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Inleiding 
 

In dit document wordt de zorg die op R.K. Basisschool De Drie Linden gegeven wordt, beschreven en 

uitgelegd. Dit om een zo helder mogelijk beeld te geven van de zorgstructuur binnen de school voor alle 

belanghebbenden. Dit zorgdocument is een dynamisch document dat in de PDCA-cyclus van de school is 
opgenomen. De ontwikkelingen landelijk, binnen het Samenwerkingsverband en op schoolniveau hebben 

invloed op het zorgbeleid. Het uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen binnen de zorg zijn altijd de 

leerlingen. R.K. Basisschool De Drie Linden wordt in haar ontwikkeling steeds gedreven door de 

vraag: ‘Wat hebben onze leerlingen nodig en hoe kunnen wij ze dat zoveel mogelijk bieden?’  

  
Wanneer u het woord 'ouders' leest in dit document, worden daarmee alle volwassenen die een rol spelen in 

de opvoeding van onze leerlingen bedoeld.   

  

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben, kom langs en stel ze!  

  

Hartelijke groet,  

  

Anne Bloemarts  
Directeur R.K. Basisschool De Drie Linden 
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1 Visie en uitgangspunten    

 

1.1 Visie op zorg   

 

 De Drie Linden laat je groeien! Om dit voor elkaar te krijgen werken we op De Drie Linden vanuit de 

volgende drie pijlers: samen, ontwikkeling en toekomstgericht.    

  
Deze laten zich voor onze visie op zorg de volgende manier omschrijven:   

  

R.K. Basisschool De Drie Linden wil samen met de leerling, 
de ouders en eventuele externe ondersteuners er zorg voor dragen dat onze leerlingen onderwijs en 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkeling door te kunnen 

maken. Wij willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere toekomst in onze 

maatschappij.  
  

Samen: Wij dragen samen met de ouders de verantwoordelijkheid voor de zorg van de leerlingen. De 

ouders zijn experts als het om hun eigen kind gaat en de school is verantwoordelijk voor het onderwijs.   
Wij zijn een school waar leerkrachten betrokken zijn en in een goede sfeer willen samenwerken en werken 

aan de relatie met leerlingen, ouders en externe ondersteuners. Wij bieden leerlingen een veilige plek waar 

zij zich prettig, welkom, gehoord en geaccepteerd voelen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen tot een 
uniek mens.   

  

Ontwikkeling: Op R.K. Basisschool De Drie Linden geven we passend onderwijs. Leerlingen verschillen 

van elkaar in interesses en leervermogen, zelfstandigheid en leertempo, creativiteit en de manier waarop ze 
leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en culturele achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat de 

leerlingen ook van elkaar leren en dat de kwaliteiten van alle leerlingen benut worden.  

Ons onderwijs richt zich op het bereiken van de einddoelen. Bij kwalitatief goed onderwijs gaat het om 
leren in de brede zin van het woord: het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en de integratie 

ervan in gedrag en houding. Om recht te doen aan elke individuele leerling is het team altijd bereid te 

zoeken naar nieuwe wegen om het onderwijs te optimaliseren en zo passend mogelijk te maken.  
Wij kijken naar wat leerlingen wél kunnen en proberen dat uit te bouwen. Met elkaar werken wij aan een 

positieve sociaal-emotionele omgeving voor onszelf en de ander. We leren waardering voor elkaar uit te 

spreken, benaderen elkaar positief en we leren leerlingen hoe ze conflicten kunnen oplossen.   

  
Toekomstgericht: Wij willen leerlingen voorbereiden op de toekomstige samenleving en besteden daarom 

aandacht aan zelfstandig werken, actief burgerschap en sociale integratie. Zodat zij met vertrouwen als 

betrokken burgers veilige start kunnen starten.  
 

1.2 Leerlingpopulatie 
 

R.K. Basisschool De Drie Linden is een kleine school die zich bevindt in de wijk Heesterbuurt/ 
Valkenboskwartier. De leerlingen van de school komen uit dezelfde wijk als waarin de school zich bevindt 

als uit omliggende wijken. Jarenlang telde de school rond de 130 leerlingen, maar sinds een aantal jaar is 

dit aantal gegroeid naar 200 leerlingen. Dit heeft met name te maken met het toenemende aantal 

aanmeldingen van vierjarigen. 

Ieder kind is welkom op R.K. Basisschool De Drie Linden ongeacht religie, cultuur of sociale achtergrond. 
De achtergronden van de leerlingen op R.K. Basisschool De Drie Linden zijn zeer divers. De leerling-

populatie telt ruim 50 nationaliteiten wat De Drie Linden tot een echte multiculturele school maakt. Er is 

geen ‘overheersende’ nationaliteit.  
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Door het jaar heen stromen er regelmatig leerlingen in op De Drie Linden. Een aantal van hen zijn korter 

dan twee jaar in Nederland en spreken thuis ook geen Nederlands, zij worden anders-/ meertalig opgevoed.  

Een relatief grote groep ouders is gescheiden/ uit elkaar en er zijn ook meerdere eenoudergezinnen.  
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1.3 Afkortingen 
 

BL                                            Begrijpend lezen  

BOVO                                      Basisonderwijs / Voortgezet onderwijs   

CITO                                        Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling   
CJG                                         Centrum Jeugd en Gezin   

CVI     Commissie van Indicatiestelling 

CVO    Commissie van Onderzoek 

DIM                                        Directe Instructie Model  

DDL                                         De Drie Linden  

DMT                                       Drie Minuten Toets  

DOD                                       Digitaal overdrachtsdossier  
DST                                         Dyslexie Screening Test  

GGZ                                         Geestelijkengezondheidszorg  

HGW    Handelingsgericht Werken 

IA                                             Individueel Arrangement   

IB                                             Intern Begeleider  

IHP                                          Individueel Handelingsplan  

JGZ                                          Jeugd Gezondheid Zorg  
LVS                                          Leerling Volg Systeem  

LWOO                                     Leerweg Ondersteunend Onderwijs  

MDO                                       Multi Disciplinair Overleg  
Ministerie van OC &W         Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap  

OKR                                         Onderwijskundig rapport  

OPP    Ontwikkelings Perspectiefplan 

OSO                                         Overstap Service Onderwijs  

PDCA                                        Plan Do Check Act  

PDO                                         Pedagogisch diagnostisch onderzoek  

PO                                           Psychologisch onderzoek   
PGB                                         Persoonsgebonden budget  

PO                                           Primair onderwijs of basisonderwijs  

PSZ                                          Peuterspeelzaal  
PRO                                         Praktijk Onderwijs  

RW                                           Rekenen-Wiskunde  

SBO                                         Speciaal basis onderwijs  
SMW                                       School maatschappelijk werk  

SO                                           Speciaal onderwijs  

SP                                            Spelling  

SVIB    School Video Interactie Begeleiding 

SWV SPPOH                           Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden  

TL                                            Technisch Lezen   
TLV                                          Toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO   

VO                                           Voortgezet onderwijs  
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2 Leerlingenzorg 
 

2.1 Passend Onderwijs 
 

De Wet op passend onderwijs is in oktober 2012 aangenomen. De Wet passend onderwijs gaat er van uit 

dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. De school is verantwoordelijk om aan elke 
leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht.  

 

De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben als opdracht ervoor te zorgen dat er voor 

ieder kind de juiste en de beste ondersteuning beschikbaar is.  
Onze school werkt intensief samen met het samenwerkingsverband SPPOH. Vanuit dit verband is een 

adviseur aan onze school verbonden.   

 
Een belangrijk kenmerk voor passend onderwijs is de samenwerking tussen school, ouders en externe 

partijen. Alle partijen werken samen op basis van één plan. Denk hierbij aan inzet van expertise vanuit 

andere scholen, schoolmaatschappelijk werk, logopedie, opvoedhulp thuis, etc.  

 

2.2 Handelingsgericht werken 

 
Op R.K. Basisschool De Drie Linden werken wij handelingsgericht. Hierbij staan de volgende 

uitgangspunten centraal: 

• Onderwijsbehoeften van leerlingen (benoemen van kindkenmerken).  
De aandacht richt zich op wat de leerling al kan en nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken 

• Afstemming en wisselwerking tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de leerling 

• Positieve aspecten zijn van groot belang 

• De leerkracht doet ertoe 

• Constructief samenwerken 

• Doelgericht handelen 

• Werkwijze is systematisch en transparant 

  
Deze uitgangspunten bieden gezamenlijk een gewenst kader voor ons onderwijs. We streven ernaar al deze 

uitgangspunten in onze dagelijkse werkwijze toe te passen.   

  

2.2.1 Schoolniveau  
 

Twee maal per jaar worden er, vanaf groep 3, citotoetsen afgenomen en worden daar op schoolniveau 

analyses van gemaakt door intern begeleider en directie. Voor de kleuters gebeurt dit na afname van de 
KIJK registraties twee keer per jaar. De uitkomsten hiervan geven, samen met onder andere de analyses 

van SCOL, de uitkomsten van de groepsbesprekingen en de methodetoetsen, richting aan de invulling van 

ons school- en jaarplan op de lange termijn. Dit om de kwaliteit van ons onderwijs continu te blijven 

ontwikkelen.   

  

 

 

 
 
 

2.2.2 Groepsniveau 
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Groepsoverzichten:   
Binnen de groep is de leerkracht verantwoordelijk voor het bieden van een passend en uitdagend 

onderwijsaanbod. Hierbij moet hij tegemoetkomen aan het feit dat leerlingen zich verschillend 

ontwikkelen. Door middel van groepsoverzichten wordt duidelijk waar de leerlingen zich in hun 

ontwikkeling bevinden, wat hun bevorderende en belemmerden factoren zijn en welke doelen gesteld 
kunnen worden. Door middel van dit overzicht, kan de leerkracht leerlingen met eenzelfde 

ondersteuningsbehoefte clusteren, waardoor hij in staat zal zijn instructie op drie niveaus aan te bieden. 

Leerlingen met een eigen leerlijn, vormen het vierde niveau. Op De Drie Linden, worden 
groepsoverzichten gemaakt voor: taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling bij de 

kleuters en voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen/wiskunde en sociaal emotioneel vanaf 

groep 3. Dit kan inhouden dat een leerling op de diverse vakgebieden in een ander niveau kan zitten.  

De instructie in 3 niveaus ziet er als volgt uit:  

- De verkorte instructie groep: Deze bestaat uit leerlingen die weinig instructie behoeven. Zij kunnen 

na een korte instructie van de leerkracht aan het werk.  
- De basisgroep bestaat uit de leerlingen die na de volledige instructie van de 

leerkracht zelfstandig aan het werk kunnen.   
- De verlengde instructiegroep bestaat uit leerlingen die na de klassikale instructie een verlengde 

instructie van de eigen leerkracht aan de instructietafel in de klas zelfstandig aan het werk kunnen.  
De groepsoverzichten worden tweemaal per schooljaar opgesteld door de leerkracht. Deze dienen als basis 

voor het maken van dag- en weekplanningen.  
 

Groepsoverdracht:  
Aan het begin van het schooljaar vindt er een overdracht plaats tussen de vorige leerkracht van de groep en 
de huidige leerkracht. In deze overdracht wordt de groep als geheel besproken, maar ook alle leerlingen 

individueel. Hierbij worden sterke en minder sterke kanten besproken en eventuele specifieke 

onderwijsbehoeften.   
De leerkracht krijgt zo zicht op de groep, hij/zij kent de overeenkomsten tussen leerlingen, maar ook de 

verschillen. De leerkracht geeft dit weer door middel van de groepsoverzichten, hierop wordt het 

onderwijsaanbod afgestemd.   

  

Doelbesprekingen:  
In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met doelbesprekingen. Na de eerste twee schoolweken 

zullen doelbesprekingen worden gehouden. De doelgesprekken luiden het begin van een nieuwe HGW-

cyclus in. Samen met de Intern begeleider en directie kijkt de leerkracht wat voor komend schooljaar de 

doelen zijn en of er, om deze doelen te behalen, nog ondersteuning nodig is.   

Groepsbesprekingen:  
Twee maal per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de intern begeleider en de leerkracht. De 

leerkracht bespreekt tijdens de groepsbespreking de voortgang van de groep. Dit gebeurt aan de hand 
van de groepsoverzichten. Het oude groepsoverzicht wordt ter voorbereiding geëvalueerd en  door de 

leerkracht per vakgebied bijgesteld naar aanleiding van observaties, de ontwikkeling (streefniveaus) binnen 

Snappet en citotoetsen. Doelen en aanbod worden mogelijk bijgesteld/aangepast in een nieuw 

groepsoverzicht voor de volgende periode. Dit is de start van de HGW-cyclus.   
In een groepsbespreking gaat het om de groep. Individuele leerlingen worden gesignaleerd en indien nodig 

in een leerlingbespreking besproken.    

  

 

 

 

 

 

Leerlingbesprekingen:  
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Twee maal per jaar vindt er na de groepsbespreking een leerlingbespreking plaats. Daarnaast kan de 

bespreking tussentijds plaats vinden, op verzoek van de leerkracht, de intern begeleider, leerling of 

ouders.   

  

Het doel van deze bespreking is de leerkracht ondersteunen bij lesgeven aan deze leerling.  

  

Een leerlingbespreking kan in de volgende situaties nodig zijn:  

• Als een leerling onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod;  

• Als het schoolplezier van de leerling in het geding is;  

• Als niet duidelijk is waarom een leerling zich anders ontwikkelt dan gepland;  

• Als er geen zicht is op reële doelen voor leren, werkhouding of gedrag;  

• Als niet duidelijk is wat een leerling precies nodig heeft  

• In het kader van vroegtijdig signaleren en interveniëren;  

• Bij de vraag of de leerling het best kan doorstromen, doubleren of versnellen;  

• Bij behoefte aan feedback op de aanpak van een leerling of samenwerking met de ouders;  

• Als voorbereiding op een multidisciplinair overleg (MDO).  

  

 Zie onderstaand figuur voor een grafische weergave van de HGW-cyclus.  

  

  

  

  

 2.3 Ondersteuningsniveaus  

Op R.K. Basisschool De Drie Linden worden verschillende ondersteuningsniveaus gehanteerd. De zorg 
begint op groepsniveau en doorloopt, indien een leerling meer of andere onderwijsbehoeften heeft, een 

vaste route.  Alle leerlingen binnen de school worden ingedeeld in ondersteuningsniveaus om de 

•doelen groep en 
handreiking alle 
leerlingen

•doelen en 

onderwijsbehoeften 
leerlingen die extra 

ondersteuning nodig 
hebben

•samenvoegen 
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onderwijsbehoeft
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•evalueren 
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begeleiding en het onderwijs zo goed mogelijk op de onderwijsbehoeften van de leerlingen te kunnen 

afstemmen.   

Er wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende ondersteuningsniveaus. Ondersteuningsniveau 1 bevat 
leerlingen die binnen de basisondersteuning van de school vallen. Leerlingen in ondersteuningsniveau 2 en 

3 overstijgen de basisondersteuning. Dit zijn leerlingen die extra hulp of begeleiding nodig hebben 

bijvoorbeeld vanuit de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) of het samenwerkingsverband. 

2.3.1 Ondersteuningsniveau 1  

 

Hieronder wordt onderwijs in groepsverband verstaan. De leerkracht speelt hierin de centrale rol door 

kwalitatief goed en adaptief onderwijs te bieden aan een groep leerlingen. Er wordt hierbij een positief 

werkklimaat gerealiseerd. Concreet houdt dit in dat de lessen in de groepen 4 t/m 8 voldoen aan 

onderstaande criteria behorend bij Snappet werkwijze IV:  
• Lessen zijn opgebouwd aan de hand van het Directe Instructie Model (DIM); 

• Lessen worden gestart door het lesdoel duidelijk te benoemen;  

• Leerlingen met een I of een II score gaan direct aan de slag met de opgaven; 
• Leerlingen met een III, IV of V score krijgen instructie van de leerkracht en gaan aan het werk; 

• Leerlingen die op een IV of V score blijven staan of leerlingen die de stof lastig vinden, krijgen 

verlengde instructie;  

• Bovengenoemde activiteiten staan omschreven in een groepsoverzicht dat per leervak ( rekenen, 
spelling) is opgesteld.  

 

Bij ondersteuningsniveau 1 in de groepen 1 t/m 3 staat doelgericht werken centraal. De onderwijsbehoeften 

van de leerlingen vormen het uitgangspunt voor het lesstofaanbod. Er wordt gewerkt met een 
instructiegroep, grote en kleine kringen. Lessen zijn opgebouwd aan de hand van het Directe Instructie 

Model (DIM). In groep 3 wordt gewerkt in drie groepen; verkorte instructie, basis instructie en verlengde 

instructie.  
Leerlingen die de lesstof in voldoende mate beheersen om de opdrachten uit te kunnen voeren, gaan 

zelfstandig aan het werk.  

De leerkracht begeleidt de leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben in de verlengde 
instructiegroep of de kleine kring en/of individueel. Op deze manier sluit de leerkracht aan bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling en begeleidt deze naar de volgende stap.  

Bovengenoemde activiteiten staan omschreven in een groepsoverzicht en in de dagplanningen. De 

leerkrachten van groep 1 en 2 maken een themaplanning waarin de doelen en activiteiten gezamenlijk 
bepaald worden.  

2.3.2 Extra zorg  

 
Individueel handelingsplan 

Het betreft leerlingen die in verband met leerprestaties en/of gedrag een individueel ondersteuningsplan 

hebben. De leerkracht maakt, in overleg met de intern begeleider, een individueel handelingsplan. De 
bedoeling is dat de leerling na uitvoering van het plan, weer mee kan doen met de rest van de groep. 

Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van de inzet van het plan en ondertekenen het plan. 

De leerkracht evalueert na afloop het effect van het plan en bespreekt de resultaten met de intern 
begeleider. Ouders worden op de hoogte gesteld van de resultaten. Indien de in het plan opgestelde doelen 

niet of in onvoldoende mate behaald zijn, zal een nieuw plan worden opgesteld.  

Tevens zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in verband met belemmerende 

omgevingsfactoren zoals problematiek in de thuissituatie, problematiek op gebied van de spraak- en/of 

taalontwikkeling of achterstanden op het gebied van fijne en/of grove motoriek. In het geval van problemen 
in de thuissituatie en/of sociaal emotionele problematiek zal de schoolmaatschappelijk werker, in overleg 

met de intern begeleider, een kort traject met leerling doorlopen. Hierbij worden ouders nauw betrokken 

door middel van gesprekken. Bij problemen op het gebied van spraak- en/of taalontwikkeling en motoriek, 
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zal de intern begeleider ouders begeleiden in de aanvraag van logopedie of fysiotherapie. 

Gedragsproblemen kunnen worden geobserveerd en in samenwerking met de leerkracht worden begeleid 

door de interne gedragsspecialist. 

Inbreng in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) 

Indien de geboden hulp niet of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, zal de leerling aangemeld worden 

voor het Multi Disciplinair Overleg (MDO). De leerkracht bespreekt met ouders de situatie en vraagt 

ouders schriftelijke toestemming voor het inbrengen van de leerlingen in het MDO. Ook ouders krijgen 
hiervoor een uitnodiging. School en ouders vullen samen het "aanmeldingsformulier MDO" in. In dit 

formulier wordt zowel van ouders als school gevraagd naar de sterke (stimulerende factoren) en minder 

sterke (belemmerende factoren) kanten van de leerling. Tevens wordt aangegeven wat al is ingezet. Op 
basis van deze informatie wordt een hulpvraag opgesteld. In het MDO nemen zitting: ouders, directeur van 

de school, adviseur SPPOH, orthopedagoog/ psycholoog HCO, leerkracht(en), intern begeleider, 

schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, schoolverpleegkundige en eventuele andere hulpverleners zoals: 
logopedist, fysiotherapeut, externe behandelaars van de leerling en/of gezin (Opvoedpoli, CJG). Een MDO-

aanvraag wordt pas dan ingediend wanneer de school zelf vragen heeft over de aanpak en ontwikkeling van 

de leerling en hierin vastloopt.  

Acties die uit een MDO kunnen voortvloeien zijn:  
• een observatie in de klas door externen;  

• intelligentie- of persoonlijkheidsonderzoek door externen;  

• coaching van de leerkracht, bijvoorbeeld d.m.v. School Video Interactie Begeleiding (SVIB);  
• inzetten van een eigen leerlijn op een of meerdere gebieden; 

• inzetten van externe opvoedondersteuning (Opvoedpoli) of gezinsondersteuning (CJG). 

 

Ontwikkelperspectief (OPP) en eigen leerlijn 
Het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) wordt opgesteld (door leerkrachten en de intern begeleider) 

voor leerlingen die een aangepast onderwijsprogramma volgen. In het OPP wordt ingeschat welke 

ontwikkelingsmogelijkheden een leerling op langere termijn heeft en welk eindniveau van de leerling (op 
een specifiek deelgebied) verwacht kan worden. In het OPP wordt aangegeven welk onderwijsaanbod en 

welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te behalen. Een OPP wordt 

pas opgesteld, wanneer het niet gelukt is om met extra ondersteuning achterstanden in te halen. De 
leerachterstand moet minimaal een jaar zijn, voordat de leerling een eigen leerlijn en dus een OPP krijgt. 

Een OPP kan tevens opgesteld worden voor leerlingen die een voorsprong in de ontwikkeling hebben van 

meer dan één leerjaar. Voor deze leerlingen is het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en te worden 

uitgedaagd.   
Naarmate leerlingen jonger zijn, is het lastiger om met zekerheid voorspellingen te doen over de 

ontwikkelingsmogelijkheden. Het is daarom van belang om de leerling zo lang mogelijk binnen het 

reguliere lesaanbod te houden en niet al op jonge leeftijd hiervan af te wijken. R.K. Basisschool De Drie 
Linden zal daarom altijd eerst het basisaanbod intensiveren (meer instructie- en verwerkingstijd). Pas als 

langdurige intensivering onvoldoende resultaat heeft, zal het uitstroomperspectief worden aangepast door 

doelen die voor deze leerling niet relevant zijn te laten vervallen (dispenseren). Hierdoor kan alle leertijd 
besteed worden aan de doelen die voor deze leerling wel relevant zijn.   

  

Voor leerlingen die ondersteuning krijgen die buiten de basisondersteuning valt, is het OPP verplicht. 

Tevens is het mogelijk om ook voor leerlingen die binnen de basisondersteuning vallen een OPP op te 
stellen, als dit gezien de leer- en/of gedragsontwikkeling gewenst is. Deze is niet verplicht.  

  

In principe gaan leerlingen zo lang mogelijk met het niveau van de groep mee. Indien een leerling aan 
onderstaande criteria voldoet, kan gekozen worden om de leerling (tijdelijk) op een eigen leerlijn te zetten 

na overleg de met intern begeleider  

• leerlingen met een SO- of SBO-indicatie;  

• leerlingen met een arrangement;  
• leerlingen met een verwachte uitstroom naar het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs;  
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• leerlingen met cognitieve of sociaal-emotionele belemmeringen of een of meerdere van de 
vakgebieden rekenen/wiskunde, technisch lezen of begrijpend lezen. Tot deze laatste groep behoren 
vooral de leerlingen die naar verwachting zullen uitstromen naar het leerwegondersteunend onderwijs 

(LWOO);  

• als er sprake is van ernstige sociale of emotionele problematiek, waardoor een leerling niet 

tot leren komt; 

• leerlingen die de lesstof ver vooruit zijn en meer uitdaging nodig hebben.  
 

2.3.2 Ondersteuningsniveau 2 

 
Indien de school ondanks bovengenoemde hulp en handelingsgerichte adviezen vanuit het MDO niet de 

juiste ondersteuning aan de leerling kan bieden, spreken we van handelingsverlegenheid van de school. In 

een vervolg-MDO of beslis-MDO kan geconstateerd worden dat de leerling recht heeft op extra 

ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning van de school gerealiseerd kan worden. Er kan beslist 
worden tot:  

• aanvraag van een individueel arrangement;  

• aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO (Speciaal Basis Onderwijs);  
• aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het SO (Speciaal Onderwijs);  

 

Een individueel arrangement is een onderwijspakket dat is afgestemd op de individuele 
ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling. De aanvraag voor de bekostiging wordt gedaan door de 

directeur bij het samenwerkingsverband SPPOH.  

 

Om voor een individueel arrangement in aanmerking te komen, wordt vanuit het SPPOH gekeken naar 
onderstaande vragen: 

• hoeveel aandacht en tijd heeft de leerling nodig? 

• welk onderwijsmateriaal past het beste bij de leerling?  
• wat moet er in de ruimtelijke omgeving worden aangepast? 

• welke expertise is er nodig om deze leerling optimaal te begeleiden? 

• welke andere instanties moeten erbij betrokken worden? 

 
Voor leerlingen in dit ondersteuningsniveau, is het belangrijk dat er steeds gekeken wordt of R.K. 

Basisschool De Drie Linden nog steeds de meest geschikte plek is voor deze leering. Indien de leerling zich 

niet meer volgens verwachting ontwikkelt en/of zich op onze school niet meer prettig voelt, is plaatsing op 
een school voor SBO of SO wellicht een betere keuze.   
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2.3.3 Ondersteuningsniveau 3 

 

Leerlingen die in het traject voor een verwijzing naar het SBO/SO. Voor een aantal leerlingen is plaatsing 
op een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) de beste keuze. SBO-

scholen werken met kleinere groepen en gespecialiseerde leerkrachten. Zij hebben meer deskundigheid in 

huis dan reguliere basisscholen. Dit geldt ook voor de SO-scholen. De SO-scholen zijn daarnaast 
gespecialiseerd in het werken met leerlingen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte. Alle SBO- en 

de meeste SO-scholen zijn aangesloten bij het SPPOH. Dit geldt niet voor speciale scholen voor 

slechtziende of blinde leerlingen en de speciale scholen voor slechthorende of dove leerlingen of leerlingen 

met een taal-spraak-stoornis. Deze scholen worden ondergebracht binnen zogenaamde instellingen. SPPOH 
werkt wel met deze instellingen samen.   

De plaatsing van een leerling op een SBO- of SO-school kan op een aantal manieren tot stand komen.   

• soms is bij aanmelding op De Drie Linden al duidelijk dat de leerling extra ondersteuning nodig 
heeft. Vaak is op deze leeftijd nog niet geheel duidelijk of deze ondersteuning het beste door een 

reguliere of door een speciale school geboden kan worden. In de regel melden ouders hun 

leerlingen daarom meestal aan bij een reguliere school. Ouders en school bekijken vervolgens 
welke ondersteuning deze leerling nodig zal hebben; 

• soms zal een directe plaatsing op een SBO- of een SO-school de beste keuze zijn. Ouders melden 

hiervoor hun kind zelf aan bij de betreffende school voor SBO of SO. Het samenwerkingsverband 

SPPOH zal, eventueel in samenwerking met de Commissie van Onderzoek, CVO (bij scholen voor 
blinden en slechtzienden en scholen voor leerlingen met gehoor en/of taal-spraakproblemen) 

beslissen of de leerling wordt toegelaten.  

Om op een SBO- of SO-school geplaatst te kunnen worden, heeft de leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt, indien de leerling start op een reguliere school, door 

de school aangevraagd aan het expertiseteam van het samenwerkingsverband. Wanneer de 

toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan de leerling worden ingeschreven op een SBO- of SO-school. 
De keuze van de school is een zaak van de ouders, echter ook hier geldt dat ouders bij het maken van deze 

keuze zo goed mogelijk begeleid dienen te worden door de betrokken scholen.  

 

2.4 Verwijzing naar SBO  

Het is mogelijk dat de ontwikkeling van een leerling op de basisschool anders verloopt dan verwacht. Het 

kan voorkomen dat, ondanks alle inspanningen,  R.K. Basisschool De Drie Linden toch niet de beste plek 

is voor een leerling. In dat geval zullen wij u melden dat wij de leerling aan willen melden bij het 

multidisciplinair overleg (MDO). Ook zullen wij u hiervoor toestemming vragen. In het MDO zal worden 

bekeken of de leerling beter op zijn plek zal zijn op een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO)  

In het MDO kan worden besloten dat een SBO-school inderdaad beter past bij de ondersteunings-behoeften 

van de leerling. Wanneer dit besloten wordt (beslis-MDO), zal basisschool De Drie Linden een 

toeLaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband SPPOH. Na het verkrijgen 
van de TLV, zal de leerling zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar een school voor Speciaal 

Basisonderwijs.  

 

2.5 Verwijzing naar SO  

Naast doorverwijzing naar het SBO, is het tevens mogelijk dat een leerling een nog meer specifieke 
zorgvraag heeft. Dan zal R.K. Basisschool De Drie Linden een aanvraag doen voor plaatsing op het SO. 

Vanzelfsprekend is ook hiervoor de toestemming van ouders nodig.    
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Het Speciaal Onderwijs (SO) is verdeeld in vier clusters. Bekeken moet worden, welk cluster het beste 

aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.   
• cluster 1: voor leerlingen met een visuele handicap  

• cluster 2: voor leerlingen met een auditieve handicap en leerlingen met een taal-spraak 

ontwikkelingsstoornis  

• cluster 3: voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen 
met een verstandelijke handicap of een combinatie hiervan  

• cluster 4: voor leerlingen met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek  
 

In het (beslis) MDO kan worden besloten dat een school voor speciaal onderwijs beter tegemoet kan 
komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer er voor cluster 3 of 4 wordt 

gekozen, zal bij de SPPOH een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Zodra deze is 

verkregen, zal de leerling zo snel mogelijk geplaatst worden op een school voor Speciaal Onderwijs.  

Indien besloten wordt dat Cluster 1 of 2 de beste optie is, zal een aanvraag gedaan moeten worden voor een 
indicatie. Ieder cluster heeft hiervoor een eigen onderwijskundig rapport en kent eigen eisen voor het 

toekennen van de indicatie. De indicatie wordt uiteindelijk afgegeven door de Commissie van 

Indicatiestelling (CVI). Het CVI vraagt om een onderwijskundig rapport, ondersteuningsplannen die 

voldoen aan de bij het cluster gestelde eisen, onderzoeksrapporten en verslagen van externe hulpverleners.   

Nadat de ouders toestemming hebben gegeven voor het verstrekken van bovengenoemde informatie, vraagt 
R.K. Basisschool De Drie linden via de Commissie van Indicatiestelling (CVI) een beschikking aan voor 

toelating van de leerling tot een school voor Speciaal Onderwijs.  

De CVI bekijkt of het kind aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot het aangevraagde 

cluster. Als de commissie de leerling toelaatbaar vindt, krijgt de leerling een beschikking.  

Bij het aanvragen van een beschikking, bepalen ouders, leerkracht en de intern begeleider welke 
ondersteuning gevraagd wordt voor de betreffende leerling. Een beschikking kan ingezet worden in de 

vorm van een Individueel Arrangement (IA), of in de vorm van plaatsing op een school voor Speciaal 

Onderwijs. De onderwijsbehoeften van de leerling spelen hierbij een belangrijke rol. Een beschikking is 

voor een beperkte duur geldig. Wanneer de beschikking is afgelopen, moet opnieuw worden vastgesteld of 
de beschikking verlengd moet worden. Dit gebeurt door het aanvragen van een herindicatie. De school 

voor Speciaal Onderwijs zal ouders hierbij ondersteunen.   

2.6 Individueel arrangement 

Leerlingen met een geïndiceerde handicap (visuele, lichamelijke of verstandelijke handicap) hebben recht 

op toegang tot de basisschool. Dit is geregeld in de Wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 in 

werking is getreden. Om aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling te kunnen voldoen, kunnen 

ouders voor hun kind(eren) een individueel arrangement aanvragen bij samenwerkingsverband SPPOH. 

Wanneer een individueel arrangement is toegekend, ontvangt de school van het samenwerkingsverband 
SPPOH extra financiële middelen om de leerling passende begeleiding en ondersteuning te kunnen 

bieden.   

Deze begeleiding wordt op onze school gecoördineerd door de intern begeleider. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid tot aanschaf van extra ondersteunende materialen, waarvan de leerling binnen en buiten de 

klas gebruik kan maken. In alle gevallen wordt de ambulante begeleiding aangevraagd bij het SBO of SO 
(afhankelijk van de ondersteunings-behoeften). De ambulante begeleiding kan zich richten op de leerling 

zelf of op coaching van de betreffende groepsleerkracht en het vergroten van kennis en vaardigheden van 

de leerkrachten binnen R.K. Basisschool De Drie Linden.   
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Om voor een arrangement in aanmerking te komen, moet de leerling aangemeld worden bij het MDO. In 

het MDO wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor het arrangement. Wanneer het MDO een 
positief besluit heeft genomen (beslis-MDO), wordt bij SPPOH een individueel arrangement (IA) 

aangevraagd. Na het verkrijgen van het Individueel Arrangement, kan de benodigde extra ondersteuning 

van start gaan.   

Wanneer een leerling met een (mogelijk) Individueel Arrangement op basisschool De Drie Linden wordt 

aangemeld, starten wij de aanmeldingsprocedure. Er vindt eerst een intakegesprek met de ouders, een 

directielid en de intern begeleider plaats. In dit gesprek worden de criteria voor aanmelding besproken.  

Deze criteria zijn:  

• het kind woont in de omgeving van de school; 

• de school moet kunnen voorzien in de ondersteuning die nodig is om te voldoen aan de 

onderwijsbehoeften van de leerling. 

Als in het gesprek blijkt dat aan de criteria voldaan kan worden, vindt een vervolggesprek plaats tussen 
intern begeleider, ouders en andere betrokkenen (vorige school, peuterspeelzaal, dagopvang, etc.) eventueel 

aangevuld met directie van De Drie Linden. Het is mogelijk dat de intern begeleider een observatie uitvoert 

op de huidige (onderwijs) plek van de leerling. Na observatie wordt de aanmelding nogmaals besproken 

met de directie.   

Wanneer wij besluiten een leerling aan te kunnen nemen op onze school, wordt in overleg met de intern 

begeleider en de leerkracht besproken op welke manier de wenperiode kan worden ingevuld.   
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3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
 
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld. Dit profiel staat op de website, zodat 

voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) duidelijk is wat de mogelijkheden van onze school 

zijn voor de zogenaamde basisondersteuning en voor eventuele extra ondersteuning.  

Ook wordt in het schoolondersteuningsprofiel opgenomen op welke gebieden de school extra 
ondersteuning kan bieden, omdat er bijvoorbeeld een specialist op dat vlak aanwezig is.  
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4 Professionalisering 
 
Voor alle medewerkers van De Drie Linden zijn afspraken op het gebied van professionalisering.  

Inhoud o.a.   

• houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  

• neemt deel aan scholings‐ en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie en intervisie;  
• bestudeert relevante vakliteratuur. 
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5 Taken en verantwoordelijkheden bij zorg 

 

5.1 Directie 
De directie is eindverantwoordelijk voor het verlenen van de juiste zorg voor alle leerlingen.   
De taken van de directeur op het gebied van zorg voor de leerlingen zijn onder 
andere:                                        

• de directeur laat zich informeren door alle bij de zorg betrokken personen; 

• de directeur zit het MDO voor; 

• de directeur coördineert de ontwikkelingen op het gebied van de zorg; 

• de directeur neemt besluiten m.b.t. zorg;  

• de directeur initieert veranderingen en ontwikkelingen, zo mogelijk samen met de voor de zorg 

verantwoordelijke personen; 

• de directeur heeft regelmatig overleg met de intern begeleider en andere voor de zorg 

verantwoordelijke personen binnen de school; 

• de directeur stimuleert nascholing op het gebied van specifieke leerlingenzorg; 

• de directeur onderhandelt en sluit contracten met externe zorginstanties; 

• de directeur stelt een schooldiagnose; 

• de directeur bewaakt het ontwikkelingsproces van de school, rekening houdend met het 
schoolconcept en het schoolplan en bewaakt de continuïteit. ; 

• de directeur houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinnovaties; 

• de directeur ondersteunt de intern begeleider bij het maken van en de analyse van een 

trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem en bij het opstellen van het katern 

opbrengsten;   

• de directeur legt verantwoording af aan het bevoegd gezag. 
 

5.2 Intern begeleider  
 

De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een  
bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het 

zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van leraren.  

   

Werkzaamheden  
1. Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid.  

• analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis 

daarvan didactische leerlijnen uit;  

• adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs‐ en zorgbeleid in de school en het  

bovenschoolse zorgbeleid op basis van de actuele schoolpopulatie;  

• stelt jaarlijks het zorgplan op/bij binnen de kaders van het meerjaren (bovenschools) beleidsplan;  

• stelt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) indien nodig bij;  
• adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen;  

• vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid;  

• levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de school, bovenschools 
en in het samenwerkingsverband, en aan de rapportage hiervan aan de inspectie;  
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2 Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school (schoolniveau)  

• verantwoordelijk voor de interne zorgstructuur, zoals vastgesteld door de school en weergegeven 
in het zorgplan;  

• realiseren van Passend Onderwijs in overeenstemming met het ondersteuningsprofiel van de 

school;   

• onderhoudt contacten met het regionaal samenwerkingsverband, leden IZC en leden van het 
MDO.   

• onderhoudt contact met externe zorgpartners (zoals het CJG, GGZ, Veilig Thuis en de 

onderwijsbegeleidingsdienst).  
• is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de  

bijeenkomsten voor;  

• draagt zorgt voor inbreng en verslaglegging van de MDO; 
• coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor 

het LWOO/praktijkgericht onderwijs; 

• monitoren afspraken rondom de zorg- en toetskalender, duidelijkheid verschaffen over de afname 

van toetsen (toetsprotocol); 
• analyseren op schoolniveau van opbrengsten ten behoeve van het bestuur en directie.  

   

3. Begeleiding leraren (leerkracht- en/of groepsniveau):  
• draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega’s binnen de school;  

• leerkrachten ondersteunen in het signaleren van leerlingen met specifieke zorg- en/of 

onderwijsbehoeften.  
• adviseert leerkrachten over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert collegiale 

consultatie;  

• begeleidt en coacht leerkrachten bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van 

leerlingen, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg 
daarop;  

• begeleidt en coacht leerkrachten in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen 

van observatieformulieren;  
• observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een  

zorgleerling;  

• ondersteunt collega’s in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen.  
 

4. Taken gericht op de leerling (leerlingniveau)  

• verwerft informatie en verdieping in de achtergrond van zorgleerlingen.; 

• coördineert de zorgtrajecten binnen de school; 

• bewaakt de doorgaande lijn van leerlingen binnen de school; 
• coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen (PO en VO);  

• initieert en coördineert de arrangementsaanvragen vanuit het samenwerkingsverband; 

• coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd (waaronder, maar niet uitsluitend 
SMW);  

• organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen;  

• vraagt onderzoek en ondersteuning aan voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen; 
• ondersteuning bij het opstellen en evalueren van OPP’s (in samenwerking met leerkrachten).  
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5.3 Leerkracht   
 

De leerkracht is de eerste verantwoordelijke over zijn/ haar leerlingen. Wanneer er zorgen zijn is de 

leerkracht de spil wat betreft de zorg van het kind. De leerkracht is verantwoordelijk voor het proces en 

individuele zorg van zijn/ haar leerlingen.  

Taken van de leerkracht zijn onder andere: 

• De leerkracht is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de didactische en sociaal-
emotionele ontwikkeling van alle leerlingen in zijn groep en gaat er van uit dat leerlingen 

verschillende onderwijsbehoeften hebben. De taak van de leerkracht is om zo goed mogelijk aan 

deze behoeften tegemoet te komen; 

• De leerkracht past het Directe Instructie Model (DIM) model toe tijdens de lessen; 

• De leerkracht stimuleert de zelfstandigheid van de leerlingen; 

• De leerkracht is bekend met het interne zorgsysteem van de school; 

• De leerkracht neemt de toetsen af en kijkt ze na; 

• De leerkracht maakt een groepsoverzicht; 

• De leerkracht voert de resultaten van de leerlingen in ESIS in; 

• De leerkracht signaleert, observeert en interpreteert de toetsgegevens, indien gewenst, samen met 
de interne begeleiders en stelt een groepsplannen en/of een individueel handelingsplan op; 

• De leerkracht bereidt groepsbesprekingen voor d.m.v. toetsgegevens en het groepsoverzicht; 

• De leerkracht bereidt leerlingbesprekingen voor; 

• De leerkracht meldt zorgleerlingen bij de interne begeleiders voor nader overleg; 

• De leerkracht onderhoudt regelmatig contact met ouders van alle leerlingen in de groep en draagt 

zorg voor rapportage; 

• De leerkracht draagt bij aan innovaties en ontwikkelingen binnen de school; 

• De leerkracht dient op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van zorg 

en/of leerlingproblematiek. 

 

5.4 Schoolmaatschappelijk werk  
 

Eén dag per week is er op R.K. Basisschool De Drie Linden een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. 

De vaste taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn:  

• Bieden van korte, lichte interventies in de lijn van het schoolmaatschappelijk werk bij te 
overzien sociaal-emotionele, opvoedings- of maatschappelijke problematiek;  

• Is als lid van het multidisciplinair team betrokken bij de (voorbereiding van de) inzet van extra 

ondersteuning voor leerlingen;     

• Kunnen inschakelen van kort in te zetten specialistische interventies of expertise;  

• Als lid kernteam CJG kunnen schakelen tussen school en CJG/jeugdteam en evt. andere 

maatschappelijke partners bij complexe problematiek.  
De aanmelding voor schoolmaatschappelijk werk loopt via de intern begeleider.  De leerkrachten kunnen 

de schoolmaatschappelijk werker ook benaderen. Voor het indienen van een aanmelding moet eerst 

overlegd worden met de intern begeleider. Wanneer ouders direct naar de schoolmaatschappelijk werker 
gaan, brengt de schoolmaatschappelijk werker de intern begeleider op de hoogte van de aanmelding.  
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5.5 Samenwerkingsverband SPPOH 

   
R.K. Basisschool De Drie Linden is aangesloten bij het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend 

Primair Onderwijs Haaglanden). Samenwerkingsverband SPPOH adviseert bij de uitvoering van passend 
onderwijs. Vanuit het samenwerkingsverband SPPOH heeft R.K. Basisschool De Drie Linden een 

onderwijsadviseur toegewezen gekregen. Deze adviseur en de school werken planmatig samen 

(startgesprek, jaarplanning, etc.). De school benut de onderwijsadviseur als professionele partner. Ook 
ouders kunnen contact hebben met de onderwijsadviseur.  
 

5.6 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)   

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) biedt ondersteuning bij - en informatie over - alles wat te maken heeft 

met opgroeiende leerlingen. Het CJG geeft antwoord op alle mogelijke vragen waar ouders, opvoeders en 
professionals die met leerlingen werken tegenaan kunnen lopen. Het CJG werkt samen met alle jeugd- en 

welzijnsorganisaties, onder regie van de gemeente Den Haag. De samenwerkende organisaties bieden 

ondersteuning en hulp bij alle vragen rondom opvoeden en opgroeien.   

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor een gezonde groei en ontwikkeling van leerlingen van 4 

tot 19 jaar in de gemeente Den Haag. JGZ vervolgt hiermee de zorg zoals ouders en kind die van het 
consultatiebureau bood. JGZ is onderdeel van Centrum Jeugd en Gezin. Aan iedere school is een 

schoolarts/ jeugdverpleegkundige gekoppeld. Gedurende de basisschool leeftijd worden leerlingen 

gemiddeld twee maal onderzocht door de schoolarts/ jeugdverpleegkundige. Dit gebeurt meestal in groep 2 
en groep 7. Daarnaast kan er een onderzoek plaatsvinden op verzoek van de ouders of de school.  Indien 

wenselijk nemen schoolarts of jeugdverpleegkundige deel aan van het multidisciplinair overleg op school.  

5.7 Onderwijsbegeleiding  

Het kan voorkomen dat het ondersteuningsteam van De Drie Linden handelingsverlegenheid ervaart, in dat 
geval wordt expertise ingeroepen bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Er bestaat bijvoorbeeld de 

mogelijkheid een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) of (Neuro) Psychologisch Onderzoek ((N)PO) 

aan te vragen, of advies te vragen rondom bijvoorbeeld leer- en gedragsvraagstukken. Eén van deze 

begeleiders is gekoppeld aan onze school, voert de onderzoeken uit en op verzoek neemt deze 

onderwijsbegeleider ook deel aan het multidisciplinair overleg.  

5.8  Logopedie/ fysiotherapie   

Indien er door de school een spraak- taalachterstand wordt gesignaleerd, dan wordt dit besproken met de 

ouders van de leerling. De leerkracht informeert tevens de intern begeleider. Ouders vragen bij de huisarts 
een verwijzing voor onderzoek/ behandeling door een logopedist. Met deze verwijzing kunnen zij terecht 

bij een logopedist.  Op onze school is wekelijks een logopedist aanwezig. 

Indien er door de school een motorische achterstand wordt gesignaleerd, dan wordt dit besproken met de 

ouders van de leerling.  De leerkracht informeert tevens de intern begeleider. Ouders vragen bij de huisarts 
een verwijzing voor onderzoek/ behandeling door een fysiotherapeut. Met deze verwijzing kunnen zij 

terecht bij een fysiotherapeut.  Op onze school is wekelijks een fysiotherapeut aanwezig. 

In belang van de ontwikkeling van de leerling wordt aan ouders gevraagd om toestemming voor 

onderhouden van contacten met tussen de logopedist / fysiotherapeut en school over de voortgang van de 

therapie, de ontwikkeling van de leerling en de afstemming op de onderwijsaanpak.  
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6. Dossiervorming en leerlingvolgsysteem 
 

De ontwikkeling van elke leerling wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (Esis). Dit betreft o.a. 

observaties, (CITO en methode gebonden) toetsen, registraties van gesprekken en schriftelijke 
communicatie tussen school en ouders, absenties, ondersteuningsniveau en het verwachte niveau 

(uitstroom) voor het Voortgezet Onderwijs. Observaties worden zo objectief mogelijk omschreven en dus 

zonder aannames en meningen.  

Met ingang van schooljaar 2018-2019 worden de dossiers zoveel mogelijk digitaal vastgelegd en zullen de 

papieren dossiers zo goed als verdwijnen. 

Het dossier van iedere leerling wordt, nadat het van school is gegaan, nog 5 jaar bewaard. Het leerling 

dossier is altijd voor ouders opvraagbaar.  

 

6.1 Observatiesysteem KIJK!   

KIJK! is een signaleringsinstrument, waarmee we de ontwikkeling van kleuters in kaart brengen. Door 

middel van observaties registreren de leerkrachten in de maanden november en april op een systematische 
wijze informatie over de totale ontwikkeling van de leerlingen. Alle gegevens komen tezamen in een 

individuele rapportage. De volgende gegevens worden geregistreerd: basiskenmerken, risicofactoren, 

betrokkenheid  en ontwikkelingslijnen.  

6.2 Leerlingvolgsysteem CITO (LOVS)   

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. R.K. Basisschool De Drie 

Linden hanteert een toetskalender. De toetsen worden gepland in de door het CITO vastgestelde periode.  

• De toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden afgenomen door de eigen groepsleerkracht. Deze 

legt de toetsresultaten vast in Esis en analyseert deze op kwalitatief (analyse van inhoud) en 
kwantitatief (analyse op toetsscore) niveau. De toetsresultaten worden gebruikt om de 

ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen en te vergelijken met de landelijke norm;  

• Analyse van de toetsen is daarnaast belangrijk voor de leerkracht in relatie tot het eigen handelen. 
Door analyse van de resultaten, kan de leerkracht zijn onderwijsaanbod beter afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen; 

• In sommige gevallen zal, na analyse, blijken dat een leerling terug- of vooruit getoetst moet 

worden. Dit geldt met name wanneer een leerling onvoldoende groei of terugval heeft laten zien in 
zijn vaardigheidsscore. Maar het geldt ook voor een leerling die de lesstof ver vooruit is. De 

resultaten (opbrengsten) van de toetsen zijn het uitgangspunt tijdens de groeps- en 

leerlingbesprekingen en worden door de leerkracht ingevuld in het groepsoverzicht. Hieruit kunnen 
vervolgens aanpassingen in het leerstofaanbod voortkomen, zowel op groeps- als op 

leerlingniveau. 
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6.3 Sociaal emotioneel volgsysteem (SCOL) 
 

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze 

school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de SEO (sociaal-emotionele 

ontwikkeling) van onze leerlingen. Wij gebruiken hiervoor de methode "Vreedzame School".  Wij doen dit 
omdat wij goed burgerschap willen bijbrengen, met als doel dat de leerlingen wereldburgers worden die 

goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen volgen wij middels SCOL. 

Deze ontwikkeling wordt tijdens de groeps- en/of leerlingbespreking besproken (dit doen de leerkracht en 

interne begeleider). Tijdens deze gesprekken staat de aanpakken voor een groep en/of een individuele 

leerling centraal. 

 

6.4 Onderwijskundig Rapport (OKR) 

 
Wanneer een leerling onze school verlaat (tussentijds of aan het eind van groep 8) wordt door de leerkracht 

een Onderwijskundig Rapport (OKR) ingevuld. In het OKR worden schoolvorderingen, leerling 
eigenschappen en eventuele aandachtspunten beschreven opdat de overstap naar een volgende school zo 

goed mogelijk plaatsvinden. Het OKR wordt digitaal verzonden via de Overstap Service Onderwijs (OSO) 

in het leerling-administratieprogramma ESIS. Ouders worden voorafgaand aan verzending op de hoogte 
zijn gesteld van de inhoud van het OKR en onderteken dit.     
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7 Oudergesprekken  

Het is belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de school en de ouders. Bij ons op school zien wij 

de ouders als (zorg)partner. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de zorg van de leerlingen. De 

ouders zijn experts als het om hun eigen kind gaat en de school is verantwoordelijk voor het onderwijs.  

Vaste gespreksmomenten vinden plaats wanneer de rapporten worden uitgereikt, of bij de kleuters wanneer 
de Kijk! registratie wordt besproken. Als er sprake is van zorg omtrent een leerling kan er een extra 

gesprek plaatsvinden, hierbij kan ook de intern begeleider en/ of andere specialisten aanschuiven.   

Tijdens de gesprekken bespreken we samen met ouders de ontwikkeling van de leerling. Hierbij kijken we 

naar wat er al goed gaat en wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn.    
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8 Verzuim en te laat komen 
 

Op De Drie Linden geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen. De eerste schoolbel gaat 
om 8.20 uur. De lessen starten bij de tweede bel om 8.30 uur. Bij te laten komen hanteren we het 3-6-9-12 

stappenplan 

3: 

Bij drie keer te laat/niet op school gekomen: 

School neemt contact op met ouders door te bellen of een brief te sturen. 

6: 
De leerling is 6 keer te laat/niet op school gekomen. 

School nodigt ouder(s)/verzorger(s) en leerling uit voor een gesprek op school. 

9: 

De leerling is 9 keer te laat/niet op school gekomen. 

Na 9 keer te laat komen/niet aanwezig op school zal de leerling gemeld worden bij de leerplicht.  

12: 
De leerling is 12 keer te laat/niet op school gekomen. Ook na de voorgaande stappen.  

In een aantal gevallen wordt er, vanuit de leerplicht, doorverwezen naar de hulpverlening. In andere 

gevallen wordt er een proces verbaal opgemaakt en volgt een geldboete.  
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9 Protocollen  
 
Ter ondersteuning van het onderwijs en de borging hiervan gebruikt De Drie Linden onder andere de 

onderstaande protocollen.  

• Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

• Protocol dyslexie  

• Protocol meer- en hoogbegaafdheid (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Protocol ERWD (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Protocol rouwsituaties  

• Protocol doublure  (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Protocol overgang peuterspeelzaal naar groep 1  

• Protocol overgang groep 2 naar groep 3 (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Protocol kleuterverlenging (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Protocol versnellen  (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Anti-pest protocol (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Protocol gedrag (realisatie schooljaar 2019-2020)  

• Protocol Medisch handelen en medicijverstrekking 

 

 

  

 

 


