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1 INLEIDING 

Voor u ligt het zorgplan van de Aloysiusschool. Dit zorgplan geeft aan op welke wijze op on-

ze school wordt omgegaan met de verschillen tussen de kinderen. 

 

Dat niet alle kinderen een optimaal ontwikkelingsverloop hebben is iets dat wij uit ervaring 

weten. Om toch ook voor deze kinderen een zo goed mogelijke voortgang te realiseren in 

hun ontwikkeling trachten wij deze kinderen te helpen, waar nodig individueel. 

 

We hopen dat u door dit zorgplan een duidelijk beeld krijgt van het functioneren van de leer-

lingenzorg op onze school. 
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2 DE ZORGSTRUCTUUR 

2.1 Inleiding 

Uitgangspunt van onze zorgverbreding is vroegtijdige signalering van problemen  door de 

leerkracht.  

Elke ouder hoopt dat zijn of haar kind op school voldoende kan meekomen. Er zijn echter 

kinderen die meer zorg nodig hebben, zowel de betere als  de minder goede leerling.  

Aan het eind van het schooljaar 2012-2013 ligt het in de bedoeling dat elke leerkracht werkt 

met groepsplannen voor de 4 hoofdvakgebieden, t.w. Rekenen, Technisch Lezen, Spelling 

en Begrijpen Lezen. Hierin wordt voor alle leerlingen de onderwijsbehoefte beschreven. Op 

grond hiervan en de resultaten die het kind laat zien, wordt er door de leerkracht een indeling 

gemaakt in 3 niveaus binnen elk vakgebied. Binnen deze niveaus wordt zoveel mogelijk re-

kening gehouden met de mogelijkheden van elk kind. Een van de 3 niveaus is het niveau 

van de zorgleerlingen. Dit zijn de leerlingen die in de oude situatie een handelingsplan zou-

den hebben. De doelen en de aanpak staan nu beschreven in het groepsplan.  

Voor de vakgebieden waarvoor groepsplannen gemaakt worden zullen geen individuele 
handelingsplannen meer gemaakt worden tenzij een leerling op eigen leerlijn gaat werken. 
Voor vakgebieden waarvoor geen groepsplan gemaakt wordt, worden door de leerkracht nog 
wel individuele handelingsplannen gemaakt. 

Binnen de structuur van de interne begeleiding is de groepsleerkracht de eerst verantwoor-

delijke voor zorgverbreding. 

Samen met de Interne begeleider wordt gekeken op welke wijze het onderwijs in de groep, 

waarbij aandacht is voor alle kinderen, gestalte kan worden gegeven. Gebruik makend van 

elkaars kennis en ervaring zal ons schoolteam beter in staat zijn problemen te voorkomen en 

te verhelpen. 

 

2.2 De Intern Begeleider 

Om de hulp te coördineren en te structureren zijn op de Aloysiusschool Anne Leurink (on-

derbouw) en Annet Stinenbosch (bovenbouw, tevens remedial teacher) als intern begeleider 

werkzaam: 

-   Zij coördineren de zorg op school. 

-   Zij hebben een ondersteunende taak die voornamelijk bestaat uit het adviseren,  

    organiseren en coördineren. 

- Zij nemen aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde 

problematiek geven. 

- Zij adviseren leerkrachten over extra hulpmateriaal en aanpak; per jaar worden twee leer-

lingbesprekingen en groepsbesprekingen gehouden met leerkracht, IB’er en soms de 

schoolbegeleider. 

-  Verder zijn er besprekingen over individuele leerlingen gedurende het schooljaar. Vooral 

in het belang van de leerlingen, die extra zorg nodig hebben. 

-   Zij dragen ertoe bij dat leerlingen, die extra zorg nodig hebben, op de juiste manier wor-

den overgedragen naar de volgende groep. 

- De IB’ers hebben contacten met de leerkrachten uit de speciale school voor basisonder-

wijs om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind; zij maken deel uit van netwerken 

van IB’ers van andere scholen. 

- Zij hebben contact met alle instanties buiten school, zoals de ambulante begeleiders, de 

schoolverpleegkundige, de schoolbegeleidingsdienst, de peuterspeelzaal, Thuiszorg, Me-

diant. 

- Zij bewaken de voortgang v.w.b. het leerlingvolgsysteem (Cito, Zien!) en het protocol voor 

dyslexie. 
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Als u als ouder problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de 

groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ont-

wikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de interne begeleider daarover aan-

spreken. 

 

Soms is een onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst (Expertis Onderwijsadviseurs in 

Hengelo) noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieperliggende oorzaken. De intern 

begeleider vraagt het onderzoek aan. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.  

De aard van het onderzoek hangt af van de problematiek. (didactisch : rekenen, taal, lezen; 

functieonderzoek (bij jonge kinderen); een psychologisch of een dyslexie-onderzoek). Elk 

onderzoek vindt in principe plaats op school. Van het onderzoek wordt een schriftelijk verslag 

gemaakt voor de school en de ouders. Expertis geeft advies over de hulp die gegeven kan 

worden. In principe is elk advies gericht op het begeleiden van het kind op de eigen basis-

school, zonodig met extra leerhulp. Bij uitzondering wordt geadviseerd het kind aan te mel-

den bij een school voor speciaal onderwijs. 

 

Passend onderwijs 

Onder het motto Passend onderwijs proberen we goed om te gaan met verwijzingen. Daarbij 

wordt de extra deskundigheid van leraren van de speciale school voor basisonderwijs ook in 

het basisonderwijs ingezet. Op deze manier kunnen we op een "gewone" school als 

de Aloysiusschool meer kinderen met leerachterstanden of andere problemen helpen.  

 

Van alle leerlingen waarvoor een psychologisch onderzoek is aangevraagd of waarvoor de 

school begeleiding krijgt vanuit het SBO, wordt een leerling-dossier aangelegd, zodat een 

goed overzicht ontstaat van alle acties, die school in de schoolloopbaan van het kind onder-

nomen heeft. Ouders zijn gerechtigd het leerling-dossier van hun eigen kind op school in te 

zien. 

 

2.3 Het samenwerkingsverband 

In het kader van Passend onderwijs zijn alle scholen in ons land ondergebracht in samen-

werkingsverbanden (SWV).  

De Aloysiusschool maakt deel uit van SWV 23.02.  

In het licht van de naderende zorgplicht voor schoolbesturen vormt handelingsgericht werken 

en diagnosticeren een belangrijk element. Daarom wordt er samenwerkingsverbandbreed 

overgegaan tot de invoering van de één-zorgroute. 

Hierbij stellen we de volgende doelen: 

- de scholen zijn in staat hun onderwijs af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbe-

hoeften van de kinderen; 

- de scholen zijn in staat vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig 

hebben en handelen preventief en pro-actief wanneer het lijkt dat leerlingen een ach-

terstand in hun ontwikkeling oplopen; 

- de leerkrachten zijn competent om handelingsgericht te werken; 

- de zorgstructuur op de scholen is transparant; 

- de schoolinterne en schoolexterne zorg binnen het SWV en de regio zijn goed en 

schoolnabij op elkaar afgestemd. Eén-zorgroute biedt een gemeenschappelijk refe-

rentiekader voor samenwerking in de regio; 

- we willen de instroom vanuit het basisonderwijs naar het speciaal (basis)onderwijs te-

rugdringen; 
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- we bieden doorgaande zorg bij de instroom van (risico)leerlingen uit peuterspeelzalen 

en kinderdagopvang in groep 1 van de basisschool en doorgaande lijnen bij de over-

gang van leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

De centrale gedachte van Passend Onderwijs is, dat een kind een ononderbroken ontwikke-

lingslijn moet kunnen doormaken. Er moet rekening gehouden worden met de specifieke 

mogelijkheden en behoeften van het kind. Dit noemen we: Onderwijs op Maat. Dit betekent 

dat scholen hun onderwijsaanbod moeten afstemmen op de verschillende behoeften van 

kinderen. De ontwikkeling wordt bijgehouden in een Leerlingvolgsysteem.  

De reguliere basisschool maakt gebruik van de deskundigheid van leerkrachten vanuit de 

speciale scholen voor basisonderwijs (AB - SBaO). Deze adviseert bijvoorbeeld over het 

gebruik van specifieke leer- en hulpmiddelen en geeft advies over leerlingen met specifieke 

leer- en ontwikkelingsproblemen. 

  

2.4 De leerlingenzorg 

 
2.4.1. De zorglijn binnen onze school. 
De zorgstructuur van de Aloysiusschool is gericht op een continu proces van onderwijs op 
maat en gerichte zorg aan de leerlingen op school. Vanaf de plaatsing tot het moment dat de 
leerling de school verlaat is het onderwijs / de zorg van de leerkrachten in de groepen  ge-
richt op de individuele mogelijkheden en hulpvragen van de leerlingen.  Dit moet er toe lei-
den dat de leerlingen zich op de  verschillende ontwikkelingsgebieden, te weten: cognitief, 
sociaal, emotioneel, zelfstandigheid, fysiek en creatief, binnen hun mogelijkheden optimaal 
ontwikkelen.  

Om dit zo goed mogelijk vorm te geven werkt de Aloysiusschool vanaf  schooljaar 2011-2012 
met groepsplannen.   

Tijdens dat schooljaar is er gewerkt aan de ontwikkeling van de groepsplannen voor Tech-
nisch Lezen en Rekenen. Schooljaar 2012-2013 zal dit uitgebreid worden met de groeps-
plannen voor  Spelling en Begrijpend Lezen. 

In een groepsplan wordt voor alle leerlingen in een groep de onderwijsbehoeftes beschre-
ven. Op grond hiervan en de resultaten die het kind laat zien, wordt er door de leerkracht een 
indeling gemaakt in 3 niveaus binnen elk vakgebied. Binnen deze niveaus wordt zoveel mo-
gelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van elk kind. De leerkracht bespreekt het 
groepsplan met de ouders van de zorgleerlingen. Dit kunnen zowel leerlingen zijn die moeite 
hebben met de leerstof als leerlingen die meer en moeilijker stof aankunnen. 

Voor de vakgebieden waarvoor groepsplannen gemaakt worden zullen geen individuele 
handelingsplannen meer gemaakt worden tenzij een leerling op eigen leerlijn gaat werken. 
Voor vakgebieden waarvoor geen groepsplan gemaakt wordt, worden door de leerkracht nog 
wel individuele handelingsplannen gemaakt die besproken worden met de ouders. 

De intern begeleiders hebben binnen de leerlingenzorg  een coördinerende rol. Zij bewaken 
de kwaliteit van het onderwijs en zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in school. Zij 
bespreken samen met de leerkrachten a.d.h.v. de resultaten en bevindingen de groeps- en 
handelingsplannen. 

Twee keer per jaar vindt er een leerling-bespreking plaats. Daarin bekijkt de interne begelei-

der samen met de leerkracht het onderwijsniveau van de kinderen en ook de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Soms is die bespreking de aanleiding voor nader onderzoek, voor 

een individuele of groepsgewijze aanpak of voor een aanpassing van de geboden leerstof. 

Er kan ook worden besloten, na de leerling-besprekingen, om samen met andere leerkrach-

ten de situatie van een leerling door te spreken. 
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De Aloysiusschool heeft de volgende richtlijn geformuleerd voor die leerlingen die cognitief of 

sociaal-emotioneel uit de boot dreigen te vallen: 

• De leerling wordt besproken in een leerling-bespreking. In het groepsplan of individuele 

handelingsplan wordt aangegeven welke gerichte hulp er wordt gegeven, gedurende welke 

periode en welke doelen er gesteld worden. Extra zorg die wordt gegeven en is vastgelegd in 

een groepsplan of een individueel handelingsplan wordt besproken met de ouders. 

• Mocht de extra ondersteuning niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan wordt dit 

in een volgend groepsplan of individueel handelingsplan aangegeven. Eventueel worden 

aanvullende toetsen afgenomen. Een groepsplan wordt twee keer per jaar gemaakt, in janu-

ari en juni.  

• Wanneer er vragen zijn over een leerling die wij zelf niet kunnen beantwoorden, dan wordt 

de leerling door de intern begeleider besproken met de leerlingbegeleider van Expertis. Als 

extra onderzoek of hulp buiten onze school nodig is, dient de intern begeleider daarvoor een 

aanvraag in.  

 

2.4.2 Toetsing en het leerlingvolgsysteem 

De school volgt de ontwikkeling en de vordering van de leerlingen tijdens de acht jaren ba-

sisonderwijs. Dit gebeurt door middel van observaties, methode-gebonden toetsen en Cito-

toetsen. De Cito-toetsen zijn ondergebracht in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. 

Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kin-

deren gevolgd. Dit gebeurt met Zien!, een onderdeel van het Leerlingvolgsysteem. 

 

Beoordelingen op het rapport 

De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 maken alleen gebruik van woordbeoordelingen. 

De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 maken gebruik van een combinatie van cijfer- en 

woordbeoordeling. 

Bij woordbeoordeling maken we gebruik van de volgende niveauaanduidingen: 

Onvoldoende/ Matig / Voldoende / Ruim Voldoende / Goed 

De cijfers van een cijferbeoordeling kunnen variëren van een 4 tot en met een 10. 

Voor het bepalen van de cijfers voor uw kind gebruiken we de resultaten van de methode-

toetsen. 

 

Cito-toetsen 
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om regelmatig met methode onafhankelijke toetsen de 
niveaus van de kinderen vast te stellen en te registreren.  
De meest bekende methode onafhankelijke toetsen zijn de toetsen van de CITO groep. Dit 
instituut maakte naam met de Eindtoets Basisonderwijs. Sinds begin jaren tachtig is deze 
toets landelijk in gebruik. Jaarlijks gebruiken meer dan 6000 basisscholen deze toets. Minder 
bekend, maar door scholen minstens zoveel in gebruik, zijn CITO toetsen gedurende de 
schoolloopbaan van uw kind. Dit zijn de zogenaamde tussentoetsen. Vanaf groep 1 nemen 
wij deze toetsen af. 
De uitslag van de Cito-toetsen geeft een beeld van de voortgang van de ontwikkeling van uw 
kind onafhankelijk van de gebruikte methodes. Bovendien is het resultaat van uw kind te 
vergelijken met een normgroep die het landelijk gemiddelde representeert.  
Op groepsoverstijgend niveau gebruikt de school de informatie uit de Cito-toetsen om inzicht 
te krijgen in de doorgaande ontwikkeling. Wanneer in een bepaalde groep de resultaten sterk 
verschillen i.v.m. het voorgaande jaar gaan wij bekijken wat de oorzaak hiervan zou kunnen 
zijn. Hierna wordt een plan gemaakt om de resultaten te verbeteren.  

Op schooloverstijgend niveau kan men scholen binnen een samenwerkingsverband met el-

kaar vergelijken en scholen monitoren. 

 
Op de Aloysiusschool werken wij met een toetskalender. In de maanden januari/ februari en 
juni/juli worden de meeste CITO toetsen afgenomen.  
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De scores van de CITO toetsen roepen bij ouders nog wel eens vragen op als hun kind goe-

de cijfers heeft op het rapport voor bijvoorbeeld het onderdeel spelling en bij CITO een C 

wordt gescoord. Dit heeft te maken met het feit dat kinderen voor de methodetoetsen oefe-

nen en leren in de groep of thuis, terwijl bij CITO toetsen getoetst wordt wat kinderen na een 

langere periode beheersen.  

 
Hoe dient u de CITO scores te lezen?  
CITO scores worden weergegeven in de vaardigheidsniveaus A, B, C, D of E, waarbij A de 
hoogst mogelijke score is en E de laagst mogelijke score.  
Achter de Cito-score staat een niveauwaarde.  

Cito-scores  A Niveauwaarde tussen 4,1 – 5,0 

   B Niveauwaarde tussen 3,1 – 4,0 

   C Niveauwaarde tussen 2,1 – 3,0 

   D Niveauwaarde tussen 1,1 – 2,0    

   E Niveauwaarde tussen 0,0 – 1,0 
 
Een leerling met de maximale score haalt niveauwaarde 5,0. Een leerling die de hoogst mo-
gelijke B score haalt, scoort 4,0. Een leerling die precies halverwege de laagst en hoogst 
mogelijke score met niveau A scoort, behaalt niveauwaarde 4,5. Een leerling die hoog in 
niveau C scoort, scoort bijvoorbeeld 2,8. De leerling “nadert” dan niveau B.  

 

2.4.3 Logopedie 

Als de leerkracht signaleert dat er logopedische problemen zijn bij Uw kind, dan wordt dit 

samen met de IB-er besproken. Hierna kan er in overleg met de ouders een advies gegeven 

worden Uw kind te laten behandelen door een logopedist. 

 

2.4.4 Verwijzing speciaal onderwijs 

Zolang een leerling met plezier naar school gaat, zich goed blijft ontwikkelen en de leerkracht 

het redelijkerwijs kan begeleiden zullen we een kind niet verwijzen. 

Als de Aloysiusschool echter niet meer de mogelijkheden heeft om een kind verantwoord op 

te vangen dan zal de intern begeleider, na overleg met de ouders, het kind bij de POA (Plat-

form Onderwijs en Advies) aanmelden.  

Vanuit het POA kan dan (preventieve) ambulante begeleiding gegeven worden die de leer-

kracht meer houvast kunnen geven. 

Als plaatsing in het speciaal onderwijs wenselijk is, moeten de ouders daarvoor de aanvraag 

doen bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). 

In de PCL zijn zowel het sbo (speciaal basisonderwijs) als het bo (basisonderwijs) vertegen-

woordigd. De PCL wordt ondersteund door een externe orthopedagoge. De PCL is verant-

woordelijk voor: 

- het afgeven van een beschikking (toewijzing) voor het speciaal basisonderwijs 

- het toekennen van ambulante begeleiding door de POA (Platform Onderwijs en Advies) 

- het geven van een verwijzingsadvies naar een andere instelling 

De intern begeleider vult dan samen met de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Hier-

mee moet aangetoond kunnen worden of de school de nodige inspanning heeft verricht om 

het kind op de eigen school zo goed mogelijk te helpen. Blijkt dat het geval en blijken de re-

sultaten toch achtergebleven te zijn dan kan er toestemming verleend worden. 

 

 

 

 

 



 Zorgplan Aloysiusschool 9  

2.4.5 De positie van de ouders   Stroomschema 

Vanaf het eerste moment dat een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een 

leerling, neemt deze contact op met de ouders. Zolang de extra zorg binnen de mogelijkhe-

den van de school valt, heeft de leerkracht regelmatig een gesprek met de ouders over de 

vorderingen. Als een leerling een eigen leerlijn heeft wordt er een individueel handelingsplan 

gemaakt, besproken en door de ouders ondertekend.  

Wanneer besloten wordt een onderzoek aan te vragen buiten school wordt dat met de ou-

ders besproken en wordt hen om toestemming gevraagd. Het verslag van het onderzoek 

wordt met de ouders besproken. 

Van alle leerlingen, die op enigerlei wijze speciale begeleiding krijgen, wordt een leerling-

dossier aangelegd, zodat een goed overzicht ontstaat van alle acties die school in de school-

loopbaan van het kind ondernomen heeft. Uiteraard zijn ouders gerechtigd het leerling-

dossier van hun eigen kind op school in te zien. 

 

2.4.6 Doublure of overgaan 

Onderwijs op maat zou in principe zittenblijven kunnen uitsluiten. Toch kan worden overwo-

gen om een kind een jaar te laten doubleren. Daarbij is het volgende van belang: 

In de groepen 1 en 2 staat de vooruitgang van de ontwikkeling van het kind centraal en de 

relatie tot het aanspreek- en werkniveau van de volgende groep. Criteria zijn de observaties 

van de leerkracht en de uitslag van de landelijk genormeerde CITO- toetsen. In de groepen 3 

tot en met 8 wordt gekeken naar de minimumdoelen van taal, lezen en rekenen en de uitsla-

gen van de CITO-toetsen, maar ook naar het welbevinden van de leerlingen. De leerkrach-

ten en de intern begeleider overleggen met de ouders als het beter is dat een kind de groep 

over doet. De uiteindelijke beslissing over wel of niet zittenblijven wordt door de schoolleiding 

genomen. 

 

Wij hanteren de volgende criteria en procedures bij doublures: 

1. De verwachting is, dat door de doublure, het kind de achterstanden geheel of gedeeltelijk 

kan inhalen. Met andere woorden: het moet zin hebben! 

2. Het kind vertoont in principe op meerdere gebieden een achterstand. Het streven is, om 

ons onderwijs zo in te richten, dat zittenblijven voornamelijk in de groepen 1 t/m 5 plaats-

vindt. 

3. Een kind doubleert gedurende zijn schoolcarrière slechts eenmaal. 

4. Een kind dat blijft zitten, is altijd besproken in één of meerdere gesprekken met ou-

ders/verzorgers, leerkracht(-en) en IB- er. 

5. De uiteindelijke beslissing om het kind te laten doubleren is een schoolbeslissing. 

6. Wanneer vanuit school de keus wordt gemaakt, om een kind met grote twijfels toch door 

te laten stromen naar de volgende groep, moet aan twee eisen worden voldaan: 

• De ouders moeten over deze twijfels en de motivatie waarom het kind toch overgaat, 

nauwkeurig op de hoogte worden gesteld. 

• Bovenstaande wordt eveneens goed beschreven in het leerlingendossier van het 

betreffende kind door leerkracht(en). 

Bij de uiteindelijke besluitvorming kunnen de volgende “checkpunten” een rol spelen: 

- toetsresultaten en dagelijks werk   - werkhouding 

- concentratie      - sociaal- emotionele ontwikkeling 

- zelfstandigheid     - motorische ontwikkeling 

- luisterhouding     - motivatie 
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2.4.7 Najaarskinderen 

Kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari blijven niet op grond van hun ge-

boortedatum langer in de kleuterbouw. 

De overgang van een leerling naar groep 3 heeft niet meer te maken met de leeftijd, maar 

wel met de ontwikkeling die de leerling doormaakt. De regeling dat een kleuter voor 1 okto-

ber zes jaar moet zijn om naar groep 3 te kunnen gaan is afgeschaft. De inspectie stelt aan 

ons alleen de vraag of wij per leerling hebben gekeken of het kind door kan, los van de ge-

boortedatum. We moeten als school bevorderen dat de verblijfsduur acht aaneengesloten 

jaren bedraagt. Na anderhalf jaar kleuteronderwijs bekijken we of het verstandig is om deze 

najaarskinderen (oktober, november, december) door te laten gaan naar groep 3 óf dat nog 

een extra jaar groep 2 een beter besluit is. 

We wegen in dat besluit de antwoorden op een aantal vragen mee. Deze vragen zijn: 

 Hoe is de werkhouding van een kind? 

 Hoe staat het met de sociaal emotionele ontwikkeling? 

 Hoe is de ontwikkeling van het spel? 

 Hoe is het gesteld met de taalontwikkeling? Leesvoorwaarden, woordenschat, zins- 

en woordkeuze. 

 Hoe is het gesteld met de rekenkundige ontwikkeling? Rekenvoorwaarden, tellen en 

getalbegrip. 

 Hoe is het gesteld met de fijn motorische ontwikkeling? 

 

Om een weloverwogen beslissing hierin te nemen, zijn er uiteraard een aantal gesprekken 

over de betreffende leerling met ouders, leerkracht[en] en intern begeleider gevoerd. 

 

2.4.8 Aangepast programma 

Het komt wel eens voor dat een kind, ondanks de geboden extra hulp, voor een vak de leer-

stof niet kan volgen. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet altijd het eindniveau van de basis-

school, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het ver-

volgonderwijs. De ouders worden hiervan in kennis gesteld.  

In een enkel geval stroomt een kind, na overleg met de ouders, eerder (vanuit groep 7) door 

naar het vervolgonderwijs. Dat kan alleen als het kind 8 jaren basisonderwijs heeft genoten. 

 

2.4.9 Dyslexie 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem in het aanleren 

en accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. 

Dyslexie is een probleem voor kind, ouder én school, waarvan we steeds beter weten dat 

vroegtijdige onderkenning en vroegtijdige hulpverlening de meeste vruchten afwerpt. De 

school zal de kinderen van wie het vermoeden bestaat dat zij (ernstige) dyslexie hebben, 

moeten signaleren. Via signaleren en intensief begeleiden stelt de school leerachterstand en 

didactische resistentie vast.  

Op de Aloysiusschool wordt gewerkt volgens een dyslexieprotocol. 

De school heeft een belangrijke taak bij de aanpak van leesproblemen en dyslexie. Met ef-

fectief leesonderwijs zorgt de school ervoor dat een kind met (ernstige) leesproblemen ver-

zekerd kan zijn van ondersteuning tijdens de hele schoolloopbaan.  

Ook is door de overheid bepaald dat sinds 1 januari 2009 behandeling van kinderen met de 

ernstigste vorm van dyslexie onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Dit geldt 

voor kinderen die geboren zijn na 01-01-2000. Voor deze kinderen vragen we, in overleg met 

ouders, een onderzoek aan.  

Er zijn sinds kort mogelijkheden voor ouders van kinderen met ernstige lees- en/of spelling-

problemen om in groep 7 hun kind mee te laten doen aan een dyslexieonderzoek. Het kind 

moet dan wel voldoen aan de toelatingsnormen. Als dyslexie aangetoond wordt krijgt het 
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kind in het vervolgonderwijs extra mogelijkheden aangeboden. Voor dit onderzoek wordt een 

bijdrage gevraagd van de ouders. Het grootste deel van de kosten wordt gedragen door het 

Samenwerkingsverband en het Twents Carmel College. Hierbij worden de volgende doelen 

gesteld: 

- de leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, gaan met een dyslexieverklaring naar het 

Voortgezet Onderwijs. 

- de leerlingen kunnen in de eerste weken een dyslexiepas krijgen, waarop vermeld staat 

hoe de leerling gefaciliteerd en/of gedispenseerd moet worden. 

 

2.4.10 Begeleiding van meerbegaafde leerlingen 

We willen als school ‘uit een kind halen wat er in zit’. Dat betekent dat er ook voor de kin-

deren met een ontwikkelingsvoorsprong speciale aandacht is binnen de school en de groep. 

Binnen onze methodes is er extra oefen- en verdiepingsstof voor deze kinderen. Belangrijk 

daarbij is, dat de organisatie in de klas zodanig is, dat de leerkracht de mogelijkheid heeft om 

hierbij te begeleiden. 

Op aangeven van de basisschool kan een kind worden ingedeeld bij een bovenschoolse 

plusgroep. Dit “vangnet” hoogbegaafdheid bestaat uit een plusklas voor (hoog)begaafde 

leerlingen waarvoor de maatregelen die op schoolniveau zijn genomen onvoldoende zijn om 

hen voldoende veiligheid en uitdaging te bieden. 

Deze plusklas heeft de volgende doelen: 

- tijd en ruimte bieden voor ontmoeting en uitwisseling tussen ontwikkelingsgelijken 

- aan de hand van projectwerk (waarin de vakken geïntegreerd zijn) groepsgewijs uitdaging 

bieden 

- sociale vaardigheidstraining bieden toegespitst op deze doelgroep. 

 

2.4.11 Leerlingen met een handicap 

Met ingang van het schooljaar 2003-2004 hebben kinderen met een geïndiceerde handicap 

in principe toegang tot de reguliere basisschool. Dit op grond van de Wet op de Expertise-

centra (WEC) en Leerlinggebonden financiering (LGF). 

Ouders van leerlingen krijgen financiële mogelijkheden, het “rugzakje”, om hun kind op een 

reguliere school voor primair onderwijs die hulp te geven die het kind behoeft. Om voor zo’n 

“rugzakje” in aanmerking te komen moet het kind aangemeld worden bij een Commissie van 

Indicatiestelling (CvI). 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor indica-

tie. Op grond van landelijk vastgestelde normen bepaalt de CvI of het kind in aanmerking 

komt voor indicering, en dus voor een “rugzakje”. 

Ouders van kinderen waarvoor de indicatie is afgegeven, hebben de mogelijkheid hun kind 

aan te melden bij een school voor speciaal onderwijs of kunnen kijken of een school voor 

regulier onderwijs ook tot de mogelijkheden behoort.  

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en grenzen in de zorg die de school te bieden 

heeft, dan nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek, waarin we u ook de te volgen pro-

cedure kunnen aangeven. De procedure voor aanmelding kunt u opvragen bij de directie van 

de school. Op school kunt u tevens informatie opvragen over de “rugzakregeling” in het al-

gemeen, het adres van de CvI, 

 

De leerling-gebonden financiering verdwijnt per 1 augustus 2013. In plaats daarvan wordt het 
passend onderwijs ingevoerd. Schoolbesturen zijn vanaf die datum verplicht om voor elk kind 
dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. U 
hoeft dan niet meer zelf op zoek te gaan naar een passende plek. 
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2.4.12 Grenzen aan de zorg 

We streven op school naar optimale zorg voor alle leerlingen. Dit geldt voor leerlingen met 

een handicap/stoornis maar ook voor leerlingen die geen zichtbare handicap/stoornis heb-

ben. Een grens van zorg is moeilijk te beschrijven en wordt per individu bekeken. 

We willen voor de Aloysiusschool toch een uitgangspunt formuleren in de grens aan de zorg. 

Hierbij realiseren we ons dat we altijd per kind en groep bekijken wat er mogelijk is. Het doel 

van de school is dat alle kinderen zich goed en verantwoord kunnen ontwikkelen binnen de 

groep waarin een kind geplaatst wordt. Er kunnen situaties zijn waarbij er voor de school een 

grens is aan de mogelijkheden om een goede en verantwoorde ontwikkeling van een kind te 

garanderen. Bij de beoordeling daarvan houden we rekening met: 

1. Zelfvertrouwen. 

2. Verstoring van rust en veiligheid. 

3. Discrepantie tussen onderwijs of verzorging/ behandeling. 

4. Verstoring van het leerproces voor de andere zorgleerlingen/leerlingen. 

 

2.5 Ouders  

De school heeft hiervoor een aantal concrete uitgangspunten in het kader van de zorgstruc-

tuur bepaald: 

 We voeren oudergesprekken ook buiten de reguliere jaarlijkse geplande gesprek-
ken om, zoals hoort bij een school met een laagdrempelig karakter. 

 We zorgen voor een goede overdracht van leerlingen intern als ook extern. 

     Hieronder valt ook de observatieoverdracht van de peuterspeelzaal en het 

     Kinderdagverblijf. 

 We zorgen voor een vroegtijdige signalering en communiceren dat naar de ou-
ders. 

 We zorgen voor goede dossiervoering, waarin ouders inzage hebben.  

 We zorgen voor een onderwijssysteem waarin, binnen de mogelijkheden van de 
school, ook die leerlingen worden begeleid, die vallen in de categorie zorg- en ri-
sicoleerlingen. Dit vraagt van leerkrachten deskundigheid op het gebied van di-
dactiek en pedagogiek. De structuur van de interne begeleiding is er op gericht de 
leerkrachten nadrukkelijk op deze gebieden te ondersteunen. 

 We hebben zorg voor de plusleerlingen, leerlingen die naar boven toe opvallen, 
want ook deze leerlingen kunnen in de categorie zorgleerlingen vallen. 

 Voor leerlingen die alleen de basisstof verwerken, op eigen niveau of op aange-
past niveau werken is er regelmatig afstemming tussen school en ouders. 

 Kinderen met LGF: Voor kinderen die met een rugzakje op onze school kunnen 
blijven, betrekken we ambulante begeleiding vanuit het betreffende cluster. Deze 
ambulant begeleider kan enerzijds zelf met de leerling aan het werk gaan, ander-
zijds geeft hij of zij het team adviezen met betrekking tot leerstof, materialen en de 
geschikte pedagogische/didactische aanpak voor deze leerlingen.  

 

2.6 Collega’s 

 De zorgstructuur is er op gericht om de collega’s zo goed als mogelijk te onder-
steunen waar het gaat om begeleiding van zorg- en risicoleerlingen. Consultatie 
volgens een vaste jaarlijkse planning en op momenten dat de leerkracht en/of in-
tern begeleider dat wenselijk acht, is noodzakelijk. 

 In dit kader wordt de leerkracht ook ondersteund bij het opstellen van handelings-
plannen. 

 De zorgstructuur is er op gericht om de leerkracht ook in pedagogisch en didac-
tisch opzicht te ondersteunen opdat de deskundigheid van de leerkracht wordt 
vergroot. We denken hierbij o.a. aan hulp bij het signaleren en analyseren. 

 De deskundigheid van de leerkrachten wordt op pijl gehouden door regelmatige 
nascholing. 
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2.7 Directie 

a. Er vindt structureel overleg plaats tussen de directie en de intern begeleiders.  
Punten die tijdens dit overleg aan de orde kunnen komen, zijn o.a.:  

 organisatie rond toetsing, leerlingbespreking en LVS 

 overleg IB-ers met groepsleerkrachten en ouders  

 de zorgleerlingen van dat moment 

 Analyse op school-/groepsniveau 
b. De directeur kan als eindverantwoordelijke, indien gewenst, bij directe uitvoe-

ringswerkzaamheden van intern begeleider worden betrokken. 
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3 BEGELEIDING 

3.1 Begeleiding LGF-leerlingen 

Door toekenning van uren vanuit het CvI (leerlinggebonden budget) kan het wenselijk zijn dat 

een LGF-leerling extra hulp buiten de groep krijgt. Dit staat dan omschreven in het groeps-

plan of het individueel handelingsplan. 

We streven ernaar de kinderen zo weinig mogelijk uit de groep te halen.  

 

3.2 Schoolbegeleider 

Op de Aloysiusschool is begeleiding vanuit Expertis Onderwijsadviseurs. 

Doel van de inzet van de begeleiding op de Aloysiusschool is het begeleiden in de uitvoering 

van het zorgplan. In de praktijk betekent dat in de eerste plaats hulp bieden aan de intern 

begeleider van de school bij de uitoefening van zijn/haar taak. Daarnaast kan de begeleiding 

ondersteunend zijn. Te denken valt daarbij aan scholing van de leerkrachten. Ook is de be-

geleiding beschikbaar als vraagbaak en reflector. (o.a bij de intakegesprekken, ouderge-

sprekken),  

 

De schoolbegeleider onderhoudt regelmatig contacten met de intern begeleider. Met de IB-er 

zijn vaste afspraken gemaakt die door het hele jaar zijn gepland. Op deze afspraken worden 

de zorg- en risicoleerlingen van onder- en bovenbouw besproken en er vindt besluitvorming 

plaats over de verdere afhandeling. De schoolbegeleider speelt daarbij een actieve, maar 

wel adviserende rol.  

 

Daarnaast kan de schoolbegeleider een taak hebben in de contacten met de ouders. Vaak is 

hij/zij aanwezig bij de terugrapportage van de onderzoeken aan de ouders.  

 

3.3 Overige begeleiders 

Naast de schoolbegeleiding vanuit Expertis heeft onze school ook nog te maken met Ambu-

lante Begeleiding van bijv. het Roessingh en van het Maatman. Deze begeleiding kan bijv. 

ingezet worden bij leerlingen die vanwege hun lichamelijke handicap een begeleidingstraject 

volgen vanuit het Roessingh of vanwege spraak-/taalproblemen vanuit het Maatman.  Met 

zo’n Ambulant Begeleider onderhouden we structureel contact. We bespreken dan de stand 

van zaken en ook wat de te nemen vervolgstappen zijn. 

Verder zijn er Ambulant Begeleiders vanuit het POA (Platform Onderwijs en Advies). Het 

POA regelt bovenschoolse zorg vanuit het Samenwerkingsverband, waartoe onze school 

behoort. 

De verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg komen in de basisschoolperiode 2 keer voor 

elk kind op school. Als het kind in groep 2 en groep 7 zit vindt er een preventief onderzoek 

plaats. Er wordt dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikke-

ling van het kind gekeken. Aan ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Samen 

met het JGZ-dossier (Jeugdgezondheidszorg) geeft dit een beeld van het kind. Als het kind 

extra aandacht nodig heeft worden de ouders uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op 

het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de JGZ. 

Op onze school komt ook een logopedist(e) vanuit de gemeente Dinkelland. Zij voert een 

screening uit bij de kinderen van groep 2. Daar waar structureel oefening nodig is op het vlak 

van spraak en taal, wordt doorverwezen naar logopedische hulp buiten school. 

Ook in de overige groepen worden gesignaleerde problemen bekeken en indien mogelijk 

binnen school behandeld. Daar waar noodzakelijk worden reeds geholpen leerlingen regel-

matig gecontroleerd.   
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4 HET LEERLINGVOLGSYSTEEM 

Ons leerlingvolgsysteem is een concreet hulpmiddel voor het volgen van de vorderingen van 

leerlingen. 

 

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit: 

 een toetsinstrumentarium met behulp waarvan periodiek, tenminste 2 maal per jaar 
de voortgang kan worden bepaald. Wij hebben gekozen voor het leerlingvolgsysteem 
van Parnassys. 

 Een registratiesysteem waarin voor alle leerlingen de vorderingen worden vastgelegd 
van de methodetoetsen en de Cito-toetsen. 

 De Cito-entreetoets eind groep 7. 

 De Cito-eindtoets basisonderwijs in groep 8. 

 

Kinderen die op 2 of meer vakgebieden een ontwikkelingsachterstand hebben, kunnen aan-

gemeld worden voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Zij worden in overleg met 

het VO  tijdig en aan de hand van het onderwijskundig rapport getoetst. Deze toets kan 

plaats vinden als een leerling 8 jaar basisonderwijs heeft gevolgd. 
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5 OVERLEG 

5.1 Leerlingbesprekingen / groepsbesprekingen 

Voor het begin van nieuwe schooljaar draagt de leerkracht de leerlingen over aan de leer-

kracht van het volgende jaar. De IB’er draagt er zorg voor dat de aanpak van de zorgleerling 

direct in het nieuwe schooljaar van start gaat. 

 

De interne begeleider bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en is verantwoordelijk voor de 

leerlingenzorg in school. Daarvoor vindt er twee keer per jaar een leerlingbespreking plaats. 

Daarin bekijkt de interne begeleider samen met de leerkracht het onderwijsniveau van de 

kinderen en ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de groepen 1, 2 en 3 is hierbij ook 

de schoolbegeleider aanwezig, bij de andere groepen als dat nodig is. Soms is die bespre-

king de aanleiding voor nader onderzoek, voor een individuele of groepsgewijze aanpak of 

voor een aanpassing van de geboden leerstof. 

 

Na de afname van een Cito-toets wordt een groepsbespreking gehouden met de desbetref-

fende leerkracht. Aanwezig zijn dan  de  groepsleerkracht en de IB'er. In deze bespreking 

worden de toetsresultaten doorgenomen. Bepaald wordt welk onderdeel voor welke kinderen 

in aanmerking komt voor extra begeleiding. Voor dit onderdeel van betreffend leerstofgebied 

wordt een groeps- of handelingsplan opgesteld.  

In dit plan staat zo nauwkeurig mogelijk omschreven welke stof de komende periode behan-

deld zal gaan worden. Groepsplannen worden 2 keer per jaar opgesteld. 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren, eventueel met ondersteu-

ning van de intern begeleider. De intern begeleider is tevens de tegenlezer van het groeps- 

en handelingsplan. 

 

Aan het eind van elke begeleidingsperiode zal er geëvalueerd worden door de leerkracht en 

de ib’er. Van deze evaluatie zal een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dit zal vermeld 

worden in het groeps- of handelingsplan. Hiervan komt een afschrift in de klassen-

map/leerlingenmap en in het Cito-LOVS. 
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6 DE ORTHOTHEEK 

Een orthotheek is een geordend geheel van onderzoeks- en handelingsmiddelen ten dienste 

van kinderen met ontwikkelings-, leer- en/of gedragsproblemen. 

Het hele team is verantwoordelijk voor de orthotheek, d.w.z. worden er materialen uit de or-

thotheek gebruikt, dan zorgt de leerkracht ervoor dat ze weer terugkomen. Dit wordt bijge-

houden op een overzicht van “uitgeleende” materialen. 

De IB-ers zorgen voor een zo compleet mogelijke uitrusting van de orthotheek.  

 

In de orthotheek  bevinden zich materialen voor diagnose, remediering en achtergrond. Bij-

voorbeeld voor kleuterproblematiek, rekenen, taal, lezen, spelling, schrijven, gedrag.   
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Verklarende woordenlijst: 

 

Ambulant begeleider  

Een extern hulpverlener vanuit scholen voor Speciaal Onderwijs of vanuit het POA. 

 

Cluster 

Een aantal scholen voor kinderen met specifieke problemen, t.w: 

Cluster 1:  scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kin-

deren die slechtziend of blind zijn. 

Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoei-
lijkheden en/of taalmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bij be-
paalde vormen van autisme. 

Cluster 3: scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdu-
rig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie. 

Cluster 4: scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproble-
men en scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten. 

 

Commissie van Indicatiestelling  

Als ouders denken dat hun kind speciale zorg nodig heeft, kunnen zij hun kind aanmelden  

bij het CvI. Hierbij gaat het om zorg vanuit een van de 4 clusters. Voor de aanvraag is onder 

andere een onderwijskundig rapport nodig, dat wordt ingevuld door de basisschool. 

 
Didactiek 
Onderwijsmethode. 
 
1-zorgroute 
Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs pas-
send gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 

 

Intern begeleider  

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. 

  

LGF leerling 

Leerlinggebonden financiering (lgf), de rugzak, is extra geld dat een school krijgt voor leer-

lingen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem. 

 

LVS 

In het Leerlingvolgsysteem worden alle gegevens van de leerling bijgehouden. Hierdoor krij-

gen school en ouders zicht op de studievoortgang van het kind. 

 
LWOO   
Als een leerling in het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) extra ondersteuning 
nodig heeft, kan hij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgen.  
 
Passend Onderwijs 
In het Passend Onderwijs krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden 
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Pedagogiek 
Opvoedkunde.  
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POA 

Platform voor Onderwijs en Advies. 

Het POA regelt bovenschoolse zorg vanuit het Samenwerkingsverband, waartoe onze 

school behoort. 

 

PCL 

Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze commissie bepaalt of plaatsing van een leer-

ling op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is. 

 

Samenwerkingsverband  

Om leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen zo goed mogelijk in het basisonderwijs te 

kunnen opvangen, werken de scholen samen in samenwerkingsverbanden. 

 

SBO 

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) zijn basisscholen bedoeld voor: moeilijk lerende 

kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale zorg 

en aandacht nodig hebben. 

 

Sociaal emotioneel  

De belangrijkste ontwikkelingen van het kind liggen op sociaal-emotioneel en cognitief ge-

bied (leervermogen) . Op sociaal gebied leert het kind steeds beter met anderen omgaan. 

Bovendien leert het zijn eigen emoties en persoonlijkheid steeds beter kennen. 

 


