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HOOFDSTUK 1 VISIE EN MISSIE 

 

CSBO De Boei is onderdeel van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Kind en Onderwijs 
Rotterdam verzorgt christelijk basisonderwijs verspreid over een groot gedeelte van de 
gemeente Rotterdam.  

1.1 Onze missie  

Ieder kind voelt zich bij ons veilig, geborgen en geaccepteerd. Wij staan voor een positief veilig 
schoolklimaat gericht op de talenten en mogelijkheden van leerlingen die wij optimaal 
benutten in een uitdagende omgeving. Wij denken in kansen en mogelijkheden waarbij de 
ouder onze partner is. Dit doen wij vanuit een christelijke identiteit.                                         

1.2 Visie op zorg en passend onderwijs 

In de begeleiding van het kind naar de volwassenheid staat het uitgangspunt dat ieder kind 
uniek is centraal.  

Ook de omgeving van het kind en het gezin waarin het opgroeit, is telkens anders. We houden 
in ons onderwijskundig handelen, opvoedkundig handelen en denken rekening met deze 
individuele kenmerken.  

Bij de ontwikkeling van het kind kijken we naar het volgende: Hoe functioneert het kind op 
lichamelijk- , cognitief-  en sociaal-emotioneel gebied? De school en opvoeders beïnvloeden 
elkaar bij de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Door goede samenwerking worden de 
mogelijkheden van het kind optimaal benut.  
Bij de opvoeding hebben we aandacht voor de volgende gebieden:  

- Hoe ervaart het kind de relatie(s) met anderen? Welke mogelijkheden en  
  belemmeringen heeft dit kind bij contact met anderen? 
- Welk opvoedkundig klimaat is voor dit kind gunstig? In welke opvoedkundige  
  omgeving kan dit kind zich het best ontwikkelen? 
- Op welke wijze gaat het kind om met verschillende omgangssituaties? Kan het  
  kind zichzelf op positieve wijze handhaven? Houdt het rekening met anderen in  
  die situatie?  
 
1.2.1 Een veilige onderwijsomgeving  
Wij streven ernaar in de school een omgeving van rust en regelmaat te creëren, om de 
kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen in een veilige omgeving, zowel op het 
gebied van het leren als op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij zijn van 
mening dat er pas een goede basis voor het leren kan worden gevormd als het kind zich in de 
schoolse omgeving veilig en geborgen voelt.  
Om een fijne, veilige omgeving te creëren voor leerlingen, ouders en leerkrachten hanteren 
wij de waarden Netjes, Aardig en Rustig (NAR) De pictogrammen die bij NAR  horen, worden 
zichtbaar in de school gehangen. Voor de kinderen is dan duidelijk, dat deze regels overal in 
en om de school gelden.  Het volgende geldt voor alle betrokkenen bij de school:  

 Wij gaan uit van een prettige omgang met elkaar, waarin respect, openheid en 
communicatie centraal staan. 
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 Wij verwachten van elkaar dat we elkaar met wederzijds respect behandelen, 
zorgvuldig omgaan met schoolspullen of de spullen van een ander.  

 We verwachten dat iedereen zich aan deze regels houdt. 
 

Pedagogische doelstellingen 

De levensvisie van waaruit we willen opvoeden en onderwijzen wordt door ons 
geconcretiseerd in de onderstaande pedagogische kerndoelen. Als team streven we de 
volgende opvoedingsdoelen na: 

• kinderen leren vertrouwen in zichzelf te hebben;  
• kinderen accepteren de eigen mogelijkheden en beperkingen en kunnen daarmee om 

gaan; 
• kinderen leren zichzelf  te respecteren en hebben ook respect voor anderen; 
• kinderen leren kritisch te kijken naar het eigen handelen en kunnen daarop aangesproken 

worden; 
• kinderen  leren kritisch te kijken naar het denken en handelen van anderen en durven 

anderen daar op aan te spreken; 
• kinderen  leren contact te leggen met anderen en die contacten te onderhouden; 
• kinderen leren voor zichzelf opkomen, zonder daarbij anderen onnodig te kwetsen of te 

beschadigen; 
• kinderen leren kennis nemen van algemene cultuurgrondslagen zoals: humaniteit, 

solidariteit, tolerantie, vrijheid en gerechtigheid; 
• kinderen leren zichzelf te motiveren en zichzelf te ontwikkelen. 

De tevredenheid van leerlingen en ouders over de kwaliteit van de school en over de sociale 
veiligheid, worden met een tevredenheidspeiling gemeten. Deze peiling via twee enquêtes 
levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor verbetering van onderwijs en 
dienstverlening. Leerlingen zijn vaak veel kritischer dan ouders en kunnen als directe 
‘gebruikers’ van het onderwijs heel goed hun mening geven over belangrijke zaken op school. 
Door de resultaten van beide peilingen goed te combineren  krijgt de school een evenwichtig 
beeld van de kritiekpunten en verbeterpunten. 
 
1.2.2 Passend Onderwijs 

Binnen passend onderwijs staat de leerling centraal en wordt het onderwijsaanbod zoveel 
mogelijk op hem of haar afgestemd. Dit betekent niet dat er voor iedere leerling een eigen 
onderwijsprogramma wordt vastgesteld.  Wel betekent dit dat CSBO De Boei, als een school 
voor speciaal basisonderwijs, voor de taak is gesteld om gedifferentieerd onderwijs te 
organiseren dat recht doet aan de verschillen van iedere leerling, maar dat ook uitvoerbaar is 
binnen een groepsetting. Binnen de groepsplannen wordt gewerkt met drie verschillende 
niveaus: verrijkt, basis en intensief. Bij de indeling hiervan wordt (volgens de richtlijnen van 
OPO) de middenmoot didactisch vertrekpunt, omdat de leerkracht daardoor het grootste deel 
van de groep bedient. Rondom deze middenmoot bevindt zich aan de ene zijde een groep 
leerlingen die ondersteuning nodig heeft en aan de andere zijde een groep leerlingen die 
verrijking nodig heeft. 
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Passend onderwijs staat volop in de belangstelling van CSBO De Boei. We bemerken een 
toename van leerlingen met zware gedragsproblemen en minder leerlingen met ‘enkel’ een 
leerprobleem. We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden door ons te focussen op het beter 
leren omgaan met zowel interne als externe gedragsproblematiek. Hiervoor wordt onder 
andere begeleiding door externe deskundigen gerealiseerd.  

Verder denken we actief mee om op een adequate wijze om te gaan met de veranderende rol 
van het speciaal basisonderwijs. Hierbij staat de vraag wat de behoeften binnen het primair 
onderwijs zijn centraal, zodat voor elke leerling een passende oplossing gevonden kan 
worden. Hiervoor zoeken wij niet alleen de samenwerking op met PPO maar ook met andere 
basisscholen in de wijk. 
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HOOFDSTUK 2 SIGNALEREN EN HET BEPALEN VAN DE AARD VAN DE ZORG 
 

Als voorwaarde voor het leren van kinderen, willen wij een rustige voorspelbare omgeving en 
structuur creëren. Binnen deze omgeving voelen de leerlingen zich veilig en zo min mogelijk 
afgeleid. Het didactisch klimaat kenmerkt zich door structuur, positieve grondhouding en het 
hebben van positieve, hoge verwachtingen van de leerlingen. 
Het onderwijsaanbod is gericht op de verschillen binnen de leerling populatie. Waar nodig kan 
er vanuit een veelheid aan materiaal aangevuld worden wanneer een methode niet volledig 
aansluit. De streefdoelen zijn de Kerndoelen voor Primair onderwijs en de referentieniveaus 
taal en rekenen. Hierin worden de tussendoelen en verwachte leerrendementen vastgesteld, 
gebaseerd op het verwachte uitstroom perspectief.  
CSBO De Boei verzamelt vanaf binnenkomst, met behulp van een leerling- en onderwijsvolg- 
systeem, systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van alle leerlingen. Met deze 
informatie en met de bevorderende en belemmerende factoren wordt voor iedere leerling een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld.  (Zie 2.4.1 Het ontwikkelingsperspectief) 
In groep 3 t/m 8 wordt de cognitieve voortgang van de leerlingen gevolgd door middel van de 
methodegebonden toetsen en de methodeonafhankelijke toetsen.   
 
-Methodegebonden toetsen: de leerkracht neemt deze toetsen af na een periode van 
lesstofaanbod uit de methode (taal, rekenen, wereldoriëntatie). Ze volgen daarbij de 
instructies en de normering uit de handleiding. Na de toets bekijken de leerkrachten de 
resultaten en bepalen welke leerlingen remediëren dan wel verrijking lesstof nodig hebben.  
 
-Methodeonafhankelijke toetsen: Tweemaal per schooljaar worden de methode-
onafhankelijke toetsen van CITO afgenomen. Ze zijn landelijk genormeerd, dus geven weer of 
de leerling voldoet aan het gemiddelde Nederlandse niveau voor het geldende leerjaar.  

We volgen de voortgang van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied door middel van 
observaties in de groep, m.b.v. Viseon en d.m.v. de tevredenheidspeiling.  
Alle methodeonafhankelijke toetsen worden afgenomen volgens de planning op de 
zorgkalender. De toetsresultaten van de M- en E-toetsen van CITO worden ingevoerd door de 
leerkrachten in ons leerlingvolgsysteem Esis. Met dit leerlingvolgsysteem wordt systematisch 
de ontwikkeling van alle leerlingen op de verschillende leer- er ontwikkelingsdomeinen 
verzameld, gevolgd, geregistreerd en geanalyseerd. Deze gegevens zijn de basis voor ons 
handelen en voor het maken van groepsplannen.  

Met behulp van ESIS is het mogelijk voor iedere leerling een ontwikkelingsprofiel te maken 
waar behaalde toetsresultaten in verwerkt worden. Daarmee is ook grafisch, in een oogopslag 
de stand van zaken te zien. Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende 
leerdomeinen is het mogelijk naar andere tabbladen door te klikken. (Zie ook 2.4.1 Het 
Ontwikkelingsperspectief)   
Het overzicht van de toetsplanning, de toetsresultaten, groepsplannen, niveaugroepen, 
individuele ondersteuning e.d. van een lopend schooljaar is voor leerkrachten, interne 
begeleiders en directie terug te vinden op de server van CSBO De Boei. Het bijhouden van 
deze gegevens is een van de taken van de leerkracht en de interne begeleider. Daarnaast is er 
een groepsmap die per groep wordt bijgehouden. Deze map omvat alle informatie met 
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betrekking tot de dagelijkse gang van zaken in de groep. De leerkracht zorgt ervoor dat de 
map up-to-date wordt gehouden.  

De gegevens van de toetsen worden geanalyseerd tijdens de groepsbespreking door de 
groepsleerkracht en de interne begeleider. De groepsbespreking vindt 2 keer per jaar plaats 
naar aanleiding van de CITO. Daarnaast is er twee keer per jaar een tussenevaluatie.       

                               

2.2 Vroegtijdige signalering   
De leerkracht analyseert de toetsgegevens op methodegebonden toetsen, methode-
onafhankelijke toetsen en observatielijsten. Deze gegevens zijn uitgangspunt voor het 
ontwikkelingsperspectief en vervolgens het groepsplan. Zo signaleert de leerkracht vroegtijdig 
welke leerlingen zorg nodig hebben.  

De huidige zorgstructuur zorgt ervoor dat de groep en de opbrengsten systematisch worden 
besproken. De groepsplannen worden 2 keer per jaar met de interne begeleider besproken. 
Vervolgens kunnen vanuit de groepsbespreking leerlingen worden ingebracht bij de 
leerlingbespreking. Indien deze onvoldoende handvatten biedt om de leerling te begeleiden, 
kan de leerling worden besproken met de Schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. De 
ouders worden vooraf ingelicht indien een leerling wordt besproken met de 
Schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Na de bespreking worden ouders geïnformeerd 
over de handelingsadviezen die zijn besproken en wat er concreet gedaan gaat worden. Het 
kan ook zijn dat ouders bij de bespreking aanwezig zijn. 

Op CSBO De Boei volgt de groepsleerkracht de onderstaande zes stappen van de cyclus 
handelingsgericht werken.  

1. Evalueren van het vorig groepsplan en het verzamelen van leerlingengegevens uit de   
    ontwikkelingsperspectieven 

2. Signaleren van de specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen en leerlingen die,  
    gelet op hun ontwikkeling, extra aandacht nodig hebben 

3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen in arrangementen:    
    verrijkt, basis en intensief  

4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare instructiebehoeften  

5. Opstellen van een groepsplan 

6. Uitvoeren van het groepsplan  

Deze cyclus wordt tweemaal per jaar doorlopen. Van september t/m januari en van februari 
tot einde schooljaar.  
 

2.3 Het bepalen van de aard van de zorg   
Het benoemen van de onderwijsbehoeften is een van de zes stappen van de cyclus van 
handelingsgericht werken met groepsplannen. De cyclus wordt per vak- of vormingsgebied 
tenminste 2 keer per schooljaar doorlopen. De eerste stap is het verzamelen van gegevens. 
Dit kunnen methodegebonden of methodeonafhankelijke toetsen zijn. Of observaties, 
informatie uit gesprekken met leerlingen of analyses van gemaakt werk.  
Als tweede stap selecteert de leerkracht op basis van deze gegevens welke specifieke 
onderwijsbehoeften de leerlingen hebben. Als derde stap benoemt de leerkracht deze 
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onderwijsbehoeften. Deze specifieke onderwijsbehoeften worden in het 
ontwikkelingsperspectief genoteerd. De vierde stap is het clusteren van leerlingen met gelijke 
onderwijsbehoeften. Hierdoor ontstaan er subgroepen. Ook één leerling kan een subgroep 
zijn. Bij het bepalen van de onderwijsaanpak per subgroep wordt een afweging gemaakt 
tussen de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden in de praktijk. Ten slotte stelt de 
leerkracht het groepsplan op. Dit beslaat een afgesproken periode (september-januari en 
januari- juni). In juni vindt de overdracht plaats en kunnen de kinderen op niveau worden 
ingedeeld, het bijbehorende groepsplan wordt zo snel mogelijk na de zomervakantie gemaakt. 
Elke leerling heeft hierin een plaats. De groepsplannen zijn leidend bij het handelen in de 
groep.  
Bij het opstellen van het groepsplan beschrijft de leerkracht  als eerste het basisarrangement 

voor de middenmoot (volgens de richtlijnen van OPO). De middenmoot is het didactisch 
vertrekpunt, omdat de leerkracht daardoor het grootste deel van de groep bedient. Rondom 
deze middenmoot bevindt zich aan de ene zijde een groep leerlingen die ondersteuning nodig 
heeft en aan de andere zijde een groep leerlingen die verrijking nodig heeft. Hierbij beschrijft 
de leerkracht het onderwijsleerproces. Na het opstellen van het basisarrangement wordt het 
onderwijsleerproces van het intensieve en het verdiepte arrangement beschreven. Wanneer 
er sprake is van een individueel plan worden de doelen, de aanpak en de organisatie als laatste 
beschreven. De leerkrachten maken groepsplannen voor  de vakgebieden begrijpend lezen, 
rekenen, technisch lezen en spellen. Daarnaast wordt er een groepsplan voor groepsvorming 
(groepsplan gedrag) gemaakt. De doelen worden met de leerlingen en de ouders besproken. 
Bij de uitvoering van het groepsplan, worden nieuwe gegevens verzameld die de basis zijn 
voor de volgende cyclus.  
Het groepsplan is een werkdocument voor de leerkracht. In het groepsplan worden de doelen 
geformuleerd die de leerlingen moeten bereiken. De leerkracht omschrijft met welke 
materialen, middelen en leerstof hij/zij dat gaat doen en hoe dat er organisatorisch uitziet. 
N.a.v. de Cito toets die daar op volgt, wordt het plan geëvalueerd.  
De groepsplannen worden 2 keer per jaar met de interne begeleider besproken tijdens de 
groepsbespreking. 

Tijdens deze bespreking wordt het groepsplan geëvalueerd en worden stappen gezet om het 
groepsplan op te stellen voor de volgende periode. Tijdens de groepsbespreking kan worden 
besloten een leerling aan te melden voor de leerlingbespreking.  

In de leerlingbespreking wordt besproken hoe in het groepsplan tegemoet gekomen kan 
worden aan de onderwijsbehoeften van de betrokken leerling. Daarnaast worden de 
leeropbrengsten van de leerling vergeleken met het opgestelde ontwikkelingsperspectief.  Als 
na de leerlingbespreking blijkt dat er onvoldoende handelingsadviezen kunnen worden 
geformuleerd, kan er een beroep gedaan worden op externe zorg. Afhankelijk van de vraag 
van school en ouders kan de externe zorg bestaan uit begeleiding, onderzoek en/of verwijzing.  
De uitkomsten van de leerlingenbespreking worden met de ouders besproken. 
Wanneer er buiten het groepsplan specifieke zorg nodig is, wordt dit aangegeven in het 
ontwikkelingsperspectief van een leerling. In het OPP staat dan hoe de komende periode 
tegemoetgekomen wordt aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerling. 
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2.4 Leerlingen met Specifieke Onderwijsbehoeften en zorgleerlingen  
  
Alle leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV, voorheen PCL beschikking) hebben 
specifieke onderwijsbehoeften. Binnen het SBO wordt voor al deze leerlingen planmatige zorg 
geboden. Elke leerling volgt onderwijs volgens een eigen leerlijn. Deze wordt uitgewerkt in het 
ontwikkelingsperspectief.   

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning CSBO De 
Boei kan bieden naast de minimale basisondersteuning en hoe deze ondersteuning is 
georganiseerd.  

De school spreekt van een zorgleerling: 

- Als de sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag, welbevinden, werkhouding en 
dergelijke) vraagt om specifieke aandacht en begeleiding. Het basisarrangement is 
voor deze leerling niet voldoende.  

- Als de didactische ontwikkeling niet conform het ontwikkelingsperspectief verloopt.  
Dit is niet alleen het geval als de leerling minder goed scoort dan van tevoren verwacht, 
maar kan ook het geval zijn als de leerling juist beter scoort dan van tevoren 
‘voorspeld’.  

- Als de thuissituatie van de leerling om extra aandacht en zorg vraagt.  

- Als de gezondheid of andere medische zaken betreffende de leerling, om extra 
aandacht en zorg vragen.  

Indien noodzakelijk zal een individueel handelingsplan worden gemaakt. Dit plan kan gericht 
zijn op het vergroten van de didactische vaardigheden, maar ook op het versterken van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

2.4.1 Het ontwikkelingsperspectief 

Bij plaatsing van een leerling op CSBO De Boei stellen we een ontwikkelingsperspectief op 
grond van onder andere de bevorderende en belemmerende factoren van de kinderen. De 
informatie die we van de vorige school en het samenwerkingsverband hebben gekregen, krijgt 
een plek in dit ontwikkelingsperspectief. Dit is didactische informatie, maar ook bijvoorbeeld 
informatie over de sociale achtergrond, de medische achtergrond en de thuissituatie van de 
leerling. In samenspraak met de leerkracht van de leerling stelt de interne begeleider, binnen 
6 weken na binnenkomst, het ontwikkelingsperspectief op.  Indien nodig zal er ook een 
specialist uit een kwaliteitsgroep bij worden betrokken. Vervolgens worden er per half jaar  
tussendoelen gesteld. Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per jaar met ouders 
besproken, na elke CITO-periode zodat het document ook voor ouders betekenis krijgt. Bij 
aanvang van het schooljaar is er dus een startgesprek met ouders, halverwege het schooljaar 
een gesprek naar aanleiding van het rapport, de CITO-uitslagen en het OPP en aan het einde 
van het jaar een eindgesprek n.a.v. het OPP. Ouders tekenen het OPP ter kennisneming 

In het OPP wordt aangegeven wat wij als school de leerling bieden, zodat de leerling zich zo 
goed mogelijk kan ontwikkelen. Als basis voor het aanbod gebruiken wij de toetsresultaten 
van de leerling. Aan de hand van deze toetsresultaten en de ontwikkeling uitgedrukt in 
vaardigheidsgroei kan worden vastgesteld welke vaardigheidsgroei gepland kan worden voor 
de periode dat het kind op school zit. De vaardigheidsgroei wordt gepland voor de 
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vakgebieden begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen waarbij ook een 
gepland uitstroomniveau wordt vastgesteld. Het verwachte uitstroomniveau is het einddoel.  
Omdat leerlingen in de groepen 3, 4, en 5 nog een grillige ontwikkeling kunnen laten zien en 
we vaak aan het eind van groep 5 pas voldoende gegevens hebben verzameld om een 
uitstroomverwachting te voorspellen, hebben we besloten om bij een DL van 25 een 
voorlopige uitstroomverwachting te bepalen en een definitieve uitstroomverwachting bij een 
DL van 35. De school maakt daarmee inzichtelijk aan betrokkenen welke doelen op lange, 
middellange en korte termijn voor deze leerlijn worden nagestreefd. Het onderwijs wordt op 
deze manier planmatig ingezet. Daarbij staan 3 punten centraal:  

- De school stelt bij plaatsing voor elke leerling een realistisch ontwikkelingsperspectief 
vast.  

- De school leidt tussendoelen af van het ontwikkelingsperspectief waarmee de 
vorderingen van de leerlingen gevolgd kunnen worden.  

- De school volgt of de leerling zich ontwikkelt volgens het ontwikkelingsperspectief en 
maakt naar aanleiding hiervan keuzes in het onderwijsaanbod.  

Op CSBO De Boei zijn er per uitstroomverwachting en per vakgebied 3 leerroutes beschreven:  
Leerroute 1: een uitstroom naar minimaal VMBO Theoretische leerweg.   
We streven hierbij naar een leerrendement >90%.  
Leerroute 2: een uitstroom naar VMBO Basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoeps-gerichte 
leerweg. We streven hierbij naar een leerrendement tussen de 60% - 75% 
Leerroute 3: een uitstroom naar het Praktijkonderwijs.   
We streven hierbij naar een leerrendement tussen de 40% - 50%. 

In deze leerroutes staat beschreven op welk moment, welke toets moet worden afgenomen 
en welke vaardigheidsscores behaald moeten worden om op deze lijn te blijven. Deze 
leerroutes zijn nu nog gebaseerd op de LOVS toetsen van CITO. Vanaf schooljaar 2018-2019 
zijn alle toetsen van de CITO 3.0 toetsen ontwikkeld en zullen ook deze vaardigheidsscores in 
de leerroutes verwerkt worden. Tot die tijd volgen we de leerlingen die de 3.0 toetsen maken 
d.m.v. het door hen behaalde leerrendement.  

De geplande vaardigheidsgroei krijgt pas waarde voor de ontwikkeling van de leerling 
wanneer de leerkracht het groepsplan gaat opstellen. Aan de hand van ‘de lange 
termijnplanning’ van het OPP bekijkt de leerkracht aan welke doelen hij of zij samen met het 
kind in een periode van drie maanden gaat werken. Hierbij maakt de leerkracht gebruik van 
een leerlijn waarbij alle tussendoelen per vakgebied beschreven zijn. De leerkracht houdt bij 
zijn planning rekening met de stimulerende en belemmerde factoren van het kind. Ook spelen 
de onderwijsbehoeften van een kind een grote rol bij de planning. Na de periode dat er aan 
de hand van het groepsplan gewerkt is, wordt er door de leerkracht geëvalueerd. 
Deze groepsplanevaluatie vormt samen met de toetsresultaten een belangrijke bron voor de 

evaluatie van het OPP. Het OPP wordt tweemaal per jaar besproken door de Intern Begeleider 
en de leerkracht. Wanneer een leerling van zijn of haar leerroute afwijkt zullen we in eerste 
instantie interventies inzetten om de leerling weer op de lijn terug te krijgen. Pas wanneer 
blijkt dat meerdere ingezette interventies geen rendement hebben en de leerling boven zijn 
of haar niveau werkt zullen we de lijn aanpassen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we 
sturend te werk gaan in plaats van volgend. In de evaluatie van de leerling staat per vakgebied 
of een leerling nog op zijn of haar lijn zit en welke interventies er eventueel zullen worden 
ingezet.  
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 Op CSBO De Boei wordt er naar gestreefd om de doelen op het OPP zo ambitieus mogelijk te 
stellen. Als een leerling op de laatste twee toetsmomenten op een bepaald vakgebied duidelijk 
lager of hoger heeft gepresteerd, zullen we het OPP kritisch bekijken. In overleg met de intern 
begeleider wordt vervolgens bepaald of de doelen moeten worden bijgesteld. 
 

2.5 Planmatige uitvoer zorg    
Aan het einde van het schooljaar wordt voor iedere leerling het ontwikkelingsperspectief (na 
evaluatie) bijgesteld. De informatie en doelen uit alle ontwikkelingsperspectieven vormen het 
uitgangspunt voor het groepsplan. Bij aanvang van het schooljaar wordt er voor ieder 
vakgebied een groepsplan gemaakt.  

Het groepsplan wordt in alle groepen op een eenduidige manier opgesteld en gecontroleerd 
door de interne begeleider. Aan het einde van de periode wordt het groepsplan door de 
leerkracht geëvalueerd. De evaluatie wordt vervolgens besproken met de interne begeleider.
  
Acties vanuit de evaluatie van de groepsbesprekingen worden op papier vastgelegd. Om de 
uitvoer van het groepsplan te begeleiden en te monitoren voert de interne begeleider 
klassenconsultaties uit bij alle groepsleerkrachten.  

In januari/februari en juni worden de toetsen van het CITO LOVS (speciale leerlingen) en CITO 
3.0 afgenomen. De afname wordt gepland in de jaarlijks aangepaste zorgkalender. De 
uitslagen van de toetsen, de evaluaties van de groepsplannen en de verzamelde gegevens 
tijdens de uitvoer van het groepsplan vormen de basis voor de volgende cyclus. 

De leerlingbespreking vindt plaats volgens de geplande momenten op de zorgkalender. Het 
doel is de leerontwikkeling te volgen op basis van de vastgestelde tussendoelen en het 
vaststellen van de leerlijnen. Tijdens de leerlingbespreking wordt eveneens besproken of de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling naar verwachting verloopt. In geval van het 
niet behalen van de tussendoelen of een onvoldoende verloop van de sociaal emotionele 
ontwikkeling, worden interventies besproken die worden ingevoerd in het groepsplan voor 
dat vakgebied. In een enkel geval is interventie noodzakelijk buiten de klas, individueel of in 
groepsverband (bijvoorbeeld, logopedie, fysiotherapie, SOVA, enz.). Soms is nader onderzoek 
naar verklaringen noodzakelijk. Dit kan zowel intern als extern plaatsvinden en kan zowel de 
leerlingfactoren als omgevingsfactoren betreffen.  
 
Het maken van groepsplannen en het houden van groeps- en leerlingbesprekingen vinden 
ieder jaar plaats volgens planning op de zorgkalender. Deze zorgkalender wordt opgesteld 
door de interne begeleiders. Hierop worden ook de evaluaties van de OPP’s, de 
toetsevaluaties binnen het MT, de adviesgesprekken, de studiemiddagen en 
begeleidingsmomenten door externen meegenomen.  

CSBO De Boei heeft 1 interne begeleider, die nauw samenwerkt met de Interne begeleider 
van de Dr. Martin Luther Kingschool. De interne begeleiders coördineren samen de totale 
leerlingenzorg. De interne begeleider houdt zich bezig met de grote lijnen van de zorg, 
ondersteunt en begeleidt/coacht leerkrachten, houdt groepsbesprekingen, houdt 
zorgoverleggen en onderhoudt contacten met ouders en externe organisaties. Tijdens MT-
bordsessies bespreken de directie en de interne begeleiders de actuele zorg voor CSBO De 
Boei en voor de Dr. Martin Luther Kingschool.   
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2.6 Effecten van de zorg     
De analyse van de toetsresultaten op individueel- en groepsniveau vindt ten eerste plaats bij 
de groepsleerkracht en wordt verwerkt in een groepsplan. Deze wordt daarna besproken met 
de interne begeleider tijdens de groepsbespreking.   
In het groepsplan wordt per leerdoel geregistreerd of de doelen door de kinderen behaald zijn 
of niet. Daarnaast wordt in het groepsplan een evaluatie opgenomen. Nadat de periode, 
waarvoor het groepsplan is opgesteld, is verstreken, wordt er per arrangement geëvalueerd. 
De leerkracht beschrijft of de doelen behaald zijn en welke niet. Verder evalueert de 
leerkracht zijn aanpak en worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen beschreven. Per 
arrangement wordt aangegeven welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor een volgende 
periode.   

Naast de evaluatie van de verschillende arrangementen evalueert de leerkracht ook de aanpak 
van de hele groep. Hierbij evalueert hij zijn klassenmanagement en aanpak. De leerkracht 
geeft bij deze evaluatie aan welke aanpassingen gedaan moeten worden in een volgende 
periode.   
Tijdens de groepsbespreking worden op groepsniveau interventies opgesteld. Vervolgens 
neemt de interne begeleider de analyse mee in het maken van een analyse op schoolniveau.  

De cyclus handelingsgericht werken door de groepsleerkracht wordt tweemaal per jaar 
doorlopen. Van september tot januari en van februari tot einde schooljaar. Er zijn 2 
groepsbesprekingen per jaar en er is een tussenevaluatie in november. 

De analyse op schoolniveau vindt ten eerste plaats bij de interne begeleiding en daarna in het 
managementteam. Daarbij maken we gebruik van de gegevens van Esis en bekijken we of het 
onderwijsaanbod toereikend is geweest voor onze leerlingen en of de gestelde doelen behaald 
zijn. Dit kan uitgangspunt zijn voor verbeteringen op schoolniveau (teamscholing, 
methodevernieuwing, leertijduitbreiding, didactische vaardigheden)  
In de praktijk blijkt het lastig om gebruik te maken van de trendanalyses en groepsoverzichten 
die het leerlingvolgsysteem Esis biedt. Deze gaan namelijk uit van homogene groepen, terwijl 
er op CSBO De Boei heterogene groepen zijn. Gebruikmakend van de opgedane kennis bij de 
Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs, maken we na iedere CITO-toetsronde een 
overzicht ‘behaalde doelen’. Door de gegevens van dit overzicht, observatiegegevens, OPP 
gegevens, groepsplangegevens en uitstroomgegevens te combineren en te analyseren 
kunnen we conclusies trekken over of de gemaakte keuzes voor het onderwijsaanbod de juiste 
zijn geweest.   
 

2.6.1 Het Ontwikkelingsperspectief evalueren  
Wanneer een leerling binnenkomt op CSBO De Boei, wordt het ontwikkelingsperspectief 
opgesteld door de interne begeleider.   
 
In het ontwikkelingsperspectief is opgenomen:  

 Het verwachte leerrendement  

 Het eindniveau van de leerling dat verwacht/nagestreefd wordt  

 De omschrijving van wat de school met de mogelijkheden en beperkingen van de 
leerling wil bereiken  

 De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen voor een 
bepaalde, langere periode  
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 Uitstroomperspectief  
 

De ontwikkelingsperspectieven worden twee keer per jaar geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld:  
- Op individueel niveau met leerling, ouders, leerkracht en eventueel IB (om vast te stellen of 
de leerling zich ontwikkelt in overeenstemming met zijn mogelijkheden) 

- Op schoolniveau (om vast te stellen of de school er voldoende in slaagt de 
ontwikkelingsperspectieven te realiseren en welke verbeterpunten daarop volgen). 

Wanneer er uit evaluatie blijkt dat de tussendoelen niet behaald zijn kunnen er interventies 
plaatsvinden met betrekking op: 

- Tijd:  plannen,  hoeveelheid tijd, effectiviteit leertijd.  
- Leerstofaanbod 
- Geven van directe instructie 
- Automatiseren (zijn processen ingeslepen) 
- Taakgerichtheid 
- Inzet ondersteunende leermiddelen/materialen 

 

 2.7 Langdurig zieken   
De school heeft een procedure vastgelegd bij langdurig zieke leerlingen. 

 Korte ziekte of ongeval  (tot maximaal drie weken) 

o De contacten met leerling en ouders worden onderhouden door de 
groepsleerkracht. 

o De groepsleerkracht informeert de interne begeleider en de directeur (zo nodig 
andere leerkrachten die les geven aan deze leerling). 

o De groepsleerkracht en interne begeleider stellen een plan van aanpak op. 
o De groepsleerkracht bewaakt de voortgang en meldt eventuele beëindiging van de 

ondersteuning aan interne begeleider, directie en overige leerkrachten. 
 

 Langdurige ziekte, chronische ziekte of opname in het ziekenhuis 

o Er is sprake van langdurige ziekte, wanneer een kind (prognose) langer dan drie 
weken ziek is. 

o De groepsleerkracht onderneemt actie naar de ouders en onderhoudt het contact 
met ouders en leerling. 

o De groepsleerkracht informeert de interne begeleider, directeur en overige 
leerkrachten over de situatie en later over de voortgang. 

o De groepsleerkracht neemt in overleg met de interne begeleider contact op met 
de consulent onderwijsbegeleiding zieke leerlingen van de  
schoolbegeleidingsdienst of van een educatieve voorziening met de vraag om 
begeleiding van leerkracht en leerling. 

o De groepsleerkracht bepaalt met de interne begeleider welk schoolwerk van 
belang is voor de zieke leerling (handelingsplan). 

o De groepsleerkracht bespreekt (in overleg met leerling en ouders) de situatie in de 
groep en stimuleert klasgenoten contacten te blijven onderhouden. 
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o De groepsleerkracht bewaakt de voortgang en meldt eventuele beëindiging van de 
ondersteuning door de consulent aan alle teamleden. 

 

 Terugkeer   

o De groepsleerkracht en de interne begeleider bekijken samen met de leerling en 
ouders hoe de terugkeer op school zo prettig mogelijk kan verlopen. Hierbij 
worden zowel didactische als sociaal-emotionele overwegingen betrokken. 

o School brengt in kaart, middels toetsen, methode en /of CITO , of de leerlingen de 
doelen van de afgelopen periode heeft behaald. Mochten bepaalde doelen niet 
behaald zijn wordt dit aangegeven en verwerkt in het groepsplan.  
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HOOFDSTUK 3 INSTROOM, DOORSTROOM EN UITSTROOM VAN LEERLINGEN 

3.1 Instroom 
Als ouders vanuit het basisonderwijs het advies krijgen een toelaatbaarheidsverklaring aan te 
vragen voor hun kind bij PPO Rotterdam, ontstaat er vaak de behoefte zich op de SBO school 
te gaan oriënteren. Al voordat de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunnen ouders zich 
aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Ze krijgen een eerste indruk van de school in een 
rondleiding en een gesprek van algemene aard. Van dit kennismakingsgesprek wordt geen 
verslag gemaakt, maar een aantekening voor intern gebruik als mogelijk toekomstige leerling.   

Als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunnen ouders hun kind aanmelden bij het 
SBO. Wanneer ze kiezen voor CSBO De Boei vindt er een intakegesprek plaats. Dit gesprek 
vindt plaats met de directie van de school.  

In dit gesprek worden de persoonsgegevens van de leerling en ouders genoteerd en gegevens 
rondom gezondheid en medicatie. Ouders krijgen de gelegenheid in te gaan op de 
problematiek van hun kind en hun visie op de ontwikkeling en verwachtingen ten aanzien van 
de plaatsing binnen het SBO. Belangrijk is dat wij als SBO school antwoord moeten kunnen 
geven op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.  
Bij de aanmelding van een nieuwe leerling neemt de interne begeleider, na mondelinge 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), altijd contact op met de verwijzende school. De 
voorlopige inschrijving vindt plaats na het gesprek. 

De verwijzende school levert een onderwijskundig rapport en het zorgdossier of 
groeidocument aan, waarin staat welke methodes er gebruikt zijn, toetsresultaten, eventuele 
handelingsplannen, onderzoeksresultaten en welke stappen er zijn genomen.  We analyseren 
deze OKR’s, stellen vast in welke groep de leerling moet komen en op welk gebied de leerling 
eventueel extra aandacht moet krijgen. Soms worden er nog aanvullende toetsen afgenomen 
als er toetsen ontbreken.    
 

3.2 Doorstroom leerlingen   
Op CSBO De Boei doubleren de kinderen niet. Groepen worden samengesteld naar leeftijd, 
gedrag en verhouding jongens en meisjes. Het niveau speelt hierbij geen rol. Ieder kind leert 
op zijn eigen niveau, en krijgt een aanbod zoals gepland in het OPP.  
Beleid rondom vertragen gaat uit van het welbevinden van de leerlingen en de 
toetsresultaten. Verlenging van de schoolloopbaan is er te allen tijde op gericht de 
betreffende leerling beter toe te rusten op het vervolgonderwijs.  
 

3.3 Uitstroom  
Als een leerling naar een andere SBO school gaat (bijvoorbeeld i.v.m. verhuizing) of terugkeert 
in het reguliere basisonderwijs, vullen we een Onderwijskundig Rapport (OKR) in en sturen we 
dit op naar de volgende school. We geven op het OKR aan, dat het gewenst is dat de 
ontvangende school contact met ons opneemt. Bij verwijzing naar een vorm van Speciaal 
Onderwijs zorgt de interne begeleider voor het dossier en draagt zorg voor de aanvraag van 
een Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Onderwijs bij PPO Rotterdam. 
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3.3.1 Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs  
Leerlingen van de eindgroep verlaten aan het einde van het schooljaar de school om door te 
stromen naar het Voortgezet Onderwijs.   
Alle leerlingen op CSBO De Boei nemen deel aan het onderzoekstraject ‘De zorgleerling in 
beeld’ van Koers VO. Dit traject richt zich op leerlingen in het primair onderwijs die in het 
voortgezet onderwijs mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met 
leerwegondersteuning (LWOO). Het traject is bedoeld om de overstap naar het voortgezet 
onderwijs voor deze leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.   

Aan het begin van groep 8 melden we de leerlingen aan voor De zorgleerling in beeld. Iedere 
leerling wordt dan onderzocht door een onderzoeksbureau, middels de ADIT (Adaptieve 
Digitale Intelligentietest) Het onderzoek is bedoeld om te kijken of de leerling in aanmerking 
komt voor Praktijkonderwijs of VMBO met leerwegondersteuning. Het onderzoeksbureau 
doet op basis van de onderzoeksgegevens een voorstel aan CSBO De Boei. De Interne 
Begeleider stelt vervolgens in overleg met directie het schoolverlateradvies op. De 
onderzoeksgegevens zijn een hulpmiddel om dit advies te onderbouwen. De onderzoekers 
zorgen ervoor dat de onderzoeksgegevens voldoen aan de landelijke voorwaarden voor 
toelating tot Pro of het VMBO met LWOO. De ABT van Koers VO is de commissie die 
uiteindelijk beoordeelt of de leerling echt in aanmerking komt voor Praktijkonderwijs of VMBO 
met leerwegondersteuning. De leerling krijgt dan een zogenaamde TLV voor het Pro of een 
aanwijzing voor het LWOO. Deze verklaring wordt – na aanmelding van de leerling – door de 
school voor Voortgezet Onderwijs aangevraagd. Doordat de onderzoeksgegevens van De 
zorgleerling in beeld al aan de landelijke criteria voldoen, kan de school deze gegevens 
gebruiken voor de aanvraag van de beschikking.  
Er bestaat een overlap tussen de criteria voor het Praktijkonderwijs en de indicatiecriteria voor 
het VSO, cluster 3 (voorheen ZMLK). Dit is in ieder geval aan de orde als het IQ lager is dan 60. 
Ook bij een hoger IQ moet bekeken worden waar de leerling het beste op zijn plek is: op een 
school voor Praktijkonderwijs, op een VMBO-school met LWOO of op een VSO-school. Het is 
ook mogelijk om een dubbele indicatiestelling aan te vragen, voor zowel Praktijkonderwijs of 
LWOO, als voor het VSO.  

Als schoolverlatersprocedure volgen we De Rotterdamse Plaatsingswijzer van FOKOR, met het 
bijbehorende Tijdpad voor Leerlingen.  
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HOOFDSTUK 4 SAMENWERKEN BINNEN DE ZORG  
 

4.1 Betrekken van ouders bij de zorg    
De groepsleerkracht informeert leerling en ouders over de extra zorg van de leerling. De 
ontwikkelingsperspectieven worden twee keer per jaar met ouders geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. In dit evaluatiegesprek wordt ook de rol van de leerling en de ouders voor 
het bereiken van de doelen besproken.  

Wanneer blijkt dat een leerling meer zorg nodig heeft, wordt de hulp van de Contactpersoon 
van PPO Rotterdam ingezet. Ouders worden hierover geïnformeerd en om toestemming 
gevraagd (mondeling of schriftelijk).  Mocht de begeleiding van de Contactpersoon van PPO 
Rotterdam niet toereikend zijn kan  er een arrangement aangevraagd worden bij PPO 
Rotterdam om begeleiding te krijgen van een expert op dat gebied. 

Het aanvraagformulier voor een arrangement wordt door school ingevuld in samenspraak en 
overleg met ouders.  
Vanuit een zorgbesluit of een OZO (Onderwijs Zorg Overleg)  kan een verwijzing naar Speciaal 
Onderwijs geadviseerd worden. De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor 
Speciaal Onderwijs en helpt ouders bij de verdere afhandeling hiervan. Indien nodig kan er 
een beroep gedaan worden op de ouderfunctionaris van PPO Rotterdam om ouders extra te 
ondersteunen bij dit proces. Wanneer ouders het op prijs stellen kan er ook ondersteuning 
geboden worden bij het zoeken naar een passende school.  

Daarnaast draagt de school uit dat ouders bij vragen of zorgen altijd terecht kunnen bij de 
groepsleerkracht, IB of directie.  
 

4.2 Samenwerking met ketenpartners   
CSBO De Boei organiseert regelmatig een OZO (Onderwijs Zorg Overleg), waarin de verbinding 
wordt gelegd tussen de schoolinterne en schoolexterne leerlingbegeleiding. Het is een 
adviesorgaan dat ten dienste staat van de school. In het OZO zijn in de volgende disciplines 
aanwezig: de Intern Begeleider (voorzitter), de Schoolmaatschappelijk werker, de 
Schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, de Schoolarts, de betrokken leerkracht en 
eventueel het wijkteam. De Schoolmaatschappelijk werker, de Schoolcontactpersoon en de 
Schoolarts zijn de vertegenwoordigers van de externe instellingen, waar de school nauw mee 
samenwerkt. 

Het uitgangspunt van een OZO is dat in de opvoeding van leerlingen de 
‘ketenverantwoordelijkheid’ van essentieel belang is. Dit, om de doorgaande lijn van zorg te 
waarborgen. Deze wordt vertegenwoordigd door 3 belangrijke schakels: gezin, school en 
(hulpverlenings-) instellingen. De ketenverantwoordelijkheid geeft aan dat de school niet 
alleen hoeft te staan voor de problemen die zich voordoen in de zorg aan haar leerlingen. 

Het doel van een OZO is het adviseren en ondersteunen van de school bij het oplossen/ 
verminderen van complexe/ hardnekkige leer- en/of gedragsproblematiek van leerlingen, 
waarvan de oorsprong gelegen is in factoren die niet direct door de school te beïnvloeden zijn. 
Binnen dit kader worden er acties uitgezet, ofwel naar de leerkracht, ofwel naar externe 
hulpverleners.  

 
Indien de school denkt dat het voor de ontwikkeling en/of begeleiding van een leerling 
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meerwaarde heeft om deze in een OZO te bespreken, overlegt de IB-er dit met de ouder(s) en 
vraagt (schriftelijk of mondeling) toestemming en nodigt ouders uit  deel te nemen aan dit 
overleg.  
 
CSBO De Boei maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs 
Rotterdam (PPO Rotterdam). PPO Rotterdam werkt vanuit het expertisemodel. Dat wil zeggen 
dat er diverse vormen van expertise beschikbaar zijn voor de scholen. De experts werken 
wijkgericht. Een vastgesteld team (Onderwijsarrangeerteam) verzorgt de ondersteuning voor 
een bepaalde wijk in het samenwerkingsverband. Alle scholen hebben een vaste 
contactpersoon vanuit het onderwijsarrangeerteam: de Schoolcontactpersoon. De 
Schoolcontactpersoon komt minimaal twee keer per maand op school om leerkrachten en IB 
te ondersteunen in een Intern Zorgoverleg. Niet ieder wijkgebied is hetzelfde, dus ook de 
samenstelling van de teams is gedifferentieerd. Naast de expertise in het team in de wijk zijn 
er ook andere specialistische experts, die op aanvraag de scholen kunnen helpen met 
ondersteuning. 

Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, biedt PPO 
Rotterdam in een dekkende infrastructuur van extra onderwijsondersteuning. Dit zijn 
onderwijsarrangementen die kunnen variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot 
intensief en langdurend of structureel van aard. Voorbeelden hiervan zijn: tijdelijk 
toegevoegde ondersteuning voor de leerkracht/het team op de eigen school, een (tijdelijke) 
plaats voor een leerling binnen een boven-schoolse voorziening, een arrangement vanuit 
cluster 1 en 2, een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg of een (tijdelijke) plaats 
of observatie binnen een school voor speciaal onderwijs. Voor de indicatie van de vormen 
van onderwijsondersteuning in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs wordt 
gebruik gemaakt van een onafhankelijke toeleidingscommissie. 

Daar waar leerlingen behoefte hebben aan meer ondersteuning dan de school in de basis kan 
bieden, maar toelating tot het speciaal onderwijs niet aan de orde is, kunnen scholen 
ondersteuning arrangeren. Deze ondersteuning kan op maat van de onderwijsbehoefte van 
de leerling gearrangeerd worden. Het is ook mogelijk dat voor meerdere leerlingen dezelfde 
ondersteuning gearrangeerd wordt.    
 
Belangrijk is dat het arrangeren gebeurt op basis van handelingsgerichte diagnose en indicatie. 
De kern hiervan is dat de leerling met de onderwijsbehoefte en zijn direct betrokkenen de spil 
zijn waar het om draait en in onderling overleg wordt bepaald (eventueel met behulp van 
specialisten) welke ondersteuningsbehoeften de meest beschermende/stimulerende zijn en 
welke risicovolle en belemmerende factoren allemaal meespelen en verzameld moeten 
worden om uiteindelijk een samenhangend onderwijsondersteuningsproces te kunnen 
realiseren. Hiermee wordt inhoudelijk aangesloten bij het handelingsgericht werken uit de 
basisondersteuning. 

PPO Rotterdam ziet het als haar taak om erop toe te zien dat leerlingen, die van het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs of van een bovenschoolse voorziening gebruik maken, 
waar mogelijk terugkeren op een reguliere basisschool en binnen de 
basisondersteuningsstructuur van die school worden ondersteund. 

 



19 
Zorgplan CSBO De Boei 

De ondersteuning vanuit het onderwijsarrangeerteam wordt flexibel, op maat en met een 
minimum aan bureaucratie geleverd. De ondersteuning vindt plaats in nauw overleg met de 
ouders/verzorgers. Voorbeelden van onderwijsondersteuningsarrangementen op dit niveau 
zijn  een Consult (het verduidelijken van de hulpvraag), een KAT (kort advies traject) en 
Ambulante begeleiding. Van deze arrangementen kan de school in samenspraak met de 
schoolcontactpersoon gebruikmaken, zonder dat hiervoor toestemming van de coördinator 
van het onderwijsarrangeerteam nodig is. De coördinator wordt wel door de 
schoolcontactpersoon geïnformeerd over de inhoud van het arrangement en over wie het 
arrangement uitvoert (waar mogelijk de schoolcontactpersoon zelf of anders een collega uit 
het onderwijsarrangeerteam). Het kan uiteraard voorkomen dat bij een specifieke 
ondersteuningsvraag binnen het beschikbare onderwijsarrangeerteam de expertise niet 
aanwezig is. Dan kan een beroep worden gedaan op een team specialisten dat voor alle 
werkgebieden binnen PPO Rotterdam kan worden ingezet.  
De handelingsgerichte diagnostiek heeft een integraal karakter. Het samenwerkingsverband 
werkt graag intersectoraal en wil daarmee een goede begeleiding van kwetsbare kinderen in 
de overgang tussen onderwijssectoren (vve-po-vo) bevorderen.  
Het samenwerkingsverband ziet handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren 
als een belangrijke richtlijn voor het handelen in de klas, op de school en in het 
samenwerkingsverband. Steeds met als uitgangspunt het realiseren van een samenhangend 
onderwijsaanbod voor ieder kind. 

De school onderhoudt contact met de schoolarts of schoolverpleegkundige van Centrum 
Jeugd en Gezin. Vanuit  het CJG  vindt er een PGO plaats voor de leerlingen uit groep 7. School 
krijgt van het CJG terugkoppeling over de gezondheid van de kinderen.  

School Maatschappelijk Werk is gedurende 2 dagen in de week beschikbaar voor de school. 
SMW kan ingezet worden op advies van school of bij een hulpvraag van ouders. Hier moet een 
toestemmingsverklaring door ouders voor ondertekend worden. SMW bekijkt  welke  zorg er 
nodig is voor deze leerling/ dit gezin. SMW legt eventueel contacten met externen.   
 
1 Dag per week zijn er een Logopediste en Cesartherapeute aanwezig op CSBO De Boei. 
Leerlingen die via de huisarts een verwijzing logopedie of oefentherapie Cesar hebben 
gekregen kunnen bij deze Logopediste of Oefentherapeute Cesar terecht. 

 
CSBO De Boei werkt structureel samen met en onderhoudt nauw contact met: 
-Algemeen Maatschappelijk Werk  
-Andere basisscholen uit de wijk  
-Alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam  
-Andere SBO scholen  
-SO scholen  
-Bureau Jeugdzorg  
-Lucertis 
-Yulius 
-Het wijkteam  
-PPO Lezen  
-Alles Kidz  
-Speelwijs BSO 
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BIJLAGE 1 CYCLUS VAN HANDELINGSGERICHT WERKEN MET GROEPSPLANNEN 

 
Het benoemen van de onderwijsbehoeften is een van de zes stappen van de cyclus van handelingsgericht werken met 
groepsplannen. De cyclus wordt per vak- of vormingsgebied tenminste 2 keer per schooljaar doorlopen. De eerste stap is het 
verzamelen van gegevens. Dit kunnen methodegebonden of niet- methodegebonden toetsen zijn. Of observaties, informatie 
uit gesprekken met leerlingen of analyses van 
gemaakt werk. Op basis van deze gegevens 
selecteert de leerkracht welke leerlingen 
specifieke onderwijs- behoeften hebben. Als 
derde stap benoemt de leerkracht deze 
onderwijs-behoeften. De eerste drie stappen 
worden genoteerd in het groepsoverzicht. 
Hiermee wordt in één oogopslag helder hoe de 
groep ‘er voor staat’. 
 
De vierde stap is het clusteren van leerlingen met 
gelijke onderwijs-behoeften. Hierdoor ontstaan 
er subgroepen. Ook één leerling kan een 
subgroep zijn. Bij het bepalen van de 
onderwijsaanpak per subgroep wordt een 
afweging gemaakt tussen de onderwijsbehoeften 
en de mogelijkheden in de praktijk. Ten slotte 
stelt de leerkracht het groepsplan op. Dit beslaat 
een afgesproken periode (september en januari). 
In juni vindt de overdracht plaats e kunnen de 
kinderen op niveau worden ingedeeld, het 
bijbehorende groepsplan wordt zo snel mogelijk 
na de zomervakantie gemaakt. Elke leerling heeft 
hierin een plaats. De doelen worden met de 
leerlingen en de ouders besproken. Bij de 
uitvoering van het groepsplan, worden nieuwe 
gegevens verzameld die de basis zijn voor de 
volgende cyclus.  
 
Op CSBO De Boei  wordt handelingsgericht gewerkt. Hierbij staan de volgende uitgangspunten centraal: 

 Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. 

 Leerlingen verschillen, deze verschillen worden gerespecteerd. 

 De aandacht richt zich niet op wat er ‘mis’ is met de leerling (benoemen van kindkenmerken), maar op wat de leerling 

nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken  

 Pro-actief denken en handelen in plaats van (curatief) de zorg op 'uitvallers' richten. 

 Een schoolse en bovenschoolse zorgstructuur, waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan het omgaan met 

verschillen. 

 Werken met groepsplannen, waarin gedifferentieerd onderwijs aan een groep wordt gepland. Wanneer leerlingen 

participeren in een gemengde groep waarin recht gedaan wordt aan hun behoefte erbij te horen, worden betere 

resultaten gerealiseerd dan wanneer gewerkt wordt met individuele handelingsplannen.  

 Eenduidigheid, transparantie en onderlinge afstemming voor allen die in school en bovenschools betrokken zijn bij de 

zorg aan leerlingen. 

 Ouders moeten een belangrijke partner worden.  

 Een werkbare, handelingsgerichte wijze om het onderwijsaanbod te registreren. Daarmee kan naar de ouders, collega's, 

PPO Rotterdam of de inspectie verantwoording worden afgelegd. 
 
 
 
 
 
 
Stap 1: De cyclus handelingsgericht werken door de leerkracht 

1. Evalueren 
groepsplan en  

verzamelen  
gegevens in 

groepsoverzicht.

2. Signaleren van 
leerlingen met 

specifieke 
onderwijs-

behoeften

3. Het benoemen 
van de onderwijs-

behoeften van 
leerlingen.

4. Clusteren van 
leerlingen met 
vergelijkbare 

onderwijs-
behoeften.

5. Het groepsplan 
opstellen.

6. Uitvoeren van 
het groepsplan.
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De cyclus handelingsgericht werken bevat de onderstaande zes stappen. 

1. Evalueren van het vorig groepsplan en het verzamelen van leerlingengegevens uit de Ontwikkelingsprofielen (zie bijlage). 

2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of leerlingen die, gelet op hun ontwikkeling, extra 

aandacht nodig hebben. 

3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen in arrangementen: talent, basis en intensief. 

4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

5. Opstellen van een groepsplan (zie bijlage). 

6. Uitvoeren van het groepsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hiervoor omschreven cyclus wordt tweemaal per jaar doorlopen.  Van september tot januari en van februari tot einde 
schooljaar.  

Stap 2 De groepsbespreking 
Op CSBO De Boei vindt voor elke groep 2 maal per jaar een groepsbespreking plaats. 
De leerkracht (-en) en de intern begeleider bespreken onderstaande punten: 

 Hebben de leerlingen geprofiteerd van de aanpak in het vorig groepsplan? 

 Zo ja, moet deze aanpak in het nieuwe groepsplan voortgezet worden? 

 Zo neen, welke aanpassingen zijn nodig? 

 Heeft de leerkracht begeleiding nodig bij het opstellen en/of uitvoeren van het groepsplan?  

 

 

 

 

Stap 3 De leerlingenbespreking 
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Het doel  van de leerlingenbespreking is om de leeropbrengsten van de leerling te vergelijken met het opgestelde 
ontwikkelingsperspectief. 
Hieruit kunnen de volgende conclusies komen: 

 het ontwikkelingsperspectief moet worden bijgesteld 

 er worden alternatieve werkwijzen/ aanpakken binnen het groepsplan geformuleerd 

 er wordt een individueel handelingsplan opgesteld (zie stap 4) 

 er kan aanvullend onderzoek (HGD) worden gestart (zie stap 5) 

 er kan een ander schooladvies geformuleerd worden 
De leerlingenbespreking is een belangrijk schakelmoment naar externe zorg. De uitkomsten van de leerlingenbespreking 
worden met de ouders besproken.  
 
Stap 4 Het individueel handelingsplan 
In dit handelingsplan staat aangegeven hoe de komende periode tegemoetgekomen wordt aan de individuele 
onderwijsbehoeften van de leerling.  
 
Stap 5 Externe zorg: handelingsgerichte diagnostiek en/of handelingsgerichte begeleiding 
Op basis van de besluiten in de leerlingenbespreking worden extern de onderstaande stappen gezet. 

 Wat is de onderzoeksvraag van de school en ouders? 

 Wie kan op basis van deze vraag het beste onderzoek verrichten? 

 Wat zijn de consequenties van HGD voor het handelen van de leerkracht en heeft de leerkracht aansluitend HGB 

nodig? 

1. Wat zijn de doelen van de begeleiding? 

2. Zijn de doelen van de begeleiding bereikt? 

3. Zo ja, de begeleiding wordt beëindigd? 

4. Zo nee, vervolgstappen in de leerlingenbespreking bespreken. 
 
Stap 6 Uitstroom 
Verwijzing naar een andere vorm van onderwijs vindt plaats wanneer: 

 de leerling op grond van zijn ontwikkeling en leeftijd toe is aan voortgezet onderwijs 

 de leerling op grond van zijn ontwikkeling kan profiteren van regulier basisonderwijs 

 de school niet in staat is tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling  
Uitstroommogelijkheden zijn: 

 regulier basisonderwijs 

 speciaal onderwijs (besluit PPO Rotterdam) 

 voortgezet onderwijs, eventueel met LWOO- of clusterindicatie (VSO) 

 voortgezet speciaal onderwijs 
 
In het 2 x per jaar op te stellen groepsplan beschrijft de leerkracht: 

 hoe de leerlingen binnen zijn groep zijn verdeeld over de diverse onderwijs arrangementen 

 welke onderwijsbehoeften deze leerlingen hebben 

 welke streefniveaus bij deze jaargroep horen  

 welke leerstof hij gaat aanbieden 

 hoe de opbrengsten worden gemeten (CITO) 
Aan het opstellen van het groepsplan gaat het invullen van het groepsoverzicht vooraf. Het groepsoverzicht geeft de 
leeropbrengsten weer in de vorm van methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen en (indien van toepassing) 
van observatielijsten. 
 
Voor die leerlingen waarvoor naast de activiteiten die in het groepsplan zijn beschreven aanvullingen noodzakelijk zijn, wordt 
een (individueel) handelingsplan opgesteld. 

 
Wanneer een leerling binnenkomt op CSBO De Boei, wordt er binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief opgesteld door 
de intern begeleider. Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks  geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 
 
In het ontwikkelingsperspectief is opgenomen: 



24 
Zorgplan CSBO De Boei 

 Het verwachte leerrendement 

 Het eindniveau van de leerling dat verwacht/nagestreefd wordt 

 De omschrijving van wat de school met de mogelijkheden en beperkingen van de leerling wil bereiken 

 De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen voor een bepaalde, langere periode 

 Uitstroomperspectief (zie bijlage overzicht criteria uitstroomperspectieven) 
 
Ondersteuning door de intern begeleider en 1-zorgroute 
Wanneer er wordt gewerkt met de 1-zorgroute krijgt het team vaardigheden om op een werkbare manier om te gaan met 
de onderwijsbehoeften van ieder kind. Het team gaat handelingsgericht werken met groepsplannen. De intern begeleider 
ondersteunt de leerkrachten hierbij. 
 
Het centrale uitgangspunt bij de 1-zorgroute is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte 
is dat wat een leerling nodig heeft om het volgende doel te bereiken. Het deficit denken maakt binnen de 1-zorgroute plaats 
voor pedagogisch optimisme: kijken naar kansen. Werken met 1-zorgroute betekent dus ook proactief handelen.  
In de groep werken de leerkrachten met groepsplannen (handelingsgericht werken). Individuele handelingsplannen worden 
alleen incidenteel opgesteld. Werken met groepsplannen betekent dat alle leerlingen aandacht verdienen, niet alleen de 
opvallende kinderen. Op schoolniveau betekent de 1-zorgroute dat  de leerkracht/intern begeleider groepsbesprekingen 
organiseert en dat er een duidelijke lijn is naar de leerlingbespreking en/of een OZO. 
 
De 1-zorgroute houdt ook in dat aansluiting op de diensten en producten van externe hulpverleningsinstellingen, zoals 
jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk, op het onderwijs. De 1-zorgroute anticipeert hiermee op de onderwijs- en 
zorgarrangementen binnen het kader van passend onderwijs. 
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BIJLAGE 2 GROEPSPLAN 
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BIJLAGE 3 LOGBOEK GROEPSPLAN 

LOGBOEK BIJ GROEPSPLAN 

Vak:………………………………………………………….. 

Periode:…………………………………………………….. 

Datum:  
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BIJLAGE 4 GROEPSPLAN GROEPSVORMING 
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GROEPSPLAN GROEPSVORMING VERVOLGFASE 
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BIJLAGE 5 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 
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BIJLAGE 6 ZORGKALENDER  
 
 
Zorgkalender   
De Boei 
Schooljaar 2017-2018    
 

Maand/week Actie Wie 

Augustus/September   

16 aug – 17 aug  Overdrachtsgesprekken Leerkracht IB 

21 aug - 01 sept Groepsvormingsplan  week 1 & 2 Leerkracht 

04 sept – 15 sept Groepsvormingsplan  week 3 & 4 Leerkracht  

18 sept – 29 sept Groepsvormingsplan  week 5 & 6 Leerkracht 

04 sept Algemene informatie avond + VO informatie Leerkrachten IB 

21 aug - 15 sept Groepsplannen rekenen, technisch lezen, spelling en 
begrijpend lezen maken. 

Leerkracht 

04 sept – 18 sept  Flitsbezoeken, inventarisatie groepsplannen IB 

25 sept – 28 sept  Startgesprekken met ouders Leerkracht 

19, 20, 27 sept Groepsplan bespreking Leerkracht IB 

19 sept Leerlingen in OT zetten (ZIB traject) IB 

Oktober   

02 okt Start invullen OKR groep 8 in OT Leerkracht gr 8 

02 okt – 13 okt Groepsvormingsplan  week 7 & 8 Leerkracht 

09 okt – 13 okt Synthese toets groep 3. Benoemsnelheid cijfers en letters 
groep 3 

Leerkracht gr 3 

23 okt – 03 nov Groepsvormingsplan  week 9 & 10 Leerkracht 

23 okt – 03 nov Afname Viseon  Leerkracht  

okt Afname ADIT groep 8 Leerkracht IB 

November   

06 nov – 10 nov Gegevens Viseon invullen in OPP 
Groepsplan gedrag evalueren en nieuw plan maken 
Eventueel individueel doel SEO in OPP 

Leerkracht 

13 nov – 17 nov Maken tussen evaluatie groepsplannen Leerkracht  

20 nov – 30 nov Groepsbezoeken IB 

20 nov – 30 nov Groepsbespreking (groepsplan gedrag, tussenevaluatie 
groepsplannen)    

Leerkracht IB 

December   

04 dec – 15 dec Zorgleerling bespreking  Leerkracht IB 

05 dec – 14 dec Afname Cito gr 8  Leerkracht gr 8 

14 dec  Cito + VISEON gegevens gr 8 in OT Leerkracht gr 8 IB 

14 dec  OKR groep 8 af Leerkracht gr 8 IB 

 
Januari   

Begin jan  Vaststellen adviezen gr 8 Leerkracht gr 8 IB DIR 

Midden jan Adviesgesprekken groep 8  
OKR in OT op definitief 

Leerkracht gr 8  IB 

15 jan - 26 jan Cito-toets periode 3 tm 8 
Begrijpend lezen 
Rekenen en wiskunde 
Spelling  
DMT 
AVI  
Groep 3: eventueel CITO rekenen en CITO taal voor 
kleuters 

Leerkracht  

26 jan – 05 feb Cito-toetsen analyseren  
OPP’s monitor invullen 
OPP’s evalueren 
Rapporten maken 

Leerkracht 

Februari   

05 feb Schaduwrapporten af. Inleveren bij IB/DIR Leerkracht IB DIR 

05 feb – 14 feb OPP besprekingen  Leerkracht IB 

09 feb Rapport 1 mee Leerkracht 

14 feb – 23 feb Groepsplannen rekenen, technisch lezen, spelling en 
begrijpend lezen 
evalueren en nieuwe groepsplannen maken 

Leerkracht 

15 en 19 feb Rapportgesprekken Leerkracht 

Maart    

05 mrt – 15 mrt  Groepsbezoeken IB 

05 mrt  – 15 maart Groepsplanbespreking  Leerkracht IB 

12 mrt -23 mrt Afname Viseon Leerkracht 

26 mrt – 30 mrt Gegevens invullen in OPP 
Groepsplan gedrag evalueren en aanpassen 

Leerkracht 
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Eventueel individueel doel in OPP 

April   

02 april – 12 april Zorgleerling bespreking 
Bespreken groepsplangedrag 

Leerkracht IB 

Mei   

28 mei – 08 juni Cito-toets periode 3 tm 8 
Begrijpend lezen  
Rekenen en wiskunde 
Spelling  
DMT 
AVI  
 
Groep 3: eventueel CITO rekenen en CITO taal voor 
kleuters 

Leerkracht 

Juni   

08 juni -25 juni Cito-toetsen analyseren  
OPP’s monitor invullen 
OPP’s evalueren 
Rapporten maken 

Leerkracht 

25 juni - 29 juni OPP besprekingen Leerkracht IB 

25 juni Schaduwrapporten af. Inleveren bij IB/DIR Leerkracht IB DIR 

29 juni  Rapport 2 mee  

Juli   

02 juli en 05 juli Rapportgesprekken Leerkracht 

02 juli – 12 juli  Groepsplannen rekenen, technisch lezen, spelling, 
begrijpend lezen en gedrag evalueren.  

Leerkracht 

 
 
 
OPP Boei 
 

Activiteit Wanneer Wie 

Start OPP op server Bij binnenkomst: dossierinfo IB-er 

Invullen stimulerende/ remmende 
factoren  + specifieke 
onderwijsbehoeften  

Bij binnenkomst en ieder half jaar bijstellen  Leerkracht 

Doelen per vakgebied Na plaatsing Leerkracht 

Didactische doelen  Na plaatsing + bijstellen IB-er 

Voorlopige uitstroom vaststellen Na 3 toets-momenten IB-er 

Definitieve uitstroom vaststellen Na 3 toets-momenten IB-er 

Oudergesprekken over de uitstroom Na 3 toets-momenten in januari of juni en bij een Dl 
van 35 

Leerkracht-IB 

Evaluatie tussendoelen  Halfjaarlijks in januari en juni (Cito) Leerkracht 
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BIJLAGE 7 LEERLINGVOLGSYSTEEM EN DOSSIER 
 
Informatie aanleverende scholen  
De school van herkomst levert een dossier aan van de leerling. In dit dossier zijn de volgende zaken terug te 
vinden:  
-Onderwijskundig rapport (OKR)  

-Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  

-Indien aanwezig: onderzoeksverslagen en andere relevante documenten  
 
Indien het dossier onvoldoende informatie oplevert en/ of naar aanleiding van een dossieranalyse vragen 
ontstaan, zal er contact worden gezocht met de school van herkomst.  
De intern begeleider stelt de beginsituatie van elke nieuwe leerling plaats. Indien nodig wordt er besloten om 
een pedagogisch onderzoek uit te voeren in de eerste weken na plaatsing.  
Er wordt een digitaal leerlingendossier aangemaakt door de intern begeleider in Esis. De intern begeleider 
maakt samen met de leerkracht van iedere nieuwe leerling een OPP. Tijdens het opstellen van het OPP worden 
de onderwijsbehoeften en de kindkenmerken door de leerkracht en intern begeleider vastgesteld. Op basis van 
al deze gegevens en de ambitie van school wordt de leerling in de groepsplannen gezet. 
  
Informatie op school: papieren en digitaal dossier  
De dossiermap wordt aangemaakt op het moment dat een leerling op onze school komt. De dossiermappen 
worden centraal bewaard in de ruimte van de administratief medewerker. De leerkracht van een leerling kan 
het dossier altijd inzien. De ouders kunnen het dossier inzien na afspraak en onder begeleiding van de intern 
begeleider.  
Op school zijn drie plaatsen waar papieren gegevens van leerlingen in bewaard worden:  
1. Zorgdossier bij de intern begeleider  

2. Groepsmap bij de leerkrachten 
3. Dossiermap bij de administratief medewerker  
 
Er zijn twee plaatsen waar digitale gegevens van leerlingen, beveiligd, in bewaard worden:  
1. Leerlingvolgsysteem Esis  

2. Digitale schoolomgeving (server) 
 
Dossiermap bij de administratief medewerker  
- Algemeen  
-Inschrijfformulier  

- In-/uitschrijfbewijs  

- TLV  

- Kopie verzekeringspas  

- Kopie identiteitsbewijs/ sofinummer  
- PPO  
- Groeidocument/ Onderbouwing TLV  

- OKR school van herkomst  

- Onderzoeken indien aanwezig  
- Indien van toepassing, contact met externe instanties o.a.:  
- AMK  

- Leerplicht  
- Schoolarts  

- Lucertis, RIAGG, Yulius  

- Verslagen logopedie/ fysiotherapie  
- Contact ouders   

- OPP  

- Handelingsplannen  
- Overzicht van alle geboden extra hulp of hulpplannen  
 
  



40 
Zorgplan CSBO De Boei 

 
Groepsmap bij de leerkrachten  
 

1. Leerstof planning 

a. Leerstofplanning per week 

b. Jaarplanning 

c. Lesrooster 

d. Gymrooster 

e. Pleinwacht- pauzerooster 

f.      Logopedierooster 

g. Cesartherapierooster 

h. Verdeelrooster bij ziekte/afwezigheid 

i.      Roosters overig 

2. Leerlingen 

a. Plattegronden (stamgroep, instructiegroepen) 

b. Bijzonderheden per leerling (stamgroep en instructiegroep) 

c. Indeling instructiegroepen 

d. Leerlingenlijst naam + adres 

3. Groepsplannen 

a. Groepsplannen rekenen + logboek 

b. Groepsplannen spelling + logboek 

c. Groepsplannen begrijpend lezen + logboek 

d. Groepsplannen technisch lezen + logboek 

e. Groepsplannen groepsvorming 

f.      Overige plannen (o.a. groepsbeloningssysteem) 

4. Leerlingenzorg 

a. Zorgkalender 

b. Individuele plannen + (tussentijdse) evaluaties 

c. Leerstofoverzicht schoolniveau (indeling van de methodes) 

5. Protocollen 

a. Time-out protocol 

b. Te laat protocol 

c. Kader gedrag 

d. Overige 

6. Veiligheidsbeleid 

a. Model ontruimingsplan 

b. Plattegrond schoolgebouw 

c. Rode + groene kaart 

 
De digitale gegevens van leerlingen  
Van elke leerling is een digitaal dossier in Esis aangemaakt. Hierin wordt alle relevante informatie over de 
leerling opgeslagen.  
1. In Esis B:  
a. Leerlingvolgsysteem  

b. Leerlingendossier  
2. In Esis A:  
a. Gegevens van de school  

b. Gegevens van de leerlingen  

c. Gegevens van de medewerkers  

d. Schoolloopbaan en groepen  

e. Absentie  
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f. Leerlingentelling  
 
In digitale schoolomgeving (Server) 
- OPP’s per groep  

- Groepsplannen, groepsoverzichten, handelingsplannen  

- Toetsanalyse  

- Kopieermodellen  

- Roosters  

- Beleidsplannen  

- Jaarplanning  

- Digitale programma’s zoals bijvoorbeeld Viseon  
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BIJLAGE 8 TAAKOMSCHRIJVINGEN M.B.T. ZORG 

TAAKOMSCHRIJVING LEERKRACHT M.B.T. ZORG 
Op CSBO De Boei gaan we ervan uit dat de leerkracht dé professional is. Immers, de leerkracht stemt af op de 
onderwijsbehoeften en –mogelijkheden van de leerling en heeft een grote rol in het contact met ouders en 
externe instanties. Hiermee heeft de leerkracht de belangrijkste signaleringsfunctie binnen school. Een 
proactieve houding van de leerkracht is hiervoor noodzakelijk.  
In de samenwerking is het de leerkracht die de informatie verzamelt, de ondersteuningsbehoefte formuleert, 
de contacten met ouders onderhoudt en aanpassingen doet in het dagelijks lesgeven.  
Groepsplannen zijn richtinggevend. De leerkracht geeft aan welke aanpassingen op het standaardaanbod 
worden gedaan om te voorzien in de onderwijsbehoeften en –mogelijkheden van de groep. Groepsplannen 
worden cyclisch aangepast en geëvalueerd.  
 
Pedagogisch  
- De leerkracht is in staat om professioneel om te gaan met de onderwijsbehoeften van iedere leerling.  

- De leerkracht is in staat om professioneel om te gaan met de pedagogische behoeften van iedere leerling,  
   hiermee samenhangend kan de leerkracht de sociaal-emotionele ontwikkeling planmatig volgen.  

- De leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat, waarbij de visie van CSBO De Boei centraal staat.  

- De leerkracht is in staat om gedragsproblemen (internaliserend en externaliserend) planmatig te benaderen. - 
- De leerkracht is bekend met het werken volgens de NAR-aanpak en kan deze op een adequate wijze     
   toepassen binnen de groep.  
 
Afstemming  
- De leerkracht stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

- De leerkracht stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen  

- De leerkracht stemt de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

- De leerkracht stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  
 
Vakinhoudelijk  
-De leerkracht is in staat om heldere groepsplannen op te stellen.  

-De leerkracht is in staat om instructies op meerdere niveaus te geven (verrijkt, basis en intensief).  

-De leerkracht is effectief in staat om gebruik te maken van het directe instructiemodel.  
-De leerkracht is op de hoogte van de inhoud en het juiste gebruik van het leerlingvolgsysteem.  

-De leerkracht is op de hoogte van de leerlijnen per vakgebied en is in staat om te werken met eigen leerlijnen 
bij individuele leerlingen.  

-De leerkracht geeft duidelijke uitleg van de leerstof.  

- De leerkracht realiseert een taakgerichte werksfeer.  
- De leerkracht betreft leerlingen actief bij de onderwijsactiviteiten.  

- De leerkracht past klassenmanagement toe en, indien nodig, stemt af op de behoeften van de zorgleerlingen.  
 
Samenwerking  
- De leerkracht is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens van zijn groep in zowel het 
leerlingdossier als in Esis.  
- De leerkracht is verantwoordelijk voor het opstellen en het evalueren, groepsplannen, eventuele individuele 
handelingsplannen. Ook betrekt de leerkracht de intern begeleider in deze processen.  
- De leerkracht volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar 
aanleiding hiervan, in overleg met intern begeleider, beredeneerde keuzes.  

- De leerkracht is verantwoordelijk voor het schriftelijk weergeven van gesprekken met de ouders of externen 
als onderdeel van het leerlingdossier.  
- De leerkracht zorgt ervoor dat het OPP jaarlijks twee maal geëvalueerd wordt met de ouders en het kind en 
het gespreksverslag wordt ondertekend.  

- De leerkracht bereidt de leerlingen- en groepsplanbesprekingen voor.  

 De leerkracht wordt betrokken bij OZO’s en overige relevante overlegmomenten.  
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Professionalisering  
- De leerkracht staat open voor en vraagt feedback aan collega’s over het eigen functioneren op gebied van 
zorgverbreding.  

- De leerkracht neemt deel aan tenminste één kwaliteitsgroep en participeert actief hierin.  
- De leerkracht blijft zich professionaliseren in de vorm van het zelf raadplegen van informatiebronnen, maar 
ook in de vorm van het bijwonen van studiedagen en het volgen van cursussen.  

- De leerkracht informeert collega’s over de gevolgde cursussen en probeert actief mee te denken hoe deze 
kennis het beste toegepast/ ingezet zou kunnen worden binnen de school.  
 
TAAKOMSCHRIJVING INTERN BEGELEIDER M.B.T. DE ZORG  
De intern begeleider heeft een coachende en coördinerende rol. De intern begeleider ondersteunt en coacht 
de leerkracht bij het bieden van de juiste zorg aan alle leerlingen binnen de groep. Dit geldt voor zowel op 
individueel niveau als op groepsniveau. Daarnaast is er ook nog een rol van de intern begeleider als lid van het 
managementteam.  
 
De intern begeleider als coach  
-De intern begeleider stelt in overleg met de leerkracht een ontwikkelingsperspectief voor de leerling, binnen 6 

weken na inschrijfdatum.  

- De intern begeleider ondersteunt de leerkracht op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen en 
klassenmanagement.  

- De intern begeleider bespreekt de analyse van de resultaten van het leerlingvolgsysteem op individueel en 
groepsniveau met de leerkracht.  

- De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het werken met groepsplannen en individuele plannen 
(opstellen, uitvoeren, evalueren, communicatie hierover met ouders en derden) en het omgaan met specifiek 
probleemgedrag.  

- De intern begeleider begeleidt de leerkracht bij het verwerken van adviezen van de (externe) hulpverlening in 
handelingsplannen.  
- De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het omgaan met externe professionals binnen de groep.  
 
De intern begeleider als coördinator  
- De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg in het algemeen, maar ook de speciale zorg rondom de 
leerlingen.  

- De intern begeleider bewaakt de planningen van alle zorgoverlegmomenten en de zorgkalender.  

- De intern begeleider coördineert de zorgoverlegmomenten op school.  

- De intern begeleider leidt de agendapunten m.b.t. zorgverbreding tijdens de inhoudelijke vergaderingen.  

- De intern begeleider analyseert de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem op individueel en 
groepsniveau.  

- De intern begeleider bewaakt en beheert de leerlingdossiers en zorgt ervoor dat er zorgvuldig om wordt 
gegaan met privacy-gevoelige informatie.  

- De intern begeleider zorgt voor een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures 
voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.  
 
De intern begeleiderals lid van het management team  
- De intern begeleider ontwikkelt beleid met betrekking tot zorgverbreding.  
- De intern begeleider legt verantwoording af over de opbrengsten en groepsbesprekingen, en benoemt daarbij 
de actiepunten voor de komende periode.  
 
- De intern begeleider adviseert de directie rondom nascholing van het team en eventueel de individuele 
leerkrachten die een ondersteuningsbehoefte hebben afgegeven.  

- De intern begeleider informeert de directie over de grootste zorgdossiers.  

- De intern begeleider legt verantwoording af over de planningen zoals de zorgoverlegmomenten.  
 
TAAKOMSCHRIJVING DIRECTIE M.B.T. DE ZORG  
Met betrekking tot de zorg heeft de directie eveneens beleids-, coördinerende en begeleidende taken. 
Aangezien het een en ander met elkaar samenhangt zijn de taken niet opgesplitst in deze verschillende taken.  



44 
Zorgplan CSBO De Boei 

- De directie ontwikkelt beleid, gericht op het verhogen van de kwaliteit van de zorg.  

- De directie evalueert het zorgbeleid op school, i.s.m. de intern begeleider.  

- De directie heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie.  

- De directie evalueert, i.s.m. de intern begeleider, jaarlijks de resultaten van de leerlingen.  

- De directie borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.  

- De directie werkt, i.s.m. de intern begeleider, planmatig aan verbeteractiviteiten.  

- De directie zorg voor inbedding van het HGW in functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
- De directie coördineert de kwaliteitsgroepen.  
 
TAAKOMSCHRIJVING KWALITEITSGROEPEN  
Een goede professionele cultuur is van belang om opbrengst- en handelingsgericht te kunnen werken.  
Binnen de kwaliteitsgroepen nemen leerkrachten/ medewerkers deel met een specialisatie, zodat het team zelf 
zorg draagt voor het bieden èn verhogen van kwaliteit binnen het onderwijs. Er is immers veel kennis in huis. 
Deze kennis wordt planmatig gebruikt.  
De kwaliteitsgroepen worden gezien als specialist op een bepaald gebied en worden aangemoedigd om zich te 
specialiseren en zich schoolbreed beschikbaar te stellen. Ieder lid van een kwaliteitsgroep wordt ingezet voor 
zaken als bijvoorbeeld collegiale consultatie en het begeleiden van de school bij het invoeren van een bepaalde 
methode.  
Op school bestaan de volgende gebieden een kwaliteitsgroep: taal, rekenen, ICT, techniek, gedrag, jonge kind, 
bewegen.  
-De kwaliteitsgroep komt minimaal 8 x per jaar bij elkaar.  

-De kwaliteitsgroep zorgt ervoor dat de notulen worden gedeeld met de intern begeleider en de directie.  

-De kwaliteitsgroep zorgt, door middel van een nieuwsbrief, ervoor dat het team op de hoogte wordt 
gehouden van recente ontwikkeling (intern en extern).  

-De kwaliteitsgroep helpt mede ontwikkelen van beleid met betrekking tot hun gebied en in het verlengde 
hiervan zorgt de kwaliteitsgroep voor een plan van aanpak voor op korte en op lange termijn.  
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BIJLAGE 9 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL CSBO DE BOEI (SOP) 
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BIJLAGE 10 PLAATSINGSWIJZER ROTTERDAM 
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BIJLAGE 11 TIJDPAD LEERLINGEN PLAATSINGSWIJZER 2017-2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


