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Hoofdstuk 1  Visie en Missie 

 
CBS Dr. Martin Luther King 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 (schoolgids MKS)  
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- , verstandelijk- 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 Dit doen wij met 
behulp van 3 basisregels Netjes, Aardig, Rustig (NAR). Dit is een voorwaarde 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. 
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1.2.2 Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten 
en beperkingen past, dit beschrijven wij als specifieke onderwijsbehoeften.  De leerkracht en de 
Interne Begeleider kijken samen naar de verschillende aspecten van het kind, denkend aan: 
cognitieve ontwikkeling, zelfbeeld, motivatie, sociale emotionele aspecten en de thuissituatie van het 
kind. Op basis hiervan worden de ondersteuningsbehoeften van een kind vastgesteld. Indien nodig 
wordt hiervoor overlegd met externe instanties. Tevens wordt er, indien nodig, samen met deze 
instanties, naar de mogelijkheden op school gekeken.  
Ook de leerlingen met een stoornis, ziekte of handicap moeten naar school. Zij kunnen extra hulp 
krijgen op een reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor 
speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, is per 1 
augustus 2014 de wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen en besturen zijn verplicht te zorgen 
voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. Als een school geen 
passende plek kan bieden op de eigen school, heeft een school zorgplicht. Samen met ouders en 
eventueel PPO, zoekt de school naar een beter passende onderwijsplek. 
 
Onder leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verstaan wij: 

1. Kinderen die naar beneden afwijken van hun eerder ingezette resultaatlijn; 
2. Kinderen die voor meerdere inhoudelijke vakken structureel een I scoren en kennelijk meer 

en moeilijkere stof aankunnen; 
3. Kinderen met een gediagnosticeerde beperking zoals ADHD, PDD-NOS, dyslexie, ect; 
4. Kinderen met gedragsproblemen, zonder gestelde diagnose 
5. Kinderen met een beneden gemiddeld IQ; 
6. Kinderen met een boven gemiddeld IQ; 
7. Kinderen met gezondheidsproblemen; 
8. Kinderen die zwak zijn op sociaal gebied; 
9. Kinderen met problemen in de thuissituatie; 
10. Kinderen die opgroeien met een andere thuistaal, dan de Nederlandse taal. 

 
Essentieel uitgangspunt binnen onze zorgstructuur: 
De school heeft als hoofdtaak te zorgen voor het welzijn van het kind en goed onderwijs. 
Daarom werken en denken we vanuit de vraag: 
”Wat heeft dit kind met deze thuissituatie en in deze leersituatie van mij als leerkracht nodig.” 
Dit document geeft richting en sturing voor een systematische aanpak. De essentie blijft het kind en 
niet de aanpak. Ieder kind is uniek. 
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Hoofdstuk 2 Signaleren en het bepalen van de aard van de zorg 

 

2.1 Het volgen van de ontwikkeling  
 
Groepskaarten 
Aan het begin van het schooljaar wordt er door iedere leerkracht een groepskaart per vakgebied 
ingevuld, voor de vakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. De groepskaarten 
worden uit het programma Focus PO gedownload. Binnen dit programma, worden de kinderen 
automatisch ingedeeld op volgorde van vaardigheidsscore, uitgedrukt in VIX (vaardigheidsindex, deze 
maat maakt het mogelijk de met CITO toetsen gemeten scores te vergelijken).  
In VIX wordt ook de groei weergegeven. Tevens wordt er binnen dit programma bepaald, welke 
kinderen in aanmerking komen voor de basisinstructie, een intensieve instructie of verdieping nodig 
hebben. Ook wordt er bepaald, welke cruciale leerdoelen nog niet beheerst worden en welke 
didactische en pedagogische onderwijsbehoeften een kind heeft. De groepskaarten zijn noodzakelijk 
om het onderwijsaanbod passend per kind te kunnen verantwoorden. 
 
Groepsplannen: 
We werken verder met groepsplannen. In de groepsplannen worden de leerlingen verdeeld in de 
drie arrangementen: basis, verdiept(uitdaging) en intensief. Voor het opstellen daarvan gebruiken we 
de zes uitgangspunten van OPO (opbrengstgericht passend onderwijs): 

1. Wij redeneren van eind naar begin, d.w.z. onze gewenste uitstroom is het uitgangspunt en 
bepalend voor de onderwijsbehoeften en het onderwijsprogramma. 

2. Wij redeneren van school > groep > leerling, d.w.z. het onderwijsprogramma heeft tot doel 
alle leerlingen te bedienen. Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften worden 
individueel benaderd. 

3. Wij nemen de middenmoot als vertrekpunt, d.w.z. dat de middenmoot de kern vormt van 
eventuele aanpassing van het onderwijsaanbod. 

4. Wij kijken naar overeenkomsten in onderwijsbehoeften, d.w.z. we zien leren als een 
groepsproces waar we van elkaar leren en elkaar stimuleren. 

5. Wij werken eerst convergent dan divergent, d.w.z. als groep wordt er aan een set doelen 
gewerkt met een verschillende aanpak: basis, verdiept en intensief. Individuele leerlingen 
met bijzondere onderwijsbehoeften krijgen een meer divergent aanbod. 

6. Wij letten op de respons op instructie, d.w.z. op deze manier weten we of ons 
onderwijsaanbod passend is geweest: betrokkenheid van de leerlingen, leerlingen laten 
vaardigheidsgroei zien en er is sprake van leerdoelbeheersing. 

De groepsplannen zijn leidend bij het handelen in de groep.  
 
Bij het opstellen van het groepsplan bekijkt de leerkracht eerst het programma Focus PO (de 
groepskaart) omdat daarin duidelijk te zien is waar het zwaartepunt van de klas ligt. Vervolgens 
wordt het basisarrangement bepaalt. Het basisarrangement zal 60%-80% van de groep bedienen. 
Hierbij beschrijft de leerkracht het onderwijsleerproces, welke aanpassingen worden er eventueel in 
het onderwijsaanbod gemaakt, om zo deze groep, zo passend mogelijk, te kunnen bedienen. Na het 
opstellen van het basisarrangement wordt het onderwijsleerproces van het intensieve en het 
verdiepte arrangement beschreven. Elke leerling heeft hierin een plaats, dus ook OPP leerlingen 
worden kort vermeld. Door ons onderwijs zo passend mogelijk te maken, beperken wij het aantal 
kinderen met een OPP bij ons op school. Wanneer er sprake is van een OPP worden de doelen, de 
aanpak en de organisatie summier beschreven en wordt verder verwezen naar het OPP. 
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In de groepsplannen staan de doelen voor het komende halfjaar beschreven. Na elke methode-toets 
moment kijkt de leerkracht of er aanpassingen nodig zijn in het groepsplan, voornamelijk betreft dit 
de indeling en de afronding of de voortzetting van de extra hulp. Het is een werkdocument. Bij de 
uitvoering ervan worden nieuwe gegevens verzameld die als basis dienen voor de evaluatie en 
aanpassingen. 
 
Groep 1/2 
In groep 1/2 hebben we geen groepsplannen maar gebruiken we (vanaf maart 2019) het digitale 
observatie en registratie instrument van Kijk! om de leerlingen te volgen. In februari en juni van elk 
jaar vindt er een registratie van de observaties plaats zodat we de ontwikkellijnen van de kinderen 
kunnen volgen op de domeinen: sociaal emotioneel, motoriek, taal en rekenen. De 
onderwijsbehoeften van de kinderen staan op het dashboard van Esis. 
 
Groep 3 
In groep 3 wordt er de eerste helft van het schooljaar een groepsplan voor rekenen en technisch 
lezen opgesteld. De tweede periode worden spelling en begrijpend lezen hieraan toegevoegd. 
 
Groep 4 t/m 8 
In de groepen 4 t/m 8 wordt er een groepsplan opgesteld voor rekenen, spelling, technisch lezen en 
begrijpend lezen.  
 
Groepsplan gedrag: 
Aan het begin van het schooljaar wordt er in alle groepen een plan gemaakt voor de groepsvorming 
voor de eerste 10 ‘gouden’ weken. Na deze 10 weken wordt er op basis van Scoll een groepsplan 
gedrag gemaakt, deze wordt besproken met de IB'er. 
 
Evaluatie: 
Aan het eind van een periode evalueert de leerkracht het groepsplan op een zodanige manier, dat dit 
plan kan worden gebruikt als basis van het nieuwe groepsplan. Hierbij worden alle gegevens die 
verzameld zijn gebruikt. Door deze stappen op cyclische wijzen te doorlopen, signaleert de leerkracht 
vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 
 
In de groepsplannen wordt aangegeven welke vaardigheidsgroei er verwacht mag worden van de 
leerling, passend bij het arrangement waarin de leerling is ingedeeld. Deze vaardigheidsscores en te 
behalen groei is voor iedere groep terug te vinden in gestandaardiseerde tabellen. Na iedere cito-
periode wordt er gekeken of er voldoende groei is behaald en wat de eventuele reden van het niet 
behalen van deze groei is. De groei wordt op drie niveaus geëvalueerd:  

1. Individueel op de groepskaarten of in een OPP 
2. Per arrangement 
3. Voor de gehele groep 

De groei wordt in de groepsoverzichten van Focus weergegeven in VIX. (vaardigheidsindex. Deze 
maat maakt het mogelijk de met CITO toetsen gemeten scores te vergelijken) 
De opbrengstanalyse wordt gemaakt tijdens de opbrengst- en ambitiebespreking. Tijdens deze 
bespreking wordt het afgelopen onderwijsaanbod geëvalueerd en worden conclusies getrokken. Op 
basis van deze conclusies wordt het aanbod, indien nodig, aangepast. Er wordt zoveel mogelijk 
geclusterd. Altijd geldt dat e.e.a. haalbaar moet zijn in de praktijk.  
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Toetsen 
In groep 3 t/m 8 wordt de voortgang van de leerlingen cognitief gevolgd door middel van de 
methode gebonden toetsen en de niet -methode gebonden toetsen. 
   
-Methode gebonden 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 
remediërend dan wel verrijkende -lesstof nodig hebben. Op dit moment worden de meeste methode 
gebonden toetsen geregistreerd in Basispoort.  
 
-Niet-methode gebonden toetsen: tweemaal per schooljaar worden de niet-methode gebonden 
toetsen van CITO afgenomen volgens de zorgkalender. Ze zijn landelijk genormeerd, dus geven weer 
of de leerling voldoet aan het gemiddelde Nederlandse niveau voor het geldende leerjaar. We 
gebruiken hierbij de I t/m V scores. De toetsresultaten van de M- en E-toetsen van CITO worden 
ingevoerd door de leerkrachten in ons leerlingvolgsysteem Esis.  
 
In groep 1/2 volgen we de kleuters ook met de Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK) en de 
Citotoetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters, in groep 2. In januari worden alle groep 2 
leerlingen meegenomen in deze toetsronde. Naar aanleiding van deze resultaten wordt er 
geanalyseerd en worden er doelen opgesteld voor de leerlingen die lager scoren dan onze CIII 
ondergrens. Zij zullen in juni nog een keer getoetst worden, om de effecten van de intensivering van 
het aanbod, vast te stellen. Incidenteel maken wij gebruik van de Struiksma toetsen en de Utrechtse 
Getalbegrip Toetsen. 
 
Sociaal emotioneel: 
We volgen de voortgang van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied door middel van observaties 
in de groep en m.b.v. Scoll. Daarnaast nemen we de verplichte veiligheidslijsten af. 
  
Eindtoets: 
Als eindtoets gebruiken we Route 8 
 
 
Dossiervorming 
Op de dr. Martin Luther Kingschool, maken wij gebruik van het programma Esis, om voor elk kind een 
goed dossier op te bouwen. 
In het programma Esis wordt door de leerkracht, de IB-er of de directie een registratie ingevuld, 
wanneer er zich iets noemenswaardigs voordoet in de ontwikkeling van het kind.  
Te denken valt aan bijzonderheden op het gebied van: 

1. Werkhouding, concentratie, motivatie, etc.; 
2. Opvallend heden en eventuele aanpassingen m.b.t. gedrag en/of prestaties;  
3. Thuissituatie  
4. Overige bijzonderheden. 

Tevens wordt er na elk oudercontact een notitie gemaakt, zowel na de reguliere oudercontacten 
(startgesprekken, rapportavonden), maar ook na extra aangevraagde gesprekken. 
De CITO uitslagen worden ook ingevoerd en er is voor iedere leerling een ontwikkelingsprofiel waar 
behaalde toets resultaten in verwerkt zijn. Daarmee is ook grafisch, in één oogopslag de stand van 
zaken te zien. Vanaf groep 6 krijgen de ouders deze ontwikkelingsprofielen ook te zien bij het 
rapport. Zo kunnen ook ouders zelf de ontwikkeling van hun kind(-eren) volgen. 
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Besprekingen: 
Start- overdrachtsbesprekingen 
In het begin van het schooljaar (startweek) vindt er een start/overdrachtsbespreking plaats. Aan deze 
bespreking nemen IB, de leerkracht van het afgelopen schooljaar en de ontvangende leerkracht (en) 
deel. In deze bespreking worden de gestelde doelen van de ambitiebespreking benoemd en de 
eventuele interventies. Verder wordt kort bij elke leerling stilgestaan: 

• Is er zorg voor een leerling in de thuissituatie.  

• Zijn er ondersteuningsbehoeften vastgesteld.  

• Waar moet rekening mee worden gehouden, etc. 

• Zijn er externen betrokken 
In steekwoorden wordt er een overzicht gemaakt, wat als basis geldt voor de start van het 
schooljaar. 
 
Groepsbesprekingen (zorgbordsessie) 
Groepsbesprekingen vinden 3 keer per jaar plaats, via een zorgbordsessie (aan het begin van het 
schooljaar, na de januaritoetsen/opbrengstbesprekingen en na de juni 
toetsen/opbrengstbesprekingen). Om de leerkrachten met en van elkaar te laten leren en ook meer 
bewust te maken van de doorgaande (leer)lijnen, vinden de zorgbordsessies plaats per bouw en/of 
min of meer parallel groepen (zie bijlage voor een format zorgbordsessie). 
Tijdens een zorgbordsessie bespreken we met elkaar het pedagogisch klimaat en gaan we inhoudelijk 
in op de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, woordenschat en spelling.  Daarbij 
stellen we doelen met elkaar.  
Tevens maken we afspraken voor de volgende bespreking (leerling-zorgbord bespreking), welke 
individuele leerlingen besproken moeten worden (didactisch of pedagogisch) en maken we een 
afspraak voor een klassenbezoek, passend bij een onderwerp dat besproken is tijdens de sessie 
(bijvoorbeeld n.a.v. een hulpvraag). 
 
Leerlingbesprekingen (leerling-zorgbord bespreking) 
Tijdens de eerste 2 zorgbordsessies worden leerlingen geselecteerd voor de leerlingbespreking. 
Maximaal 4 leerlingen per groep/leerjaar. Voor een leerlingbespreking vullen de leerkrachten van te 
voren een format in, waarin ze precies noteren waar ze tegen aan lopen, wat ze er zelf al aan gedaan 
hebben en wat de hulpvraag aan IB is. 
Eventueel worden externen hierbij betrokken, dit gebeurt in overleg en met toestemming van ouders 
door middel van een formulier. 
Er worden 2 leerling besprekingen per schooljaar gehouden. 
 
Ambitiebesprekingen 
Na een Citoperiode houdt de leerkracht de groepsopbrengsten bij en volgt de gestelde doelen in 
vaardigheidsscore. Samen met de intern begeleider wordt er bekeken welke ambitie-afspraken 
behaald zijn en waar nog uitdagingen liggen. Er worden nieuwe ambities gesteld en er worden 
eventuele interventies afgesproken. De leerkrachten worden gestimuleerd tot een antwoord op de 
vraag; ”Wat kan ik als leerkracht doen, om voor deze groep leerlingen het onderwijs zoveel mogelijk 
passend te maken”. 
Voorafgaand aan deze besprekingen worden de opbrengsten op schoolniveau gepresenteerd.  
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2.4 Leerlingen met Specifieke Onderwijsbehoeften en zorgleerlingen  
Niet alle leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Op de dr. Martin Luther Kingschool 
noteren we alleen onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht, als deze onderwijsbehoeften er zijn. 
Bij leerlingen die zonder extra behoeften en ondersteuning de schoolloopbaan kan doorlopen, staat 
niets genoteerd in het groepsoverzicht. 
Indien noodzakelijk zal een Ontwikkelingsperspectief worden opgesteld, waarin ook het didactisch 
handelen wordt omschreven. Dit plan kan gericht zijn op het vergroten van de didactische 
vaardigheden, maar ook op het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
In ons SOP staat beschreven welke zorg wij kunnen bieden en welke zorgen buiten onze grens liggen. 
(zie bijlage) 
 
Het didactisch handelen wordt beschreven in de volgende niveaus van hulp: 

• Niveau 0  - Deze leerlingen functioneren binnen hun eigen groep. Zij krijgen extra 
begeleiding binnen de groep door de eigen leerkracht en vallen over het algemeen in het 
basisarrangement. 

• Niveau 1  - Eigen begeleiding door de leerkracht met behulp van intensief of verrijkt 
arrangement in het groepsplan.  

• Niveau 2   - Interne begeleiding op school, vaak met externe hulp, of aanpassingen in het 
curriculum. (OPP)  

• Niveau 3  - Opschalen in samenwerking met de schoolcontactpersoon (tijdspad bepaald i.s.m. 
PPO) 

 

2.4.1 Het ontwikkelingsperspectief 

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 vakgebieden begrijpend lezen, 
rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen waarbij ook een gepland uitstroomniveau wordt 
vastgesteld. Het verwachte uitstroomniveau is het einddoel. We maken hierbij gebruik van leerroute 
1, 2 en 3, voor de vakken begrijpend lezen, rekenen en spelling.  
Omdat leerlingen in de groepen 1 t/m 5 nog een grillige ontwikkeling kunnen laten zien en we aan 
het eind van groep 5 voldoende gegevens hebben verzameld om een uitstroomniveau definitief te 
voorspellen, hebben we besloten, er naar te streven pas vanaf groep 6 een OPP op te stellen. Voor 
die tijd houden we deze leerlingen zoveel mogelijk bij het reguliere aanbod in de groep, veelal in het 
intensieve arrangement. Leerlingen die al eerder laten blijken niet van het onderwijsaanbod te 
profiteren (bijvoorbeeld door te weinig vaardigheidsgroei), of een arrangement bij het 
Samenwerkingsverband nodig hebben, kunnen al eerder een OPP krijgen. 
Op de dr. Martin Luther Kingschool wordt er naar gestreefd om de doelen op het OPP zo ambitieus 
mogelijk te stellen. Als een leerling op de laatste twee toets momenten, op een bepaald vakgebied, 
duidelijk lager of hoger heeft gepresteerd, zullen we het OPP kritisch bekijken. In overleg met de 
intern begeleider en ouders, wordt vervolgens bepaald of de doelen moeten worden bijgesteld. 
  



10 

     Zorgplan Dr. Martin Luther Kingschool 

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  
 

Hoogbegaafde leerling 
Op onze school hebben wij ook oog voor de ontwikkeling van de hoogbegaafde leerling. Onder dit 
kopje scharen wij ook de hoog-intelligente kinderen. Deze kinderen scoren zoveel mogelijk in het A I 
segment. Zo vroeg mogelijk compacten en verdiepen van de lesstof geeft de beste kansen op een 
positief resultaat. Op de dr. Martin Luther Kingschool zijn wij geen voorstander van versnellen. 
Hierom zullen wij eerder kiezen voor de optie verbreding en uitdaging. Hiervoor hebben wij een 
aantal materialen in huis. We signaleren deze kinderen door observaties en toetsen. De leerkracht 
bepaalt het didactisch niveau van de leerling door bijvoorbeeld doortoetsing, of eindtoets als 
begintoets. 
Na het bepalen van het niveau: 

- De reguliere leerstof wordt aangepast 
- Indikken leerstof, compact maken. (onderdelen overslaan, van toets naar toets) 
- Er wordt tijd vrij gemaakt voor extra leerstof 

 

2.4.2 Doubleren 
In hele enkele gevallen, als alle beschreven interventies niet het gewenste resultaat hebben, is er een 
mogelijkheid tot doubleren. Een leerling doubleert alleen als de leerresultaten en ontwikkeling, 
ondanks de extra zorg vanuit de school, opvallend achterblijven en de doublure zinvol is.  
Zie voor een uitgebreide uitwerking onze visie op doublure het protocol doublure en 
kleuterverlenging.  

 
2.4.3. Langdurig zieken   
De school heeft een procedure vastgelegd bij langdurig zieke leerlingen. 
Korte ziekte of ongeval  (tot maximaal drie weken) 

- De contacten met leerling en ouders worden onderhouden door de groepsleerkracht. 
- De groepsleerkracht informeert de interne begeleider en de directeur.  
- De groepsleerkracht en interne begeleider stellen een plan van aanpak op. 
- 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 
Er is sprake van langdurige ziekte, wanneer een kind (prognose) langer dan drie weken ziek is. 

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

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

- 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. 

- De groepsleerkracht bepaalt met de interne begeleider welk schoolwerk van belang is voor 
de zieke leerling (OPP). 
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- De groepsleerkracht bespreekt (in overleg met leerling en ouders) de situatie in de groep en 
stimuleert klasgenoten contacten te blijven onderhouden. 

- De groepsleerkracht bewaakt de voortgang en meldt eventuele beëindiging van de 
ondersteuning door de consulent aan alle teamleden. 

Terugkeer   
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. 
School brengt in kaart, door middel van 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. Chronisch zieke leerlingen krijgen een OPP. 
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Hoofdstuk 3 Instroom en uitstroom van leerlingen 

 

3.1 Instroom 
Als kinderen 4 jaar worden, mogen ze starten bij ons in 1 van de kleutergroepen. Vanaf schooljaar 
2019-2020 streven wij naar een intensievere samenwerking met de peutergroep. 4 jarigen kunnen 
dan automatisch doorstromen vanuit de peuters (v.a.2 jr) naar groep 1. Zorgpeuters worden 
hierdoor in een eerder stadium al besproken met de intern begeleider.  
Daar niet alle kinderen naar een voorschoolse voorzieningen gaan, maar het wel van belang is 
eventuele ondersteuningsbehoefte uit te filteren, vullen ouders bij aanmelding altijd het 
aanmeldformulier in. Op dit formulier worden specifieke vragen gesteld over de ontwikkeling van het 
kind, om zo toch mogelijke ondersteuningsbehoeften vast te stellen. 
 
Overige instroom 
Bij de aanmelding van een nieuwe leerling, neemt de interne begeleider altijd contact op met de 
voorgaande school. De voorlopige inschrijving vindt plaats na een oriënterend gesprek en nadat de 
intern begeleider informatie over het kind heeft verzameld. Hierbij is vooral van belang de onderwijs- 
en ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en met elkaar te bekijken of wij de meest passende 
school voor het kind zijn.  
De voorgaande school levert een onderwijskundig rapport (OKR), waarin staat welke methodes er 
gebruikt zijn, toets resultaten, eventuele handelingsplannen, ondersteuningsbehoeften, 
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.   
 

3.2 Uitstroom  
Als een leerling naar een andere school gaat vullen we een Onderwijskundig Rapport (OKR) in en 
sturen we dit op naar de volgende school. Ouders vragen wij hier voorafgaand, mondelinge en 
schriftelijke toestemming voor. We geven op het OKR aan, dat het gewenst is dat de ontvangende 
school contact met ons opneemt voor warme overdracht. 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. 
 

3.2.1 Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs  
Op basis van de Midden-toetsen van groep 6 en 7 stellen wij het voorlopig advies op. De resultaten 
van deze CITO toetsen en de toetsen die ze hebben gemaakt in de gehele schoolcarrière, worden 
nauwkeurig bekeken en ook naast de plaatsingswijzer van FOKOR gelegd. Tevens wordt de werk- en 
huiswerkhouding van de leerling meegenomen in het advies.  
De adviescommissie (leerkracht, intern begeleider en de directie) brengt een voorlopig 
basisschooladvies uit. (zie bijlage) De leerlingen en ouders krijgen dit voorlopige advies te horen eind 
groep 7.  
Na de Citotoetsen in januari gaat de adviescommissie opnieuw met elkaar in overleg. Op basis van de 
scores op de Midden 8 toetsen, het voorlopige advies en de plaatsingswijzer, wordt het advies 
definitief gesteld en gecommuniceerd met de ouders. Het definitieve advies wat gegeven wordt door 
school, is bindend. Samen met de ouders wordt tijdens dit adviesgesprek het OKR doorgenomen, 
zodat ouders en leerling op de hoogte zijn van wat er wordt overgedragen aan de ontvangen de VO-
school. 
Met dit definitieve advies kunnen de leerlingen zich gaan inschrijven bij een VO-school naar keuze.  
Na de afname van de eindtoets Route 8, beraadt de adviescommissie zich over de scores en de 
bijbehorende adviezen. Mocht dit advies naar beneden afwijken, zal er geen bijstelling volgen. Mocht 



13 

     Zorgplan Dr. Martin Luther Kingschool 

dit advies naar boven afwijken, zal er samen met ouders en kind bekeken worden, of een bijstelling 
wenselijk is.  
Ouders/ leerlingen kunnen op school bij de intern begeleider, SMW’er of de leerkracht voor 
ondersteuning bij het zoeken van een passende school. 
 
Zorg in Beeld (ZIB) 
Heeft de leerling leerachterstand vanaf 0,25 en groter, op 2 of meer vakken, waarvan 1 vak rekenen 
of begrijpend lezen is, dan wordt er met ouders besproken dat zij in aanmerking komen voor het 
aanmelden voor het traject: Zorgleerling In Beeld (ZIB). Dit is een traject van KOERS VO voor 
leerlingen met een forsere leerachterstand dan gemiddeld. De aanmelding is altijd met toestemming 
van ouders.  
Uit het traject van “Zorgleerling in beeld” kunnen twee adviezen uitkomen: Praktijkonderwijs en 
LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs). 
 
LWOO maakt mogelijk dat leerlingen in een kleine setting/ groep les krijgen en er meer kan worden 
gewerkt aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerling.  
LWOO sluit aan bij verschillende uitstroomniveaus binnen het VMBO. 
 
Alle leerlingen doen mee aan Route 8, tenzij door een OPP het onderwijsaanbod geen aansluiting is 
en het IQ onder het niveau van 75 ligt. Dit wordt duidelijk vooraf met de leerling en ouders 
besproken.  
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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 leerling en 
ouders worden geïnformeerd over een eventueel OPP of een deel van het groepsplan. Tijdens dit 
gesprek wordt 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 *1 ingezet. Ouders worden hierover geïnformeerd en om toestemming gevraagd 
(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 (AB/ Maatwerk). 
Wanneer blijkt dat ook een arrangement niet toereikend is, kan een verwijzing naar Speciaal (Basis) 
Onderwijs geadviseerd worden. De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor Speciaal 
(Basis) 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 partners   
De schoolmaatschappelijk werker *2, de schoolcontactpersoon van PPO en het CJG *3 zijn de 
vertegenwoordigers van de externe instellingen, waar de school nauw mee samenwerkt. De interne 
begeleider is de spil in dit netwerk. Indien er zorgen zijn over een leerling in de didactische 
ontwikkeling of algehele ontwikkeling en de thuissituatie, kan de intern begeleider een overleg met 
deze partners afspreken. Het uitgangspunt van zo’n overleg is dat in de opvoeding van leerlingen de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van essentieel belang is. Dit, om de doorgaande lijn van zorg te 
waarborgen. Tevens heeft de dr. Martin Luther Kingschool een contract met een Logopediste, een 
Cesartherapeute en een MRT leerkracht. Leerlingen kunnen hier op advies van de leerkracht en 
intern begeleider en in overleg met ouders en huisarts, onder schooltijd, gebruik van maken. 
 
*1) Dr. Martin Luther Kingschool maakt deel uit van samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). 

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, OAT) 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 1 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. 
 
*2) School Maatschappelijk Werk (SMW) is gedurende 1,5 dag 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, maar dit, indien gewenst, kan zonder tussenkomen van school. SMW bekijkt welke zorg er nodig is 
voor deze leerling/ dit gezin. SMW legt eventueel contacten met externen. 
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*3) De school onderhoudt contact met de schoolarts of schoolverpleegkundige van Centrum Jeugd en Gezin. Vanuit  het CJG  
vindt er een Periodiek Gezondheid Onderzoek (PGO) plaats voor de leerlingen uit groep 2 en groep 7. School krijgt, als 
ouders toestemming geven, van het CJG terugkoppeling over de gezondheid van de kinderen.  
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