevoegd. 
  

 
 

8.1. Verwijsindex Utrecht  
De gemeente Utrecht werkt met de instellingen voor onderwijs, welzijn, zorg en veiligheid 
aan de verbetering van de zorgstructuur 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 zorgstructuur 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.  
 
De gemeente Utrecht is in 2009 gestart met de invoering van de verwijsindex. Mochten er 
serieuze zorgen bestaan over een leerling dan kan de intern begeleider, na overleg met 
ouders, overgaan tot het melden van deze zorg in deze verwijsindex. Als er een tweede 
beroepskracht is die ook een melding over hetzelfde kind/jongere in het systeem doet, dan 
brengt het systeem die meldingen bij elkaar. Er ontstaat dan een “match”. Beide melders 
krijgen bericht van het systeem dat zij zich beiden over dezelfde kind/jongere zorgen maken. 
Zij zoeken dan contact met elkaar om af te spreken hoe ze gezamenlijk de best passende 
zorg en ondersteuning kunnen verlenen.  
 
Wettelijk is geregeld dat een melding in de verwijsindex maximaal 2 jaar blijft staan, tenzij 
de zorgelijke situatie eerder is opgelost of ook nog na deze 2 jaar blijft voortduren. In dat 
geval kan de beroepskracht de melding verwijderen of verlengen. Een melding wordt ook 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling


   

 

verwijderd op het moment dat een jongere 23 jaar wordt of overlijdt. Een ouder of jongere 
(vanaf 12 jaar) heeft recht op inzage in het systeem, zodat zelf bekeken kan worden welke 
gegevens er over de jongere in de verwijsindex staan.  
 
 
 
 
 
  



   

 

Bijlage 1: Taken en verantwoordelijkheden zorg 
 

Taken en verantwoordelijkheden in de zorg 
 
Leerkracht 
 
Handelingsgericht werken 

 Is op de hoogte van leerlijnen en kerndoelen van het onderwijs. 

 Stelt groepsplannen op.  

 Stelt duidelijke minimum doelen.  

 Evalueert de uitvoering van de groepsplannen.  

 Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen.  

 Analyseert na elke toets de resultaten en noteert deze in Parnassys. 

 Stelt in uitzonderingen kortdurende individuele handelingsplannen op.  

 Verzorgen van aanvullend materiaal voor leerlingen die remediering nodig hebben of juist 
uitgedaagd moeten worden. Wanneer de leerkracht hier vragen over heeft, wordt er overlegd 
met de intern begeleider.  

 Is er verantwoordelijk voor dat er een OPP opgesteld wordt wanneer dit nodig blijkt. Hierbij kan 
de intern begeleider om hulp gevraagd worden. Stelt OPP op.  

 Evalueert de uitvoering van de OPP’s. Bespreekt deze minimaal 2 maal per jaar met ouders en IB 
en draagt het OPP over naar de volgende leerkracht. 

 De leerkracht is verantwoordelijk dat het dyslexie paspoort up to date is en ondertekend wordt 
door ouders. Wanneer er veranderingen zijn breng je ouders hiervan op de hoogte. 

 
Begeleiding 

 Vraagt hulp indien nodig aan collega’s en IB.  

 Overlegt met collega’s die betrokken zijn geweest bij een leerling waar een hulpvraag over is. 

 Bereidt de leerling en groepsbespreking voor volgens de gemaakte afspraken.  
 
Signalering 

 Zoekt actief naar de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 Betrekt ouders bij het in kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen.  

 Als de onderwijsbehoeften niet duidelijk worden, gaat de leerkracht in gesprek met de intern 
begeleider.  

 Kan de juiste toets- en observatie-instrumenten kiezen. Wanneer deze afwijken van de toetsen 
die op de zorgkalender staan, gaat de leerkracht hierover in overleg met de intern begeleider.  

 Kan de uitkomsten van toetsen en observaties helder weergeven.  

 Signaleert een leerling die opvalt in zijn of haar ontwikkeling en/of leervorderingen.  

 Signaleert tijdig een mogelijke doublure bij een leerling en deelt deze observatie voor de 
kerstvakantie met de intern begeleider.  

 
 
Administratie 

 Hanteert het leerlingvolgsysteem Parnassys. 

 De leerkracht is verantwoordelijk voor het vastleggen van gespreksnotities in Parnassys in het 
zorgdossier.  

 De leerkracht noteert de extra ondersteuning die leerlingen krijgen in Parnassys in het 
groepsplan. Ook als de ondersteuning door een ambulante leerkracht uitgevoerd wordt.  

 
 



   

 
Communicatie 

 Is eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.  

 Is verantwoordelijk voor het plannen van oudergesprekken.  

 Wanneer er bekend is dat een leerling gaat verhuizen, geeft de leerkracht dit door aan de intern 
begeleider. De leerkracht zorgt ervoor dat het overdracht formulier een week voor de laatste 
schooldag bij de intern begeleider is.  

 Onderhoudt contact met de logopedisten, fysiotherapeuten en speltherapeuten om de aanpak 
met betrekking tot een individuele leerling af te stemmen.  

 Bespreekt met de jeugdarts de uitkomsten van de onderzoeken in groep 2 en 7. 
 
Intern Begeleider 
 
Handelingsgericht werken.  

 Is op de hoogte van leerlijnen en kerndoelen van het onderwijs. 

 Het opzetten en coördineren van het leerlingvolgsysteem Parnassys. 
 
Besprekingen 

 Het voorbereiden en eventueel leiden van didactische teambesprekingen. 

 Het houden van periodiek overleg met de directie wat betreft bevindingen in het kader van het 
leerlingvolgsysteem en de individuele leerlingbegeleiding.  

 Trendanalyse van resultaten bespreken met het MT en het team.  

 Bereidt de groeps- en leerlingbespreking voor aan de hand van de door de leerkracht 
aangeleverde voorbereidingsformulieren.  

 Voert minimaal 4x per jaar gesprekken met de schoolbegeleider van Zien in de klas over de zorg 
op school. 

 
Begeleiding 

 Vraagt hulp indien nodig.  

 Coacht leerkrachten op het gebied van zorg. 

 Ondersteunt de leerkracht bij het signaleren van een leerling die opvalt in zijn ontwikkeling en/ 
of leervorderingen tijdens de groepsbesprekingen.  

 Voert indien nodig leerlingbesprekingen waarin leerkracht en intern begeleider samen proberen 
de onderwijs behoeften van een leerling in beeld te krijgen. Wanneer dit niet lukt worden er of 
acties voor de intern begeleider gepland of een externe deskundige ingeschakeld. 

 Ondersteunt de leerkrachten bij het analyseren van toets- en observatie gegevens en het maken 
van groepsplannen.  

 Maakt in samenwerking met het MT de trendanalyse uit de gegevens van het 
leerlingvolgsysteem en de uitwerking hiervan. 

 Ondersteunt het management team bij het onderzoeken van de behoeften van zij- instromers.  

 Begeleidt de leerkracht op verzoek bij het opstellen en evalueren van een OPP voor leerlingen 
met een eigen leerlijn.  

 Neemt contact op met Zien in de klas voor consultatie of aanvraag van een onderzoek. 

 Spreekt leerkrachten aan op het niet nakomen van zorgafspraken. Bij de tweede herinnering 
wordt de Boco ingeschakeld  

 
Signalering 

 Ondersteunt de leerkracht bij het kiezen en toepassen van toets en observatie instrumenten. 

 Beslist op advies van een leerkracht over doublure van een leerling.  
 
 
 



   

 
Administratie 

 Hanteert het leerlingvolgsysteem Parnassys.  

 Is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de zorgkalender.  

 Is verantwoordelijk voor het onderhouden van de orthotheek.  

 Is verantwoordelijk voor het onderhouden van het zorgplan. Hierin staan alle afspraken rondom 
de zorg opgenomen.  

 Zorgdragen voor de archivering van de leerling dossiers zowel digitaal als in de archiefkast. 
 
Communicatie 

 Neemt contact op met het buurtteam.  

 Heeft contact met SaVe. Hierbij wordt altijd een schriftelijke terugkoppeling gevraagd zodat 
precies bekend is welke informatie door SaVe gebruikt wordt.  

 Onderhoudt contact met de logopedisten, fysiotherapeuten en speltherapeuten om algemene 
zaken te bespreken en afspraken te maken.  

 Is verantwoordelijk voor het plannen van overleggen in geval van leerlingen met een zorgvraag 
waarbij externen betrokken zijn. 

 Zorgt bij een verhuizing voor ondertekening van het overdracht formulier en verzendt de 
gegevens naar de nieuwe school.  

 Heeft contact met JGZ en coördineert het inplannen van de bezoeken (op school) en de 
nabesprekingen en is bij deze nabesprekingen aanwezig.  

 Maakt afspraken met ambulant begeleiders/ A&O’ers die de coördinatie van de casus betreffen.  
 
Management Team 
 
Handelingsgericht werken 

 Is op de hoogte van leerlijnen en kerndoelen van het onderwijs. 
 
Besprekingen 

 Maakt in samenwerking met de intern begeleider de trendanalyse uit de gegevens van het 
leerlingvolgsysteem en de uitwerking hiervan. 

 Evalueert samen met IB en de schoolbegeleider van Zien in de klas de schoolbegeleiding. 
 
Begeleiding 

 Vraagt hulp indien nodig.  

 Wordt betrokken wanneer leerkrachten na herinnering van IB de zorgafspraken niet nagekomen 
zijn.  

 
Administratie 

 Ondertekent de nodige zorgformulieren op verzoek van IB. 
 
Communicatie 

 Verantwoordelijk voor het aannemen van zij-instromers. Let op: er is altijd overleg met de intern 
begeleiders om te kijken of de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.  

  



 

   

 

Taken en verantwoordelijkheden: Zorg 
 Leerkracht Intern 

begeleider 
MT 

Handelingsgericht werken 
Is op de hoogte van leerlijnen en kerndoelen van het onderwijs.    
Stelt groepsplannen op.     
Stelt duidelijke minimum doelen.     
Evalueert de uitvoering van de groepsplannen.     
Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen.     
Analyseert na elke toets de resultaten en noteert deze in Parnassys.    
Stelt in uitzonderingen kortdurende individuele handelingsplannen op.     
Verzorgt aanvullend materiaal voor leerlingen die remediering nodig hebben of juist uitgedaagd moeten worden. Wanneer de 
leerkracht hier vragen over heeft, wordt er overlegd met de intern begeleider.  

   

Is er verantwoordelijk voor dat er een OPP opgesteld wordt wanneer dit nodig blijkt. Hierbij kan de intern begeleider om hulp 
gevraagd worden. Stelt OPP op.  

   

Evalueert de uitvoering van de OPP’s. Bespreekt deze minimaal 2 maal per jaar met ouders en IB en draagt het OPP over naar de 
volgende leerkracht. 

   

Up-to-date houden van het dyslexie paspoort en zorgen dat het ondertekend wordt door ouders. Wanneer er veranderingen zijn 
breng je ouders hiervan op de hoogte. 

   

Coördineert en zet het leerlingvolgsysteem op     

Besprekingen 
Het voorbereiden en eventueel leiden van didactische teambesprekingen.    
Het houden van periodiek overleg met de directie wat betreft bevindingen in het kader van het leerlingvolgsysteem en de individuele 
leerlingbegeleiding.  

   

Trendanalyse van resultaten bespreken met het MT en het team.     
Bereidt de groeps- en leerlingbespreking voor aan de hand van de door de leerkracht aangeleverde voorbereidingsformulieren.     
Voert minimaal 4x per jaar gesprekken met de schoolbegeleider van Zien in de klas over de zorg op school.    
Maakt in samenwerking met de intern begeleider de trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de uitwerking 
hiervan. 

   

Evalueert samen met IB en de schoolbegeleider van Zien in de klas de schoolbegeleiding.    

Begeleiding 
Vraagt hulp indien nodig (aan collega’s en IB)    
Overlegt met collega’s die betrokken zijn geweest bij een leerling waar een hulpvraag over is.    



 

   

 

Bereidt de leerling- en groepsbespreking voor volgens de gemaakte afspraken.     
Coacht leerkrachten op het gebied van zorg.    
Ondersteunt de leerkracht bij het signaleren van een leerling die opvalt in zijn ontwikkeling en/ of leervorderingen tijdens de 
groepsbesprekingen.  

   

Voert indien nodig leerlingbesprekingen waarin leerkracht en intern begeleider samen proberen de onderwijs behoeften van een 
leerling in beeld te krijgen. Wanneer dit niet lukt worden er of acties voor de intern begeleider gepland of een externe deskundige 
ingeschakeld. 

   

Ondersteunt de leerkrachten bij het analyseren van toets- en observatie gegevens en het maken van groepsplannen.     
Maakt in samenwerking met het MT de trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de uitwerking hiervan.    
Ondersteunt het management team bij het onderzoeken van de behoeften van zij- instromers.     
Begeleidt de leerkracht op verzoek bij het opstellen en evalueren van een OPP voor leerlingen met een eigen leerlijn.     
Neemt contact op met Zien in de klas voor consultatie of aanvraag van een onderzoek.    
Spreekt leerkrachten aan op het niet nakomen van zorgafspraken. Bij de tweede herinnering wordt de Boco ingeschakeld.     
Wordt betrokken wanneer leerkrachten na herinnering van IB de zorgafspraken niet nagekomen zijn.     

 
  



 

   

 

 

Signalering 
Zoekt actief naar de onderwijsbehoeften van leerlingen.    
Betrekt ouders bij het in kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen.     
Als de onderwijsbehoeften niet duidelijk worden, gaat de leerkracht in gesprek met de intern begeleider.     
Kan de juiste toets- en observatie-instrumenten kiezen. Wanneer deze afwijken van de toetsen die op de zorgkalender staan, gaat de 
leerkracht hierover in overleg met de intern begeleider.  

   

Kan de uitkomsten van toetsen en observaties helder weergeven.     
Signaleert een leerling die opvalt in zijn of haar ontwikkeling en/of leervorderingen.     
Signaleert tijdig een mogelijke doublure bij een leerling en deelt deze observatie voor de kerstvakantie met de intern begeleider.     
Ondersteunt de leerkracht bij het kiezen en toepassen van toets en observatie instrumenten.    
Beslist op advies van een leerkracht over doublure van een leerling.     

Administratie 
Hanteert het leerlingvolgsysteem Parnassys.    
De leerkracht is verantwoordelijk voor het vastleggen van gespreksnotities in Parnassys in het zorgdossier.     
De leerkracht noteert de extra ondersteuning die leerlingen krijgen in Parnassys in het groepsplan. Ook als de ondersteuning door 
een ambulante leerkracht uitgevoerd wordt.  

   

Is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de zorgkalender.     
Is verantwoordelijk voor het onderhouden van de orthotheek.     
Is verantwoordelijk voor het onderhouden van het zorgplan. Hierin staan alle afspraken rondom de zorg opgenomen.     
Zorgdragen voor de archivering van de leerling dossiers zowel digitaal als in de archiefkast.    
Ondertekent de nodige zorgformulieren op verzoek van IB.    

 
  



 

   

 

Communicatie 
Is eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.     
Is verantwoordelijk voor het plannen van oudergesprekken.     
Wanneer er bekend is dat een leerling gaat verhuizen, geeft de leerkracht dit door aan de intern begeleider. De leerkracht zorgt 
ervoor dat het overdracht formulier een week voor de laatste schooldag bij de intern begeleider is.  

   

Onderhoudt contact met de logopedisten, fysiotherapeuten en speltherapeuten om de aanpak met betrekking tot een individuele 
leerling af te stemmen.  

   

Bespreekt met de jeugdarts de uitkomsten van de onderzoeken in groep 2 en 7.    
Neemt contact op met het buurtteam.     
Heeft contact met SaVe. Hierbij wordt altijd een schriftelijke terugkoppeling gevraagd zodat precies bekend is welke informatie door 
SaVe gebruikt wordt.  

   

Onderhoudt contact met de logopedisten, fysiotherapeuten en speltherapeuten om algemene zaken te bespreken en afspraken te 
maken.  

   

Is verantwoordelijk voor het plannen van overleggen in geval van leerlingen met een zorgvraag waarbij externen betrokken zijn.    
Zorgt bij een verhuizing voor ondertekening van het overdracht formulier en verzendt de gegevens naar de nieuwe school.     
Heeft contact met JGZ en coördineert het inplannen van de bezoeken (op school) en de nabesprekingen en is bij deze 
nabesprekingen aanwezig.  

   

Maakt afspraken met ambulant begeleiders/ A&O’ers die de coördinatie van de casus betreffen.     
Verantwoordelijk voor het aannemen van zij-instromers. Let op: er is altijd overleg met de intern begeleiders om te kijken of de 
leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

 

Bijlage 2: zorgkalender 
week/datum 35 

26 aug-30 aug 
36 
2-6 sep 

37 
9-13 sep 

38 
16-20 sep 

39 
23-27 sept 

40 
30 sep- 4 okt 

41 
7-11 okt 

42 
14-18 okt 

43 
21-25 okt 

Algemeen Startvergadering 
donderdag 29 aug 

  Groepsplannen 
opstellen in 
parnassys  

Afstemmings 
gesprekken  

    

Groepsleerkracht 1/2   Placemat 
opstellen  

Begrippentoets  
Letterkennis 
groep 2 

Groep 1 
gesprekken 

  Groepsbespreking  
Leerlijnen 
bijwerken  
Placemat in 
parnassys 

H 
E 

Groepsleerkracht 3  Bouw! Starten 
Zon toetsen 
afnemen 

   Groepsbespreking  Quickscan DHH 
invullen 

R 
F 

Groepsleerkracht 4  Controletaak 
vloeiend en vlot  

   Groepsbespreking  Sociogram 
kanjertraining 
invullen 
Nieuwsbegrip 
strategietoets AA1 

S 
T 

Groepsleerkracht 5  Controletaak 
vloeiend en vlot  

   Groepsbespreking  Sociogram 
kanjertraining 
invullen 
Nieuwsbegrip 
strategietoets A1 

V 
A 

Groepsleerkracht 6  Controletaak 
vloeiend en vlot  

   Groepsbespreking  Sociogram 
kanjertraining 
invullen 
Nieuwsbegrip 
strategietoets A1 

K 
A 

Groepsleerkracht 7  Controletaak 
vloeiend en vlot  

   Groepsbespreking  Sociogram 
kanjertraining 
invullen 
Nieuwsbegrip 
strategietoets B1 

N 
T 

Groepsleerkracht 8  Controletaak 
vloeiend en vlot  

   Groepsbespreking  Sociogram 
kanjertraining 
invullen 
Nieuwsbegrip 
strategietoets B1 

I 
E 

IB/HB 
 

  Voorbereidings 
fomulier mailen  
Kalender povo 
controleren  

17-9 kernpartner 
overleg 

Controle 
groepsplannen 
Drempelonder
zoek 

groepsbespreking Controle 
verslagen 
oudergesprekk
en 

  



 

   

 

Week/datum 44 
28okt - 1 nov 

45 
4-8 nov 

46 
11-15 nov 

47 
18-22 nov 

48 
25 -29 nov 

49 
2-6 dec 

50 
9-13 dec 

51  
16-20 dec 

52 
23-27 
dec 

1 
30 dec -
3 jan 

Algemeen  Facultatieve 
oudergesprekken 

        

Groepsleerkracht 
1/2 

 Groep 2 
oudergesprekken 

    Leerlijnen 
bijwerken 

 K 
E 

K 
E 

Groepsleerkracht 3 Kanvas 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

 Herfstsignalering 
Groepsbespreking  
Sociaal-emotioneel  

Start bouw 
nieuwe 
leerlingen  

    R 
S 

R 
S 

Groepsleerkracht 4 Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

 Groepsbespreking  
Sociaal-emotioneel 

Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
november AA1 

Controletaak 
vloeiend en 
vlot 

   T 
V 

T 
V 

Groepsleerkracht 5 Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Sociale veiligheid 
kanvas   

Groepsbespreking  
Sociaal-emotioneel 

Nieuwsbegrip 
TIAT versie 
november A1 

Controletaak 
vloeiend en 
vlot 

   A 
K 

A 
K 

Groepsleerkracht 6 Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Sociale veiligheid 
kanvas   

Groepsbespreking  
Sociaal-emotioneel 

Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
november A2 

Controletaak 
vloeiend en 
vlot 

   A 
N 

A 
N 

Groepsleerkracht 7 Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Sociale veiligheid 
kanvas   

Groepsbespreking  
Sociaal-emotioneel 

Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
november B1 

Controletaak 
vloeiend en 
vlot 

   T 
I 

T 
I 

Groepsleerkracht 8 Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Voorlopig advies 
gesprekken 
Sociale veiligheid 
kanvas   

Groepsbespreking  
Sociaal-emotioneel 

Nieuwsbegrip 
TIAT versie 
november B2 

Controletaak 
vloeiend en 
vlot 

   E E 

IB 
 

Sociogram 
checken in 
Parnassys 

Check Kanvas  
 
DMT afnemen 
tussenevaluatie 
moment  

20-11 ICP netwerk 
Groepsbesprekingen 
 

Controle 
tussenevaluatie / 
analyses 
parnassys 
Controle 
verslagen 
oudergesprekken 

   Planning cito 
lk mailen  

  



 

   

 

 

 

 

 

 

week/datum 2 
6-10 jan 

3 
13-17 jan 

4 
20-24 jan 

5 
27 – 31 jan 

6 
3-7 feb 

7 
10-14 feb 

8 
17-21 feb 

9 
24-28 
feb 

Algemeen  Cito week Uitloop cito  Ontwikkeldag 
rapporten  
Evaluatie periode 2 

Groepsbesprekingen  Rapport mee  oudergesprekken  

Groepsleerkracht 1/2 Begrippentoets  Placemat maken   Protocol dyslexie 
groep 2 

Bouw! starten  Leerlijnen bijwerken  K 
R 

Groepsleerkracht 3  Cito rekenen 
Cito spelling  

Wintersignalering      O 
K 

Groepsleerkracht 4 Avi vanaf woensdag  
 

Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito Begrijpend 
lezen 

DMT A 
(nieuwe versie) 
door lk.  

  Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
februari AA1 

 U 
S 

Groepsleerkracht 5 Avi vanaf woensdag  Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito Begrijpend 
lezen 

DMT B (oude 
versie) door lk.  

  Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
februari  A1 

 V 
A 

Groepsleerkracht 6 Avi vanaf woensdag  Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito Begrijpend 
lezen 

DMT A (oude 
versie) door lk.  

  Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
februari  A2 

 K 
A 

Groepsleerkracht 7 Avi vanaf woensdag  Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito Begrijpend 
lezen 

DMT C (oude 
versie) door lk.  

  Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
februari B1 

 N 
T 

Groepsleerkracht 8 Avi vanaf woensdag  Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito Begrijpend 
lezen 

DMT B (oude 
versie) door lk.  

  Nieuwsbegrip 
TIAT  versie 
februari B2 
Def. advies + 
concept okr in OT 

1 mrt definitrief 
advies in OT  
advies + 
rapoortgesprekken 

 

I 
E 

IB 
 

AVI afnemen 
IB/flexibele schil  

 Voorbereidings 
formulier mailen / 
planning  

Schoolanalyse  Groepsbesprekingen 
(terugvragen kanvas)  

 Controle 
groepsplannen 

 



 

   

 

week/datum 10 
2-6 mrt 

11 
9-13 mrt 

12 
16-20 mrt 

13 
23-27 mrt 

14 
30mrt - 3 apr 

15 
6-10 apr 

16 
13-17 apr 

17 
20-24 apr 

18 
27 
apr-1 
mei 

19 
4-8 
mei 

Algemeen        Doublures 
bespreken 
IB 

  

Groepsleerkracht 
1/2 

       Leerlijnen 
bijwerken  

T 
U 

T 
U 

Groepsleerkracht 
3 

  Kanvas 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

 Leerlingbespreking 
Kanvas 

 Lentesignalering   L 
P 

L 
P 

Groepsleerkracht 
4 

 Nieuwsbegrip 
strategietoets 
AA2 

Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

 Leerlingbespreking 
Kanvas 

 Controletaak 
vloeiend en vlot  

 V 
A 

V 
A 

Groepsleerkracht 
5 

 Nieuwsbegrip 
strategietoets 
A2 

Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Sociale veiligheid 
Kanvas afnemen 

Leerlingbespreking 
Kanvas 

 Controletaak 
vloeiend en vlot  

 K 
A 

K 
A 

Groepsleerkracht 
6 

 Nieuwsbegrip 
strategietoets 
A2 

Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Sociale veiligheid 
Kanvas afnemen 

Leerlingbespreking 
Kanvas 

 Controletaak 
vloeiend en vlot  

 N 
T 

N 
T 

Groepsleerkracht 
7 

 Nieuwsbegrip 
strategietoets 
B2 

Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Sociale veiligheid 
Kanvas afnemen 

Voorlopig advies  
Leerlingbespreking 
Kanvas 

 Controletaak 
vloeiend en vlot  

 I 
E 

I 
E 

Groepsleerkracht 
8 

Gesprekken 
aanmelden 
VO 

Nieuwsbegrip 
strategietoets 
B2 
Tot 12 mrt 
doorgeven 
school  

Kanvas 
leerlingen en 
docenten 
vragenlijst 
invullen 

Sociale veiligheid 
Kanvas afnemen 

Leerlingbespreking 
Kanvas 
1-4 
afgewezen/teruggetrokken 
kn bekend 
2-4 loting  

8-4 sluiting 
aanmelden 
tweede 
ronde 

Eindtoets Iep 
afnemen 15-16 april   

   

IB 
 

 Controle 
verslag  
gesprekken 
parnassys 

Overleg 
voorlopig advies  

DMT 
tussenafname IB 

8-4 ICP netwerk 
Leerlingbespreking 
Kanvas 

  Controle 
parnassys 
analyses / 
evaluaties  

  



 

   

 

 

 

week/datum 20 
11-15 mei 

21 
18-22 mei 

22 
25-29 mei 
 

23 
1-5 jun 

24 
8-12 jun 

25 
15-19 jun 

26 
22-26 jun 

27 
29 jun – 3 jul 

28 
6-10 jul 

29 
13-17 jul 

Algemeen    Cito week Cito uitloop  Ontwikkeldag 
zorg en 
rapporten  
 

Groeps-
bespreking 
Evalueren 
periode 2 

Rapport mee Facultatieve 
gesprekken 
Mondelinge 
overdracht  

 

Groepsleerkracht 1/2 Plan 
opstellen 

  Protocol 
dyslexie groep 
2 

   Leerlijnen 
bijwerken  

  

Groepsleerkracht 3   AVI door IB 
DMT B 
(nieuwe versie) 

Cito rekenen 
Cito spelling  
Cito 
Begrijpend 
lezen 

      

Groepsleerkracht 4  Nieuwsbegr
ip  
TIAT versie 
mei AA1 

AVI door IB 
DMT B 
(nieuwe versie) 

Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito 
Begrijpend 
lezen 

      

Groepsleerkracht 5 Quickscan 
DHH 
invullen 

Nieuwsbegr
ip  
TIAT  versie 
mei A1 

AVI door IB 
DMT C (oude 
versie) 

Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito 
Begrijpend 
lezen 

      

Groepsleerkracht 6  Nieuwsbegr
ip  
TIAT versie 
mei  A2 

AVI door IB 
DMT B (oude 
versie) 

Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito 
Begrijpend 
lezen 

      

Groepsleerkracht 7  Nieuwsbegr
ip  
TIAT versie 
mei B1 

AVI door IB 
DMT A (oude 
versie) 

Cito rekenen 
Cito spelling 
Cito 
Begrijpend 
lezen 

      

Groepsleerkracht 8 Heroverwe
gen nav 
ieptoets 

Nieuwsbegr
ip  
TIAT  versie 
mei B2 

        

IB 
 

 Planning 
cito mailen 

Avi door IB  Schoolanalyse  
Voorbereiding 
groepsbespreking  

 Groeps- 
bespreking 

   


