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Inleiding

In de meerjarenplaning 2019-2023 zijn we voornemens voor dit schooljaar de
basiskwaliteit te meten door een quick scan uit te zetten bij het team waarin
leerkrachten bevraagd worden op zicht op ontwikkeling, afstemming,
kwaliteitszorg en interne communicatie en resultaten en vervolgsucces.
Vervolgens zullen we een schooldiagnose uitvoeren op veiligheid. Natuurlijk
nemen we de veiligheidslijst af bij de leerlingen en analyseren we planmatig de
opbrengsten, zowel op groepsniveau als op schoolniveau. Het continu
verbeteren van contacten met ouders middels informatieoverdracht heeft onze
aandacht. Er zijn aanbevelingen gedaan door de MR na onderzoek en een
algemene ouderavond. De Hoeksche School biedt onderwijs en kinderopvang
aan alle kinderen van 0 t/m 18 jaar in de Hoeksche Waard. IKC de Pijler biedt
haar kinderen jaarlijks nieuwe vaste onderdelen die deze samenwerking
bestendigen en zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor elk kind.
Het Nationaal Programma Onderwijs zorgt voor extra impulsen die we zo breed
mogelijk inzetten zodat alle kinderen maximaal profiteren.

Streefbeelden
1. Ons integraal kindcentrum vormt het middelpunt van het dorp in nauwe samenwerking met andere organisaties en
bedrijven uit Maasdam.
2. In ons IKC is sprake van een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 12 jaar. Aansluitend is er een
warme overdracht en samenwerking met de VO scholen van DHS.
3. In ons centrum worden kinderen gevolgd middels KIJK en gestimuleerd in hun brede ontwikkeling vanaf het
moment van inschrijving op IKC de Pijler.
4. Op onze school verwerken kinderen instructie op chromebooks en kunnen zij hierop zelfstandig werken.
5. Op onze school zijn kinderen mediawijs en digitaal geletterd.
6. Onze school is een lerende organisatie, waarin we van en met elkaar leren.
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Actiepunt

Omvang

GD1

Streefbeeld

Op onze school verwerken kinderen instructie op chromebooks
en kunnen zij hierop zelfstandig werken.

groot

GD2

PCA
Onderwijskundig
beleid

Onderzoeken hoe we competenties op het gebied van
burgerschap bij kinderen kunnen meten

groot

GD3

PCA
Onderwijskundig
beleid

Rekenonderwijs verbeteren

groot

GD4

PCA Kwaliteitszorg De schoolleiding beschrijft in haar beleid hoe zij bijdraagt aan
gelijke kansen voor alle leerlingen

groot

KD1

Streefbeeld

Ons integraal kindcentrum vormt het middelpunt van het dorp in
nauwe samenwerking met andere organisaties en bedrijven uit
Maasdam.

klein

KD2

Beleidsplan 2019
t/m 2022: Trends
en ontwikkelingen

Inhoud geven aan kwalificatie (resultaten), socialisatie
(burgerschap) en subjectificatie (ontwikkelen kritisch vermogen;
filosofie, kunst en cultuur)

klein

KD3

Streefbeeld

In ons IKC is sprake van een ononderbroken ontwikkeling bij
kinderen van 0 t/m 12 jaar. Aansluitend is er een warme
overdracht en samenwerking met de VO scholen van DHS.

klein

KD4

PCA
Personeelsbeleid

Leerkrachten leggen klassenbezoeken bij elkaar af in het kader
van collegiale consultatie.

klein

KD5

PCA
Organisatiebeleid

Beleid ontwikkelen voor de overgang PO/VO

klein
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Uitwerking GD1: Op onze school verwerken kinderen instructie op chromebooks en kunnen zij hierop
zelfstandig werken.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten
Resultaatgebied

OP1 Aanbod

Huidige situatie + aanleiding

Het afgelopen jaar zijn de leerlijnen mediawijsheid en basisvaardigheden ICT
gevuld met aanbod gerelateerd aan doelen.

Gewenste situatie (doel)

De leerlingen doen gedurende 8 jaar ervaringen op met mediawijsheid en
basisvaardigheden ICT, waardoor zij aan het eind van de basisschool de
minimum vaardigheden beheersen om zich digitaal verder te ontwikkelen in de
samenleving en op het VO én zij weten hoe om te gaan met verschillende
vormen van (social) media.

Activiteiten (hoe)

De leerlijnen digitale vaardigheden en basisvaardigheden zijn beschreven in
het curriculum en dat wordt gevolgd.

Consequenties organisatie

Voldoende leertijd om de activiteiten te bieden.

Consequenties scholing

geen

Betrokkenen (wie)

groepsleerkrachten en staf

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur en team van leerkrachten

Meetbaar resultaat

Als kinderen onze school verlaten kennen zijn diverse mogelijkheden én
gevaren van de digitale wereld.
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Uitwerking GD2: Onderzoeken hoe we competenties op het gebied van burgerschap bij kinderen kunnen
meten
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

Huidige situatie + aanleiding

Implementatie van beleid burgerschap in dit schooljaar. Vorig schooljaar zijn we
geëindigd met een 0 meting van de doelen bij de kinderen in groep 5 t/m 8

Gewenste situatie (doel)

Kennis van burgerschap, een attitude, vaardigheden en reflectie op het eigen
handelen zorgt ervoor dat kinderen zich bewust zijn van hoe ze zich verhouden
tot de ander en de samenleving. Dat helpt hen de juiste keuzes te maken op
weg nar en in hun volwassenheid.

Activiteiten (hoe)

Zie beleidsplan burgerschap

Consequenties organisatie

Regelmatig tussenevaluatie door de burgerschapscoördinator in (team)vergaderingen of informeel overleg tussen leerkrachten.

Betrokkenen (wie)

burgerschapscoördinator en groepsleerkrachten en directie.

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur

Meetbaar resultaat

De eindmeting laat een positieve score zien.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Aan het eind van elk schooljaar.

Borging (hoe)

In het beleidsplan en in Handboek de Pijler.
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Uitwerking GD3: Rekenonderwijs verbeteren
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied

OP1 Aanbod

Huidige situatie + aanleiding

De huidige rekenmethode is verouderd,

Gewenste situatie (doel)

Rekenresultaten liggen op het niveau van de schoolambitie nadat we een
nieuwe methode hebben geïmplementeerd voor groep 3 t/m 6/8.

Activiteiten (hoe)

Implementeren rekenmethode, klassenbezoeken a.h.v. de kwaliteitskaart
rekenen.

Consequenties organisatie

Voorscholing overgang WIG4 naar nieuwe methode

Betrokkenen (wie)

groepsleerkrachten en ib en directie

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur

Omschrijving kosten

Zie meerjareninvesteringsplan

Meetbaar resultaat

De resultaten bij de eindopbrengsten zijn conform onze ambitie, 100% 1 F en
65 % 1 S. De tussenopbrengsten leiden daar naar toe.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Het team tijdens de 2 jaarlijkse opbrengstenvergadering midden en aan het
eind van het schooljaar.

Borging (hoe)

Werkwijze/aanpak in Matrix rekenen en Handboek de Pijler
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Uitwerking GD4: De schoolleiding beschrijft in haar beleid hoe zij bijdraagt aan gelijke kansen voor alle
leerlingen
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

Huidige situatie + aanleiding

Hoge verwachtingen hebben van alle kinderen, kansrijk adviseren, talentgericht
werken

Gewenste situatie (doel)

(Zo veel mogelijk) gelijke kansen creëren voor alle kinderen

Activiteiten (hoe)

EDI, schooladvies vaststellen in brede groep IB/dir. leerkrachten BB,
talentlessen van Sandra Bolkenbaas, kindgesprekken

Consequenties organisatie

PO/VO subsidie

Consequenties scholing

Leerkrachten leren tatentgesprekken voeren

Betrokkenen (wie)

team en directie

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur en team

Kosten

€ 12.000,-

Omschrijving kosten

Kosten aan begeleiding voor groep 7 en 8 in het kader van een fijne overgang
van po naar vo voor kinderen die op minder dan 1S uitstromen

Meetbaar resultaat

In het VO blijkt dat ze een goede start hebben, meetinstrument in VO?

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Eind van het schooljaar met alle betrokkenen.

Borging (hoe)

Handboek de Pijler
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Uitwerking KD1: Ons integraal kindcentrum vormt het middelpunt van het dorp in nauwe samenwerking met
andere organisaties en bedrijven uit Maasdam.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten
Resultaatgebied

Burgerschap, zorg voor de natuur, talentontwikkeling

Gewenste situatie (doel)

Alle kinderen krijgen een breed aanbod in samenhang met het aanbod uit het
dorp, teneinde zich breed te ontwikkelen opdat al hun talenten aangesproken
worden.

Activiteiten (hoe)

Clinics, gastlessen, excursies, bezoeken van bedrijven, samenwerking met
verenigingen, aanleggen van Tiny Forest voor de school samen met inwoners
van Maasdam en omwonenden, zichtbaar aanwezig zijn in het dorp door met
kinderen opdrachten in het dorp uit te voeren (zie o.a. verkeersplan)

Betrokkenen (wie)

team, ouders, directeur en organisaties en bedrijven in maasdam

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur

Omschrijving kosten

-

Uitwerking KD2: Inhoud geven aan kwalificatie (resultaten), socialisatie (burgerschap) en subjectificatie
(ontwikkelen kritisch vermogen; filosofie, kunst en cultuur)
Hoofdstuk / paragraaf

Beleidsplan 2019 t/m 2022: Trends en ontwikkelingen

Gerelateerde verbeterpunten
Resultaatgebied

Socialisatie en subjectificatie

Gewenste situatie (doel)

Door de inzet van CMK, muziekschool, Regiekr8, sportverenigingen en GAAV
bieden we kinderen een gevarieerd palet aan onderwijs wat leidt tot
persoonsvorming en maatschappelijk betrokken volwassenen.

Activiteiten (hoe)

Gastlessen DOE en KIJK kunst, samenwerking met CMK middels een
muziekdocent en dans- en beweegdocente en na schools aanbod, o.a. Mad
Science, clinics badminton, GAAV!, typecursus van de Typetuin

Betrokkenen (wie)

directeur en team en betrokken organisaties.

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Team en dir.

Omschrijving kosten

Vanuit NPO
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Uitwerking KD3: In ons IKC is sprake van een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Aansluitend is er een warme overdracht en samenwerking met de VO scholen van DHS.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

Gewenste situatie (doel)

Kinderen worden vanaf binnenkomst in het IKC gevolgd middels KIJK, wat in
groep 3 over gaat in LOVS IEP.

Activiteiten (hoe)

Jonge kind teamscholing KIJK en in gebruik name IEP in groep 3 t/m 7 en in
schooljaar 2023-2024 ook gr. 8. Pm'ers en leerkrachten onderbouw nemen
gezamenlijk deel aan 3 avonden scholing via Bazalt en vervolgens delen zij hun
informatie, ervaring etc. d.m.v. observaties bij elkaar inzake de invulling en
werking van KIJK. Leerkrachten gr. 3 t/m 8 volgen online scholing via website
Ice van IEP. Inzet van IEP LOVS toetsen in januari en juni. Aan het eind elke
schooljaar is er een warme overdracht van kinderen naar de volgende pm'er of
leerkracht van de basisschool, de leerkracht van groep 8 heeft een warme
overdracht met de mentor van het VO.

Betrokkenen (wie)

directeur en ikcteam en betrokken leveranciers

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur, IBer

Uitwerking KD4: Leerkrachten leggen klassenbezoeken bij elkaar af in het kader van collegiale consultatie.
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Personeelsbeleid

Resultaatgebied

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

Gewenste situatie (doel)

Werkwijzen, aanpakken, klimaat etc. zijn voor alle kinderen voorspelbaar omdat
ze conform onze visie vorm krijgen.

Activiteiten (hoe)

Flitsbezoeken door het IKC heen van pm'ers bij leerkrachten en andersom
Gericht op spraak/taal/lezen Elkaar feedback geven in een nagesprek Met
regelmaat gedurende het schooljaar gepland

Betrokkenen (wie)

alle medewerkers van het ikc en de directeur

Plan periode

wk

Uitwerking KD5: Beleid ontwikkelen voor de overgang PO/VO
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied

OP1 Aanbod

Gewenste situatie (doel)

Alle leerlingen verlaten de basisschool met kennis over hun eigen talenten en
kunnen deze inzetten teneinde optimale resultaten te behalen.

Activiteiten (hoe)

Talentlessen in groep 7 en 8, talentscholing leerkrachten gr. 7 en 8

Betrokkenen (wie)

sandra bolkenbaas, leerkrachten gr. 7 en 8 en dir.

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur, leerkrachten gr. 7 en 8

Kosten

12.000

Omschrijving kosten

Subsidie PO/VO
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Te volgen scholing
Omschrijving

Wie

Wanneer

Aanbieder

Kosten

Scholing visie, observatie en registratie
Onderbouwteam
van de ontwikkeling van jonge kinderen tot onderwijs en
7 jaar.
kinderopvang

3 avonden in
periode sept. 2022mrt. 2023

Bazalt

€
3100,-

DHS academie en/of aanbod SWV

gedurende het
gehele jaar

zie gids en lijst in
bijlage wie wat
volgt

individuele
teamleden

Geplande vragenlijsten
Omschrijving

Wie

Wanneer

Tevredenheid

Ouders, leerkrachten en leerlingen

mrt. 2023

burgerschap

leerlingen groep 5 t/m 8

juni 2023

Veiligheid

leerlingen groep 5 t/m 8

mrt-april 2023

Kosten

Algemene werkzaamheden
Omschrijving

Wie

Wanneer

Aanleg Tiny Forest

IKCkinderen, medewerkers, ouders, gemeente, IVN, omwonenden

okt. 2023

Jaarplan 2022 - 2023
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Overige zaken
Huisvesting

De electravoorziening via Ziggo is een punt van aandacht voor gebouwbeheer.
Geen stroom is geen enkele communicatie intern en extern. Dit jaar worden
schaduwdoeken aangeschaft om schaduw te creëren boven zandbakken en
glijbaan.

TSO-BSO

We onderzoeken de mogelijkheid van inzet van professionele BSO krachten
tijdens de grote pauze vanwege het continurooster

Sponsoring

Een Roparun team heeft school benaderd en een voorstel gedaan aan de
goede doelen werkgroep pm een run te organiseren teneinde geld op te halen
voor de roparun.

MR

De MR werkt door. De leden zitten allen nu 1 jaar.

Overig

Uitkomsten inspectie verificatieonderzoek juni 2022 afwachten en
verbeterpunten acties opzetten.

Onderwijs/zorg

Dit schooljaar starten we met een IBteam, begeleid door Vivian van Alem en
Marald Mens als clber.

Onderwijs/digitale vaardigheden en
mediawijsheid

De leerlijn computational thinking krijgt vorm.

Onderwijs/brede ontwikkeling

Voortzetting brede aanbod van vakleerkrachten en externe aanbieders.
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Quick scan meerjarenplanning 2021-2022
Uitslagen Quick Scan

Openbare Basisschool de Pijler

Openbare Basisschool de Pijler
Inleiding
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Quick scan meerjarenplanning 2021-2022 van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte
vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:
Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)
Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)
Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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Openbare Basisschool de Pijler
De QuickScan
Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:
1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?
3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?
Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten of de school inderdaad de gewenste kwaliteit levert (fase 2). Doen we wat
we beloven? Een school kan de eigen kwaliteit beoordelen door de Quick Scan in te zetten. De Quick Scan op WMK-PO is met name gebaseerd op de
toezichtkaders van de Inspectie van het Onderwijs.
Scholen die de Quick Scan gebruiken, scannen de kwaliteit van de school globaal. De uitslagen geven wel voldoende inzicht in mogelijke
verbeterpunten, maar geven veelal geen "diep" inzicht in de werkelijke kwaliteit van de school. Scholen die een meer gedetailleerd zicht willen krijgen
op de kwaliteit van de school of een bepaald beleidsterrein, kunnen daartoe de Schooldiagnose gebruiken.
Het scoren van de Quick Scan vraagt een kritische houding en wat distantie. Het is goed om te beseffen, dat de uitslagen in alle gevallen subjectief zijn
en dat ze pas betekenis krijgen als ook anderen (ouders, leerlingen, inspectie etc.) de school beoordelen. De scores van de Quick Scan moeten daarom
als indicatief beschouwd worden. Ze vormen niet de absolute waarheid, maar geven "slechts" suggesties voor verbetering. Het is daarom strikt
noodzakelijk om de scores te interpreteren en te analyseren. In de meeste gevallen is het daarom zeer nuttig om de scores met elkaar en met anderen
(MR, bevoegd gezag) te bespreken: wat herkennen we? Wat erkennen we ? En wat niet? En wat gaan we op grond van die analyse doen?
De Quick Scan leidt tot een fonds aan aandachtspunten. Op grond van de analyse worden er verbeterpunten vastgesteld. Daarbij gaat het om keuzes:
niet het vele is goed, maar het goede is veel.
Pedagogisch handelen (De Hoeksche School)

7 vragen

(extra) Ondersteuning

5 vragen

Actieve rol voor de leerling de Pijler 2021

9 vragen

Gelijke kansen bieden de Pijler 2021

10 vragen

EDI De Pijler 2021

20 vragen

Onderwijskundig leiderschap de Pijler 2021

10 vragen

De Quick Scan bestaat in totaal uit 61 vragen.
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Gegevens
Schoolgegevens
School

Openbare Basisschool de Pijler

Adres

Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats

3299 BS Maasdam

Periode van afname
Deze Quick Scan is afgenomen in de periode van 24 februari 2022 tot 31 maart 2022.

Aantal respondenten
Totaal aantal respondenten

14

Aantal afgerond

13

Responspercentage

93%

Waardering van het responspercentage
Een respons tot 16%

Erg laag

Een respons tussen 16% en 34%

Laag

Een respons tussen 34% en 50%

Voldoende

Een respons tussen 50% en 70%

Goed

Een respons boven 70%

Uitstekend

Waardering van de scores
Een score tot 2,50

Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00

Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25

Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50

Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75

Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00

Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.
In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:
1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator
De vraag (stelling)
De gemiddelde score van eigen school (GSES)
De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)
Het verschil tussen GSES en GSOS
De standaardafwijking
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Pedagogisch handelen (De Hoeksche School)
GSES

GSOS

+/-

DEV

De leraar zorgt voor een ontspannen sfeer

3,62

3,64

-0,03

0,49

De leraar zorgt voor veiligheid

3,31

3,68

-0,37

0,46

De leraar toont en bevordert het respect voor leerlingen

3,54

3,70

-0,16

0,63

De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van de leerlingen

3,38

3,62

-0,24

0,49

De leraar geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen

3,23

3,23

+0,01

0,58

De leraar richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is

3,23

3,16

+0,07

0,42

De leraar beschikt over een pedagogisch repertoire voor passende interventies

3,38

3,35

+0,03

0,49

3,38

3,48

-0,10

0,53

1 -- (0,0%)

Pedagogisch handelen (De Hoeksche
School):
Gemiddelde score 3,38

2 - (2,2%)
3 + (57,1%)

97,8% scoort 3 of 4

4 ++ (40,7%)
0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Sterke punten
De leraar zorgt voor een ontspannen sfeer
De leraar toont en bevordert het respect voor leerlingen

Men is het eens over
De leraar richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is
De leraar zorgt voor veiligheid
De leraar zorgt voor een ontspannen sfeer

Bespreekpunten
De leraar toont en bevordert het respect voor leerlingen
De leraar geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen

Analyse
De leraar zorgt voor veiligheid wijkt 0.37 negatief af van het landelijk gemiddelde. Dat is opvallend.
De kinderen ervaren veiligheid, geven school daarvoor een 9-. Collega's zijn daarvan niet zo overtuigd, zo lijkt het.
Als bespreekpunten komen naar voren:
-De leraar toont en bevordert het respect voor leerlingen.
-De leraar geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen.
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(extra) Ondersteuning
GSES

GSOS

+/-

DEV

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

2,85

0,53

Het aanbod, de ondersteuning en begeleiding is gericht op een ononderbroken
ontwikkelingslijn.

3,31

0,46

De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de
interventies zo nodig bij.

3,62

0,49

De school heeft in het SOP vastgesteld wat zij onder extra ondersteuning verstaat.

3,75

0,43

Ingeval leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, bovenop de basisondersteuning,
legt de school dat vast in een ontwikkelingsperspectief.

3,22

0,42

3,35

0,57

1 -- (0,0%)

(extra) Ondersteuning:
Gemiddelde score 3,35

2 - (4,6%)
3 + (50,8%)

87,7% scoort 3 of 4

4 ++ (36,9%)
0 Niet van toepassing/weet niet (7,7%)

Sterke punten
De school heeft in het SOP vastgesteld wat zij onder extra ondersteuning verstaat.
De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.

Mogelijke verbeterpunten
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

Men is het eens over
Ingeval leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, bovenop de basisondersteuning, legt de school dat vast in een ontwikkelingsperspectief.
De school heeft in het SOP vastgesteld wat zij onder extra ondersteuning verstaat.
Het aanbod, de ondersteuning en begeleiding is gericht op een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Bespreekpunten
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

Analyse
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding is onvoldoende.
Volgend schooljaar zullen we starten met het bespreken van dit onderwerp met het gehele team.
Wat verstaan we hieronder, wat doen we al, wat kunnen we nog meer doen, etc.
Zijn teamleden handelingsverlegen in (extra) ondersteuning? Wat helpt hen dan daarbij?
In het SOP staat het nadrukkelijk beschreven, zo weet bijna iedereen (3,75), daardoor lijkt helder wat ermee bedoeld wordt.
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Actieve rol voor de leerling de Pijler 2021
Goed onderwijs wordt gekenmerkt door een actieve, betrokken houding van de leerling. Doordat een leerkracht duidelijke instructie passend bij het
niveau van de leerlingen biedt, evenals structuur en afwisselende werkvormen, blijft de leerling betrokken waardoor het onderwijs beter beklijft.
GSES

GSOS

+/-

DEV

Alle leerlingen kijken naar de leerkracht tijdens de instructie

3,23

0,42

Alle leerlingen wijzen mee tijdens lezen

2,70

0,64

Alle leerlingen zitten rechtop

2,85

0,53

De leerkracht geeft beurten middels inzet van het beurtenbakje

2,85

0,77

Alle leerlingen werken actief mee door middel van een wisbordje

3,36

0,48

De leerkracht realiseert dagelijks samenwerkingsvormen, bijv. coöperatieve werkvormen

3,00

0,78

Iedere leerling heeft tijdens het samenwerken een eigen taak

3,00

0,71

De leerling heeft alleen datgene wat nodig is voor de basisinstructie, op tafel liggen
tijdens de instructie

3,42

0,49

De leerling heeft eigen verantwoordelijkheid voor het dagelijks afmaken van het
aangeboden werk of het melden bij de leerkracht als dat niet lukt

3,25

0,60

3,07

0,66

1 -- (0,0%)

Actieve rol voor de leerling de Pijler 2021:
Gemiddelde score 3,07

2 - (17,1%)
3 + (52,1%)

76,1% scoort 3 of 4

4 ++ (23,9%)
0 Niet van toepassing/weet niet (6,8%)

Mogelijke verbeterpunten
Alle leerlingen wijzen mee tijdens lezen
Alle leerlingen zitten rechtop
De leerkracht geeft beurten middels inzet van het beurtenbakje

Men is het eens over
Alle leerlingen kijken naar de leerkracht tijdens de instructie
Alle leerlingen werken actief mee door middel van een wisbordje
De leerling heeft alleen datgene wat nodig is voor de basisinstructie, op tafel liggen tijdens de instructie

Bespreekpunten
De leerkracht realiseert dagelijks samenwerkingsvormen, bijv. coöperatieve werkvormen
De leerkracht geeft beurten middels inzet van het beurtenbakje
Iedere leerling heeft tijdens het samenwerken een eigen taak
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Analyse
In het algemeen kunnen we concluderen dat bij de actieve rol voor de leerlingen verbeteringen mogelijk zijn op grond van de score, 3,07 die de
leerkrachten dit punt geven.
Bij actieve rol voor de leerling zien we dat 3 concrete punten als onvoldoende gezien worden.
Met elkaar bespreken we dat meewijzen m.n. in hogere groepen niet persé leidt tot hogere betrokkenheid. Maar dat bij deze kinderen spelvormen,
zoals wissel bij de, het, een of na elke regel/zin wisselen beter leidt tot goed meelezen. Dat laatste is immers het doel van de actieve houding.
We vinden dat kinderen t/m groep 5 moeten meewijzen.
Daarna is het technische lezen zover gevorderd dat andere manieren beter helpen.
Alle leerlingen zitten rechtop is een punt van aandacht!
Alle leerkrachten gebruiken het beurtenbakje, maar niet alleen dat, ook andere wijzen om kinderen te activeren tijdens instructie wordt ingezet.
Het beurtenbakje is een onderdeel van het EDI. De werkgroep EDI werkt gedurende het gehele schooljaar aan manieren om EDI te optimaliseren.
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Gelijke kansen bieden de Pijler 2021
Op ons IKC willen we kinderen optimale kansen geven, passend bij ieders talent vanaf de dag van inschrijving. We bieden gelijke kansen, waarbij we
ons realiseren dat niet voor iedereen gelijke kansen even groot zijn, voor alle leerlingen ongeacht achtergrond, milieu, afkomst of sexe in aanbod,
instructie, begeleiding en advisering. We bieden gelijke kansen door te kijken naar de mogelijkheden, kansen en ambities van de leerling. Iedereen moet
kunnen doen en laten zien waar hij/zij/het goed in is. In onze feedback richten we ons op de ontwikkeling van de individuele leerling.
GSES

GSOS

+/-

DEV

Op onze school volgen we de leerlingen met behulp van KIJK en ZIEN!

3,85

0,36

Op onze school geven we alle kinderen passende instructie.

3,15

0,36

Op onze school nemen we leerlingen tot groep 6 mee met de leerlijn van de jaargroep.

3,33

0,62

Op onze school heerst een ordelijk en veilig schoolklimaat

3,62

0,49

Op onze school hebben leerkrachten hoge verwachtingen over de mogelijkheden van
hun leerlingen

3,58

0,49

Op onze school worden leerlingen én leerling resultaten als basis van evaluatie gebruikt

3,67

0,47

Op onze school werken de leerkrachten (en directie) aan goede relaties met ouders om
het leren te ondersteunen

3,46

0,50

Op onze school hebben leerkrachten goede professionele basisvaardigheden

3,69

0,46

Op onze school krijgen kinderen aanbod van vakdocenten op gebied van
bewegingsonderwijs, muziek en dans- en beweeglessen

4,00

0,00

Op onze school hebben we een doorgaande lijn in zorg vanaf de kinderopvang

3,54

0,50

3,59

0,51

1 -- (0,0%)

Gelijke kansen bieden de Pijler 2021:
Gemiddelde score 3,59

2 - (0,8%)
3 + (38,5%)

96,9% scoort 3 of 4

4 ++ (58,5%)
0 Niet van toepassing/weet niet (2,3%)

Sterke punten
Op onze school krijgen kinderen aanbod van vakdocenten op gebied van bewegingsonderwijs, muziek en dans- en beweeglessen
Op onze school volgen we de leerlingen met behulp van KIJK en ZIEN!
Op onze school hebben leerkrachten goede professionele basisvaardigheden

Men is het eens over
Op onze school krijgen kinderen aanbod van vakdocenten op gebied van bewegingsonderwijs, muziek en dans- en beweeglessen
Op onze school volgen we de leerlingen met behulp van KIJK en ZIEN!
Op onze school geven we alle kinderen passende instructie.

Bespreekpunten
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Op onze school nemen we leerlingen tot groep 6 mee met de leerlijn van de jaargroep.

Analyse
Op onze school geven we alle kinderen passende instructie. Wat we ervaren in de praktijk is dat er tijd is voor verlengde instructie na de basisinstructie.
Er moet nadrukkelijker naar tijd gezocht worden om kinderen die door/verder/verdieping aan kunnen met/in de stof instructie daarop te geven. De
leerkracht moet hiervoor zelf in de weekplanning tijd voor vrij maken. Het is goed om met elkaar te bespreken wanneer men dat steeds probeert te
doen. Zo kunnen we van en met elkaar leren hoe ook deze kinderen de instructie te geven die ze, wellicht minder, maar zeker ook nodig hebben om
zich verder te ontwikkelen.
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EDI De Pijler 2021
Optimaal onderwijs is onderwijs waarbij de leerkrachten goed lesgeven. Binnen onze school, waarin het werken met combinatiegroepen gewoon is, is
EDI een middel om kinderen goede instructie te geven, waarna ze zelfstandig het geleerde verwerken en toepassen.
GSES

GSOS

+/-

DEV

De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (lesplan, aantekeningen en
materialen)

3,23

0,42

De leerkracht activeert de aanwezige voorkennis bij de leerlingen d.m.v. eigen een oud
leerdoel/korte en felle automatiseringsoefening

3,15

0,66

De leerkracht noteert het lesdoel (concept en vaardigheid) op het bord mét een
voorbeeld

3,00

0,88

De leerkracht geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen: alle leerlingen behalen het
lesdoel

3,15

0,66

De leerkracht 'modelt' (legt uit, doet voor, denkt hardop -de stappen die leiden naar de
oplossing-) (IK)

3,69

0,46

De leerkracht laat leerlingen aantekeningen maken in het strategieënschrift of activeert
de leerlingen anderszins

2,80

0,60

De leerkracht wisselt instructie en begeleide inoefening met elkaar af (WIJ)

3,31

0,61

De leerkracht stelt veel vragen aan de leerlingen met denktijd bijv. m.b.v. het
beurtenbakje

3,00

0,82

De leerkracht realiseert interactie: schoudermaatjes (JULLIE)

3,15

0,77

De leerkracht activeert alle kinderen door wisbordjes te gebruiken

3,17

0,69

De leerkracht laat de leerlingen de leerstof verwoorden en geeft procesgericht feedback

3,15

0,53

De leerkracht stelt vragen op verschillende niveaus: herhalen, verwoorden, toepassen

3,25

0,60

De leerkracht spreekt positieve verwachtingen uit naar de leerlingen

3,62

0,49

De leerkracht geeft de leerlingen een individuele opdracht om te controleren of het doel
bereikt is (controle van begrip, kleine lesafsluiting)

3,15

0,53

De opdrachten van de zelfstandige verwerking sluiten aan op het lesdoel, de instructie en
begeleide inoefening

3,38

0,49

De leerkracht stelt duidelijke eisen aan het werk

3,23

0,58

De leerkracht loopt service ronden

3,23

0,58

Bij de verlengde instructie staat het behalen van het lesdoel centraal en niet het maken
van opdrachten

3,38

0,74

Bij de verlengde instructie gebruikt de leerkracht dezelfde uitleg en materialen als in de
basisinstructie en maakt eventueel gebruik van concrete materialen of kleinere stappen
ter verduidelijking

3,33

0,62

De leerkracht sluit de les af; door de leerlingen te laten vertellen wat ze geleerd
hebben/geeft een samenvatting van de les/vraagt de ll. wat ze goed kunnen en wat nog
lastig voor hen is/blikt terug op het lesdoel en vooruit naar de volgende les

2,62

0,62

3,21

0,67
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1 -- (0,4%)

EDI De Pijler 2021:
Gemiddelde score 3,21

2 - (12,7%)
3 + (50,8%)

84,2% scoort 3 of 4

4 ++ (33,5%)
0 Niet van toepassing/weet niet (2,7%)

Sterke punten
De leerkracht 'modelt' (legt uit, doet voor, denkt hardop -de stappen die leiden naar de oplossing-) (IK)
De leerkracht spreekt positieve verwachtingen uit naar de leerlingen

Mogelijke verbeterpunten
De leerkracht sluit de les af; door de leerlingen te laten vertellen wat ze geleerd hebben/geeft een samenvatting van de les/vraagt de ll. wat ze
goed kunnen en wat nog lastig voor hen is/blikt terug op het lesdoel en vooruit naar de volgende les
De leerkracht laat leerlingen aantekeningen maken in het strategieënschrift of activeert de leerlingen anderszins

Men is het eens over
De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (lesplan, aantekeningen en materialen)
De leerkracht 'modelt' (legt uit, doet voor, denkt hardop -de stappen die leiden naar de oplossing-) (IK)
De leerkracht spreekt positieve verwachtingen uit naar de leerlingen

Bespreekpunten
De leerkracht noteert het lesdoel (concept en vaardigheid) op het bord mét een voorbeeld
De leerkracht stelt veel vragen aan de leerlingen met denktijd bijv. m.b.v. het beurtenbakje
De leerkracht realiseert interactie: schoudermaatjes (JULLIE)

Analyse
We zien aan de scores dat de leerkrachten zich steeds beter bekwaam voelen met het EDI model.
Het strategieën schrift is een punt van aandacht en komt terug op een bouwvergadering.
Voor de afsluiting van de les is aandacht van de leerkracht nodig. De competenties zijn er.
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Onderwijskundig leiderschap de Pijler 2021
Effectief onderwijs wordt gekenmerkt door leerkrachten die goed lesgeven. De schoolleider is erop gericht dat de leerkrachten steeds betere lessen
geven. Door het faciliteren van scholing en studiedagen, door samenwerking te bevorderen, hoge verwachtingen te hebben van het team en de
leerlingen, betrokkenheid van ouders te vergroten en directe feedback te geven. Belangrijke voorwaarden zijn dat zij op de hoogte is van de dagelijkse
praktijk door klassenbezoeken, informele gesprekken, gesprekkencyclus en teamvergaderingen en dat zij zelf goed voorbeeld geeft.
GSES

GSOS

+/-

DEV

De schoolleiding formuleert een visie, missie en doelen

3,69

0,46

De schoolleiding richt zich op het beter maken van de leerkrachten

3,31

0,46

De schoolleiding betrekt leerkrachten bij besluitvorming

2,92

0,62

De schoolleiding stimuleert samenwerking tussen leerkrachten

3,08

0,62

De schoolleiding stimuleert een positief schoolklimaat en positief gedrag

3,15

0,77

De schoolleiding werkt planmatig aan professionele ontwikkeling van de organisatie

3,69

0,46

De schoolleiding werkt samen met het team aan breed onderwijsaanbod en de toets- en
lespraktijk

3,33

0,47

De schoolleiding maakt in het curriculum ruimte voor persoonlijke en sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen

3,33

0,47

De schoolleiding betrekt samen met het team ouders en de lokale gemeenschap bij de
school

3,46

0,63

De schoolleiding werkt planmatig aan continue verbetering van de kwaliteit

3,62

0,49

3,36

0,61

1 -- (0,0%)

Onderwijskundig leiderschap de Pijler
2021:
Gemiddelde score 3,36

2 - (6,9%)
3 + (49,2%)

91,5% scoort 3 of 4

4 ++ (42,3%)
0 Niet van toepassing/weet niet (1,5%)

Sterke punten
De schoolleiding formuleert een visie, missie en doelen
De schoolleiding werkt planmatig aan professionele ontwikkeling van de organisatie
De schoolleiding werkt planmatig aan continue verbetering van de kwaliteit

Mogelijke verbeterpunten
De schoolleiding betrekt leerkrachten bij besluitvorming

Men is het eens over
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De schoolleiding formuleert een visie, missie en doelen
De schoolleiding richt zich op het beter maken van de leerkrachten
De schoolleiding werkt planmatig aan professionele ontwikkeling van de organisatie

Bespreekpunten
De schoolleiding stimuleert een positief schoolklimaat en positief gedrag
De schoolleiding betrekt samen met het team ouders en de lokale gemeenschap bij de school
De schoolleiding betrekt leerkrachten bij besluitvorming

Analyse
De schoolleiding betrekt leerkrachten bij besluitvorming, de schoolleiding stimuleert samenwerking tussen leerkrachten en de schoolleiding stimuleert
een positief schoolklimaat en positief gedrag scoren laag tot onvoldoende. De schoolleiding heeft de teamleden nodig om dit te verbeteren en vraagt
hen continu om input, ideeën.
Besluiten worden genomen na draagvlak te hebben gezocht bij IB, in de staf en/of bij het team en ouders (via MR).
Er lijkt ruis te zitten tussen de manier van invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming en de ervaring van teamleden hierover.
We zullen daarover blijvend met elkaar in gesprek gaan.
Samenwerking wordt gestimuleerd door o.a. flitsbezoeken, (informele) gesprekken aan de bar en de teamkamer over onderwijsinhoud (bijv. EDI),
eventueel faciliteren dat collega's gelijktijdig uitgeroosterd zijn, plenaire, bouw en stafvergaderingen te plannen in cyclisch model. Werkgroepen in te
stellen die schoolbreed acteren, studiedagen te organiseren met bouw doorbrekende groepen. Informele teammomenten te organiseren als teamlunch
en teamtea. Jaarlijks in ieder geval 1 teamuitje te faciliteren en vieringen van jubilea met elkaar vieren. Gezamenlijke aandacht voor verjaardagen, etc.
De schoolleiding staat open voor meer suggesties om de samenwerking tussen leerkrachten te stimuleren. Immers samen weten we meer, #SNOR.
De schoolleiding stimuleert een positief schoolklimaat en positief gedrag is laag gescoord. Ook hierin hoort de schoolleiding graag hoe leerkrachten dit
terug willen zien.
Immers de schoolleiding is zich zeer bewust van de voorbeeld functie in dit voor haar meest belangrijke kader van het leiden van een IKC.
Dat probeert de schoolleiding te laten zien door open en eerlijk gedrag, betrouwbaar te zijn, vertrouwlijkheid in acht te nemen en verantwoordelijkheid
te nemen door continu bij iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders verwachtingen af te stemmen. Kortom integer en moreel leiderschap te tonen.

14

Openbare Basisschool de Pijler
Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen
Beleidsterrein

GSES

GSOS

+/-

DEV

Pedagogisch handelen (De Hoeksche School)

3,38

3,48

0,10

0,53

(extra) Ondersteuning

3,35

0,57

Actieve rol voor de leerling de Pijler 2021

3,07

0,66

Gelijke kansen bieden de Pijler 2021

3,59

0,51

EDI De Pijler 2021

3,21

0,67

Onderwijskundig leiderschap de Pijler 2021

3,36

0,61

Analyse
De leraar zorgt voor veiligheid wijkt 0.37 negatief af van het landelijk gemiddelde. Dat is opvallend.
De kinderen ervaren veiligheid, geven school daarvoor een 9-. Collega's zijn daarvan niet zo overtuigd, zo lijkt het.
Als bespreekpunten komen naar voren:
-De leraar toont en bevordert het respect voor leerlingen.
-De leraar geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen.

Analyse
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding is onvoldoende.
Volgend schooljaar zullen we starten met het bespreken van dit onderwerp met het gehele team.
Wat verstaan we hieronder, wat doen we al, wat kunnen we nog meer doen, etc.
Zijn teamleden handelingsverlegen in (extra) ondersteuning? Wat helpt hen dan daarbij?
In het SOP staat het nadrukkelijk beschreven, zo weet bijna iedereen (3,75), daardoor lijkt helder wat ermee bedoeld wordt.

Analyse
In het algemeen kunnen we concluderen dat bij de actieve rol voor de leerlingen verbeteringen mogelijk zijn op grond van de score, 3,07 die de
leerkrachten dit punt geven.
Bij actieve rol voor de leerling zien we dat 3 concrete punten als onvoldoende gezien worden.
Met elkaar bespreken we dat meewijzen m.n. in hogere groepen niet persé leidt tot hogere betrokkenheid. Maar dat bij deze kinderen spelvormen,
zoals wissel bij de, het, een of na elke regel/zin wisselen beter leidt tot goed meelezen. Dat laatste is immers het doel van de actieve houding.
We vinden dat kinderen t/m groep 5 moeten meewijzen.
Daarna is het technische lezen zover gevorderd dat andere manieren beter helpen.
Alle leerlingen zitten rechtop is een punt van aandacht!
Alle leerkrachten gebruiken het beurtenbakje, maar niet alleen dat, ook andere wijzen om kinderen te activeren tijdens instructie wordt ingezet.
Het beurtenbakje is een onderdeel van het EDI. De werkgroep EDI werkt gedurende het gehele schooljaar aan manieren om EDI te optimaliseren.

Analyse
Op onze school geven we alle kinderen passende instructie. Wat we ervaren in de praktijk is dat er tijd is voor verlengde instructie na de basisinstructie.
Er moet nadrukkelijker naar tijd gezocht worden om kinderen die door/verder/verdieping aan kunnen met/in de stof instructie daarop te geven. De
leerkracht moet hiervoor zelf in de weekplanning tijd voor vrij maken. Het is goed om met elkaar te bespreken wanneer men dat steeds probeert te
doen. Zo kunnen we van en met elkaar leren hoe ook deze kinderen de instructie te geven die ze, wellicht minder, maar zeker ook nodig hebben om
zich verder te ontwikkelen.

Analyse
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We zien aan de scores dat de leerkrachten zich steeds beter bekwaam voelen met het EDI model.
Het strategieën schrift is een punt van aandacht en komt terug op een bouwvergadering.
Voor de afsluiting van de les is aandacht van de leerkracht nodig. De competenties zijn er.

Analyse
De schoolleiding betrekt leerkrachten bij besluitvorming, de schoolleiding stimuleert samenwerking tussen leerkrachten en de schoolleiding stimuleert
een positief schoolklimaat en positief gedrag scoren laag tot onvoldoende. De schoolleiding heeft de teamleden nodig om dit te verbeteren en vraagt
hen continu om input, ideeën.
Besluiten worden genomen na draagvlak te hebben gezocht bij IB, in de staf en/of bij het team en ouders (via MR).
Er lijkt ruis te zitten tussen de manier van invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming en de ervaring van teamleden hierover.
We zullen daarover blijvend met elkaar in gesprek gaan.
Samenwerking wordt gestimuleerd door o.a. flitsbezoeken, (informele) gesprekken aan de bar en de teamkamer over onderwijsinhoud (bijv. EDI),
eventueel faciliteren dat collega's gelijktijdig uitgeroosterd zijn, plenaire, bouw en stafvergaderingen te plannen in cyclisch model. Werkgroepen in te
stellen die schoolbreed acteren, studiedagen te organiseren met bouw doorbrekende groepen. Informele teammomenten te organiseren als teamlunch
en teamtea. Jaarlijks in ieder geval 1 teamuitje te faciliteren en vieringen van jubilea met elkaar vieren. Gezamenlijke aandacht voor verjaardagen, etc.
De schoolleiding staat open voor meer suggesties om de samenwerking tussen leerkrachten te stimuleren. Immers samen weten we meer, #SNOR.
De schoolleiding stimuleert een positief schoolklimaat en positief gedrag is laag gescoord. Ook hierin hoort de schoolleiding graag hoe leerkrachten dit
terug willen zien.
Immers de schoolleiding is zich zeer bewust van de voorbeeld functie in dit voor haar meest belangrijke kader van het leiden van een IKC.
Dat probeert de schoolleiding te laten zien door open en eerlijk gedrag, betrouwbaar te zijn, vertrouwlijkheid in acht te nemen en verantwoordelijkheid
te nemen door continu bij iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders verwachtingen af te stemmen. Kortom integer en moreel leiderschap te tonen.
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Slotconclusies
Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 3,31. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De respons op de Quick Scan was 93%: 13 van de 14 respondenten heeft de Quick Scan ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Quick Scan
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.
Het domein extra ondersteuning behoeft nader onderzoek. Als helder is bij de leerkrachten wat we hieronder verstaan (3,75), waarom ontvangen de
leerlingen het dan niet (2,85)?
We werken hard aan het optimaliseren van de inzet van het EDImodel o.l.v. de werkgroep EDI. Samen met de actieve houding van leerlingen blijft dit op
de agenda van vergaderingen staan.
De schoolleiding vraagt dringend om feedback en input over haar handelen bij de teamleden. Graag wil zij dat gebruiken om haar handelen te
optimaliseren.

Waardering van de vragen
Onvoldoende (score tot 2,50)

0

0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00)

7

11,5%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25)

20

32,8%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50)

18

29,5%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75)

13

21,3%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00)

3

4,9%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein

GSES

Pedagogisch handelen (De Hoeksche School)
De leraar zorgt voor een ontspannen sfeer

3,62

De leraar richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is

3,23

(extra) Ondersteuning
De school heeft in het SOP vastgesteld wat zij onder extra ondersteuning verstaat.

3,75

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

2,85

Actieve rol voor de leerling de Pijler 2021
De leerling heeft alleen datgene wat nodig is voor de basisinstructie, op tafel liggen tijdens de instructie

3,42

Alle leerlingen wijzen mee tijdens lezen

2,70

Gelijke kansen bieden de Pijler 2021
Op onze school krijgen kinderen aanbod van vakdocenten op gebied van bewegingsonderwijs, muziek en dans- en
beweeglessen

4,00

Op onze school geven we alle kinderen passende instructie.

3,15

EDI De Pijler 2021
De leerkracht 'modelt' (legt uit, doet voor, denkt hardop -de stappen die leiden naar de oplossing-) (IK)

3,69

De leerkracht sluit de les af; door de leerlingen te laten vertellen wat ze geleerd hebben/geeft een samenvatting
van de les/vraagt de ll. wat ze goed kunnen en wat nog lastig voor hen is/blikt terug op het lesdoel en vooruit naar
de volgende les

2,62

Onderwijskundig leiderschap de Pijler 2021
De schoolleiding formuleert een visie, missie en doelen

3,69

De schoolleiding betrekt leerkrachten bij besluitvorming

2,92
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Vragenlijst leerlingen burgerschap 2022
Uitslagen Vragenlijst

Openbare Basisschool de Pijler

Openbare Basisschool de Pijler
Inleiding
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst leerlingen burgerschap 2022 van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte
vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:
Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)
Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)
Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)

2

Openbare Basisschool de Pijler
De vragenlijst
Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:
1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?
3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?
Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van
werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten
worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.
De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.
0 meting burgerschap leerlingen 2022

22 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 22 vragen.
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Gegevens
Schoolgegevens
School

Openbare Basisschool de Pijler

Adres

Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats

3299 BS Maasdam

Periode van afname
Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 2 juni 2022 tot 30 juni 2022.

Aantal respondenten
Totaal aantal respondenten

60

Aantal afgerond

60

Responspercentage

100%

Waardering van het responspercentage
Een respons tot 16%

Erg laag

Een respons tussen 16% en 34%

Laag

Een respons tussen 34% en 50%

Voldoende

Een respons tussen 50% en 70%

Goed

Een respons boven 70%

Uitstekend

Waardering van de scores
Een score tot 2,50

Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00

Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25

Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50

Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75

Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00

Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.
In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:
1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator
De vraag (stelling)
De gemiddelde score van eigen school (GSES)
De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)
Het verschil tussen GSES en GSOS
De standaardafwijking
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GSES

1

2

3

4

0 Niet van
toepassing/weet
niet

Ik heb inzicht in de spelregels en werkwijze van de
Nederlandse democratie

2,98

2%

17%

55%

18%

8%

Ik weet dat vrijheid van meningsuiting niet wereldwijd
van toepassing is

3,29

2%

12%

40%

43%

3%

Ik weet dat mensen verschillende meningen hebben

3,83

0%

2%

13%

83%

2%

Ik weet wat het begrip democratie inhoudt en wat het
tegengestelde betekent

2,62

10%

32%

40%

15%

3%

Ik weet waarom en hoe verkiezingen gehouden worden

3,10

2%

17%

48%

30%

3%

Ik weet dat er verschillen in leefomgevingen en
gezinsculturen zijn

3,41

2%

3%

47%

47%

2%

Ik weet dat er verschillen tussen culturen en de daarbij
horende normen en waarden bestaan

3,00

3%

22%

45%

28%

2%

Ik weet wat er speelt in de wereld en actualiteit

3,31

0%

5%

53%

33%

8%

Ik heb respect voor diversiteit in brede zin en leer dat
spanning en wrijving erbij hoort

3,26

2%

5%

55%

33%

5%

Ik heb vanuit SNOR een open houding en respect voor de
ander, zonder (ver-)oordelen

3,51

0%

3%

42%

53%

2%

Ik ben betrokken bij mijn leefomgeving, ons gezin, de
sportclub, school, het dorp

3,61

0%

2%

33%

60%

5%

Ik voel me verantwoordelijk voor mezelf en mijn naaste
omgeving

3,44

0%

3%

48%

47%

2%

Ik kan een juiste luisterhouding en open blik aannemen

3,31

0%

8%

50%

38%

3%

Ik kan mijn mening goed onder woorden brengen en met
anderen in gesprek gaan daarover

3,03

0%

20%

53%

23%

3%

Ik kan in verschillende situaties spelen en reageren

3,28

0%

12%

48%

40%

0%

Ik kan me verplaatsen in de ander

3,12

2%

10%

60%

25%

3%

Ik beheers gesprekstechnieken, zoals discussiëren,
debatteren

2,82

7%

20%

50%

17%

7%

Ik kan een stelling verdedigen met argumenten

2,80

5%

23%

47%

15%

10%

Ik denk na over hoe ik me verhoud tot de ander en het
andere

3,25

2%

5%

53%

32%

8%

Ik denk na over mijn eigen handelen

3,27

0%

7%

58%

33%

2%

Ik reflecteer op de invloed die woorden en daden hebben
op een ander

3,18

2%

8%

53%

28%

8%

Ik leer mijn eigen waarden vormen

3,42

3%

3%

38%

50%

5%

3,22

2%

11%

47%

36%

4%
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1 -- (1,9%)

0 meting burgerschap leerlingen 2022:
Gemiddelde score 3,22

2 - (10,8%)
3 + (46,9%)

83,0% scoort 3 of 4

4 ++ (36,1%)
0 Niet van toepassing / weet ik niet (4,3%)

Sterke punten
Ik weet dat mensen verschillende meningen hebben
Ik ben betrokken bij mijn leefomgeving, ons gezin, de sportclub, school, het dorp
Ik heb vanuit SNOR een open houding en respect voor de ander, zonder (ver-)oordelen

Mogelijke verbeterpunten
Ik weet wat het begrip democratie inhoudt en wat het tegengestelde betekent
Ik kan een stelling verdedigen met argumenten
Ik beheers gesprekstechnieken, zoals discussiëren, debatteren

Men is het eens over
Ik weet dat mensen verschillende meningen hebben

Bespreekpunten
Ik weet wat het begrip democratie inhoudt en wat het tegengestelde betekent
Ik beheers gesprekstechnieken, zoals discussiëren, debatteren
Ik weet dat er verschillen tussen culturen en de daarbij horende normen en waarden bestaan
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein

GSES

1

2

3

4

0 Niet van
toepassing/weet
niet

0 meting burgerschap leerlingen 2022

3,22

2%

11%

47%

36%

4%
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Slotconclusies
Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 3,22. Daarmee scoort de school voldoende.
De respons op de Vragenlijst was 100%: 60 van de 60 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Waardering van de vragen
Onvoldoende (score tot 2,50)

0

0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00)

4

18,2%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25)

5

22,7%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50)

10

45,5%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75)

2

9,1%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00)

1

4,5%

Hoogste en laagste scores

GSES

1

2

3

4

0 Niet van
toepassing/weet
niet

Ik weet dat mensen verschillende meningen hebben

3,83

0%

2%

13%

83%

2%

Ik weet wat het begrip democratie inhoudt en wat
het tegengestelde betekent

2,62

10%

32%

40%

15%

3%

Beleidsterrein

0 meting burgerschap leerlingen 2022
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1 Inleiding
1.1 Inleiding
Onze school moet en wil kwaliteit leveren; wij willen een goede school zijn. Daarom is het nodig om jaarlijks zicht te
krijgen op de meest belangrijke kwaliteitsaspecten van onze school. Deze schoolrapportage laat zien wat er goed
gaat, wat er nog niet goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet met betrekking tot:
de basiskwaliteit van onze school (inspectie-eisen)
de eigen kwaliteit van onze school (eigen ambities)
de eind- en tussenresultaten
de veiligheid op school
de tevredenheid van de stakeholders
de door- en uitstroom
de leerlingen en de medewerkers in algemene zin
de bekwaamheid en de scholing van de medewerkers
Ons schoolrapport geeft de kengetallen per onderdeel, een analyse van de gegevens en de aandachtspunten voor
onze school.
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2 Eindresultaten
2.1 Referentieniveaus / schoolnormen
In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.
De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.
De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.
Schooljaar

Categorie

Signaleringswaarden
1F

1S/2F

Schoolnormen
1F

1S/2F

gem. 3 jaar

Behaalde
referentieniveaus

% ≥ TL/Havo

1F

1S/2F

gem. 3 jaar

gem. 3 jaar

advies

99,3%

80%

47%

2019 / 2020

30-31

85%

47,3%

95%

65%

2020 / 2021

31-32

85%

45,5%

99%

65%

99%

76,3%

70%

2021 / 2022

31-32

85%

45,5%

99%

65%

98,4%

73,2%

63%

boven de schoolnorm

boven de signaleringswaarde

onder de signaleringswaarde

Behaalde referentieniveaus 2021 / 2022
Categorie

Signaleringswaarde

Landelijk gemiddelde

Schoolnorm

Behaalde referentieniveau

1F (gem. 3 jaar)

31-32

85%

95,5%

99%

98,4%

1S/2F (gem. 3 jaar)

31-32

45,5%

58,6%

65%

73,2%

1F (2021 / 2022)

31-32

85%

95,5%

99%

96,5%

Lezen

31-32

-

98,1%

100%

100%

Taalverzorging

31-32

-

96,1%

100%

100%

Rekenen

31-32

-

92,4%

98%

89,5%

1S / 2F (2021 / 2022)

31-32

45,5%

58,6%

65%

71,9%

Lezen

31-32

-

73,5%

75%

78,9%

Taalverzorging

31-32

-

57,1%

78%

78,9%

Rekenen

31-32

-

45,2%

65%

57,9%

boven de schoolnorm

boven de signaleringswaarde

onder de signaleringswaarde

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Quick scan meerjarenplanning 2021-2022 - Pedagogisch handelen (De Hoeksche School)

3,38

Quick scan meerjarenplanning 2021-2022 - (extra) Ondersteuning

3,35

Quick scan meerjarenplanning 2021-2022 - Actieve rol voor de leerling de Pijler 2021

3,07

Quick scan meerjarenplanning 2021-2022 - EDI De Pijler 2021

3,21

Quick scan meerjarenplanning 2021-2022 - Actieve rol voor de leerling de Pijler 2021

3,07
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Analyse en conclusies
De school scoort ruim voldoende op de referentieniveaus. Ook aanzienlijk boven de signaleringswaarden. Helaas
hebben niet al onze ambities kunnen verwezenlijken in de cijfer. Dit heeft m.n. te maken met het relatieve
aandeel van kinderen die moeite hebben om op 1F af te stromen. Nu de groepen kleiner worden in aantal is hun
aandeel verhoudingsgewijs groter.
Echter kleinere leerlingaantallen kan ook voordeel bieden door meer aandacht van de leerkracht voor de kinderen
én meer 1 op 1 tijd buiten de verlengde instructie door de extra aanwezige leerkracht indien er geen zieken zijn.
Volgend jaar wordt dat opnieuw ingezet m.b.v. de NPO gelden.

2.2 Prognose
Om de prognose 1S/2F te bepalen, hebben we gebruik gemaakt van de onderstaande afbeelding.

Prognoses 1S/2F voor 2022 / 2023
Aantal toetsen

Aantal ll [N=]

M6

E6

M7

E7

Gem.

Cito Rekenen-Wiskunde M6 - E7

%A + %B

4

54

29% 36% 43% 50%

39%

Cito Begrijpend lezen M6 - E7

%A + %B

4

56

21% 21% 21% 36%

25%

CITO Spelling/Taalverzorging M6 - E7

%A + %B

4

55

36% 43% 43% 54%

44%

Percentage leerlingen op weg naar 1S/2F

%A + %B

12

165

29% 33% 36% 46%

36%

Gemiddelde prognoses laatste drie jaar
Schooljaar

Cito RW

Cito BL

Cito SP

Gem.

Sign.
waarde

Land. gem.

%A + %B M6-E7

%A + %B M6-E7

%A + %B M6-E7

1S/2F

1S/2F

2019 / 2020

47%

58%

41%

48%

47,3%

60,2%

2020 / 2021

56%

49%

50%

52%

45,5%

58,6%

2021 / 2022

39%

25%

44%

36%

45,5%

58,6%
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Analyse en conclusies
Helaas maken wij een duikeling in de prognose het afgelopen jaar.
Wij behalen met ons gemiddelde op dit moment niet de signaalwaarde. Dat is een belangrijk teken! Gelukkig is
46% van de leerlingen op E7 op weg naar 1S/2F. Dat is boven de signaalwaarde.
Begrijpend lezen zal extra aandacht moeten hebben.
Volgend schooljaar starten we schoolbreed met een nieuwe rekenmethode, waar we hoge verwachtingen van
hebben.
Daarnaast stappen we over naar een nieuw LOVS miv volgend schooljaar. Alleen groep 8 rondt Cito nog een
keer af.
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3 Tussenresultaten
3.1 Inleiding
De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden
(methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). In deze schoolrapportage geven we inzicht in de
ontwikkeling van de groepen op basis van de volgende Cito-toetsen.
Rekenen en wiskunde (RW)
Begrijpend lezen (BL)
Technisch lezen (DMT)
Spelling (SPE)
Per toets geven we de uitslagen op M- en E-niveau (Midden en Eind), en op het E-niveau van het vorige jaar.
Daardoor wordt de progressie die een groep maakt beter zichtbaar. De tabel geeft de leerjaren (LJ), het aantal
leerlingen (LL), de gebruikte toetsversie (Versie), de gestelde normen (Norm), het gemiddelde niveau van de groep (IV), de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep (VS) en de vaardigheidsgroei (VG). De tabel kent twee typen
normen: een norm voor de vaardigheidsscore en een norm voor de vaardigheidsgroei. Het zwart driehoekje in de
kolom Norm, betekent dat als norm het landelijk gemiddelde is genomen (geen schoolspecifieke norm bepaald).

3.2 Rekenen en Wiskunde
CITO Rekenen-Wiskunde 3.0/LIB
E 20 / 21
LJ

Norm

M 21 / 22
I-V

VS

3

E 21 / 22

LL

Norm

I-V

VS

11

115

IV

107,4

VG

Norm

LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

11

138

V

122,8

+15,4

(+23,8)

4

138

II

143,5

13

162

IV

156,2

+12,7

(+20,9)

13

182

IV

177,2

+21

(+19,6)

5

182

II

185,8

13

203

II

206,7

+20,9

(+19,8)

8

214

II

219

+12,3

(+11,1)

6

214

III

212,2

15

227

II

230,5

+18,3

(+13,4)

14

239

III

238,2

+7,7

(+13,8)

7

239

V

219,4

14

251

V

237,1

+17,7

(+12,8)

12

260

V

249,7

+12,6

(+9,5)

8

260

III

260,5

20

274

I

290,8

+30,3

(+13,3)

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde

norm behaald

norm niet behaald

I

II

III

IV

V

Analyse en conclusies
In groep 6 zijn de kinderen onvoldoende gegroeid.
In groep 7 zijn de kinderen gegroeid, echter de groep presteert nog steeds onder landelijk gemiddelde.
Beide groepen hebben ongeveer 14-16 leerlingen, daardoor wordt het gemiddelde forser gedrukt doordat in
beide groepen 2 tot 4 leerlingen moeite hebben met de lesstof van hun leerjaar. We zetten bij hen in op de
essentiële doelen.
In groep 4 zijn de kinderen het eerste half jaar onvoldoende gegroeid. Dat heeft te maken gehad met zeer
regelmatig en al snel in het schooljaar corona gerelateerde afwezigheid van zowel leerkrachten als kinderen. De
eerste 3 maanden is er geen structureel regulier aanbod mogelijk geweest.
We zijn nu bezig met het in kaart brengen van de hiaten van rekenen.
Volgend jaar richten we ons op de hiaten én de essentiële doelen schoolbreed.
Met de juiste didactische vaardigheden van de leerkracht en de invoering van Getal en Ruimte passend bij ons
instructie model EDI denken we de juiste aanpak te hebben om de opbrengsten te verbeteren.

3.3 Begrijpend lezen

CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB
Schoolrapportage 2021-2022
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CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB
E 20 / 21
LJ

Norm

M 21 / 22
I-V

VS

LL

E 21 / 22
Norm

I-V

VS

VG

Norm

3
4

117

III

115,4

13

133

5

138

6

159

II

141

13

II

163,4

15

7
8

178

V

160,6

194

II

198,2

LL

Norm

I-V

VS

10

117

V

103,3

VG

Norm

V

121,7

+6,3

(+16,4)

13

138

II

145

+23,3

(+5)

154

II

157,8

+16,8

(+16,7)

12

159

III

159,4

+1,6

(+3,6)

174

III

175,5

+12,1

(+15,8)

15

178

II

183,1

+7,6

(+4)

14

189

V

173

+12,4

(+11,4)

14

194

V

186,2

+13,2

(+5,8)

20

205

I

223,8

+25,6

(+13,1)

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde

norm behaald

norm niet behaald

I

II

III

IV

V

Analyse en conclusies
Groep 3 en 7 scoren onder het landelijk gemiddelde.
Voor groep 4 geldt hetzelfde als bij rekenen over corona in de eerste helft van het schooljaar.
Opvallend is dat de grote groei in groep 5 van midden niet meer terug te vinden is in de eindresultaten van 5. In
de groepsbespreking zal gesproken worden over de oorzaak hiervan. Wat is veranderd in het aanbod en/of de
aanpak?
Hoewel groep 7 nog onvoldoende scoort laat zij wel een aanzienlijke groei zien, dat biedt perspectief.

3.4 Technisch lezen
CITO Drie-Minuten-Toets 2018
E 20 / 21
LJ

M 21 / 22

Norm

I-V

VS

4

26

V

17,4

5

50

IV

6

68

I

7

81

8

91

E 21 / 22

LL

Norm

I-V

VS

11

17

V

13,2

13

45

V

47,3

13

62

79,9

15

76

V

72,7

14

I

98

20

3

VG

Norm

33,9

+16,5

(+19,7)

I

67,8

+20,5

I

85,9

+6

87

V

80,5

97

I

108,6

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde

LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

11

26

V

20,1

+6,9

(+7,3)

13

50

V

43,2

+9,3

(+4,4)

(+12,7)

12

68

I

74,6

+6,8

(+5,9)

(+7,9)

15

81

I

93,3

+7,4

(+5,5)

+7,8

(+7,7)

14

91

III

91,1

+10,6

(+2,7)

+10,6

(+3,8)

norm behaald

norm niet behaald

I

II

III

IV

V

Analyse en conclusies
Het vlot en correct lezen verloopt al jaren minder vlot in de onderbouw.
Zowel groep 3 als 4 scoort onvoldoende t.o.v. het landelijk gemiddelde. Dat wordt o.h.a. en ook nu weer recht
getrokken vanaf groep 5.
Volgend jaar met de IEP zullen we nadrukkelijk een keuze maken tussen het doel vloeiend en vlot lezen.
Uiteraard blijven we DMT afnemen ivm de procedure poortwachter.

3.5 Spelling

CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB
Schoolrapportage 2021-2022
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CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB
E 20 / 21
LJ

Norm

M 21 / 22
I-V

VS

3

E 21 / 22

LL

Norm

I-V

VS

10

145

III

146,1

VG

Norm

LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

10

198

IV

182,9

+36,8

(+51,7)

V

247,2

+20,7

(+25,6)

4

198

I

215,7

13

237

IV

226,5

+10,8

(+36,7)

13

263

5

263

IV

257,7

13

295

IV

283,5

+25,8

(+32,6)

12

311

II

316

+32,5

(+15,9)

6

311

II

315,1

15

317

III

314,2

-0,9

(+4,7)

15

333

IV

330,3

+16,1

(+16,1)

7

333

IV

330,1

14

349

IV

342,8

+12,7

(+13,7)

13

357

IV

349

+6,2

(+9,8)

8

357

II

365,4

20

366

I

405,2

+39,8

(+8,6)

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde

norm behaald

norm niet behaald

I

II

III

IV

V

CITO Spelling Werkwoorden 3.0
E 20 / 21
LJ

Norm

M 21 / 22
I-V

VS

7
8

136

I

160,2

E 21 / 22

LL

Norm

I-V

VS

14

131

I

151,5

20

142

I

203

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde

VG

+42,8

Norm

LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

13

136

II

144,6

-6,9

(+1,5)

(+5,3)

norm behaald

norm niet behaald

I

II

III

IV

V

Analyse en conclusies
Alle groepen, behalve gr. 5, scoort onder het landelijk gemiddelde. Ook in de 1e helft van het schooljaar hebben
de groepen onvoldeonde groep laten zien. Groep 6 heeft een groot deel laten liggen in de eerste helft van het
schooljaar.
In de coronatijd merketen we dat spelling betere resultaten liet zien, wsl door het gemakkelijke oefenen thuis.
Ouders vinden dit niet ingewikkeld om hun kind te laten doen. Die oefening is er mogelijk bij in geschoten nu er
ook weer andere dingen gevraagd worden.
Bij de m toetsen is de groei over de gehele linie tot gr. 7 onvoldoende geweest. Waarbij het verschil in gr. 4
wederom aanzienlijk is. Helaas is het niet gelukt de achterstand in te lopen in de meeste groepen. Groep 5
onderscheidt zich zeer positief in groei t.o.v. de andere groepen bij de eindtoetsen. Tijdens de groepsbespreking
zal duidelijk worden wat hier de aanpak/werkwijze/aanbod is geweest of andere oorzaken.
Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met de collega's in de warme overdracht.
Het lijkt alsof de methode Alles-Apart niet overeenkomt met de doelen van het LOVS van Cito.
De verschillen worden negatief voor de school jaren die vorderen.
Volgend schooljaar gebruiken we IEP, het is goed om te analyseren of er hiaten in de methode zitten met
betrekking tot de leerllngvolgsysteemtoetsen.

Schoolrapportage 2021-2022

9

OBS de Pijler

4 Tussenresultaten - Trendanalyse
4.1 Inleiding
4.2 Rekenen en Wiskunde
CITO Rekenen-Wiskunde 3.0/LIB: trend leerjaar 3
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

M3 21 / 22

11

115

IV

107,4

E3 21 / 22

11

138

V

122,8

VG

+15,4

Norm

(+23,8)

1F

1S/2F

Percentages I-V

0%

0%

27%

18%

0%

0%

27%

18%

1F

1S/2F

0%

0%

27%

18%

36%

9%

9%

9%

CITO Rekenen-Wiskunde 3.0/LIB: trend leerjaar 4
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

Percentages I-V

M3 20 / 21

11

115

III

116,9

E3 20 / 21

12

138

II

143,5

+26,6

(+23,5)

0%

0%

M4 21 / 22

13

162

IV

156,2

+12,7

(+20,9)

0%

0%

31%

8%

E4 21 / 22

13

182

IV

177,2

+21

(+19,6)

0%

0%

31%

8%

18%

18%

8%

27%

25%

27%

8%

9%

42%
15%

17%

15%

31%

31%

8%

23%

CITO Rekenen-Wiskunde 3.0/LIB: trend leerjaar 5
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

M3 19 / 20

14

115

IV

103,6

VG

E3 19 / 20

14

138

IV

130,2

+26,6

M4 20 / 21

13

162

I

175,4

E4 20 / 21

13

182

II

M5 21 / 22

13

203

E5 21 / 22

8

214

Norm

1F

1S/2F

0%

0%

(+23,8)

0%

0%

+45,2

(+24,3)

0%

0%

185,8

+10,4

(+19,7)

0%

0%

II

206,7

+20,9

(+19,8)

0%

0%

II

219

+12,3

(+11,1)

0%

0%

Percentages I-V
21%

21%

14%

36%

14%

8%

8%

21%

50%

21%

39%

31%

54%

15%

31%
25%

23%
13%

23%
8%

23%

8%

25%

31%
25%

13%

CITO Rekenen-Wiskunde 3.0/LIB: trend leerjaar 6
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

Percentages I-V

M4 19 / 20

17

162

IV

159,4

+14,6

(+20,9)

0%

0%

35%

E4 19 / 20

17

182

III

180,4

+21

(+19,6)

0%

0%

12%

M5 20 / 21

15

203

I

211,9

+31,5

(+20,4)

0%

0%

13%

E5 20 / 21

14

214

III

212,2

+0,3

(+11,1)

0%

0%

M6 21 / 22

15

227

II

230,5

+18,3

(+13,4)

0%

0%

E6 21 / 22

14

239

III

238,2

+7,7

(+13,8)

35,7%

0%

12%

18%

35%
20%

21%

14%

13%

12%
20%

24%

18%
33%

29%

13%

14%

29%

13%

14%

27%

21%

6%

21%

27%

29%

20%
21%

14%

CITO Rekenen-Wiskunde 3.0/LIB: trend leerjaar 7
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

Percentages I-V

M5 19 / 20

12

203

I

210,1

+45,3

(+21,5)

0%

0%

E5 19 / 20

12

214

III

213,5

+3,4

(+11,1)

0%

0%

M6 20 / 21

14

227

V

211,6

-1,9

(+13,4)

0%

0%

E6 20 / 21

14

239

V

219,4

+7,8

(+9,8)

28,6%

0%

50%

14%

21%

14%

M7 21 / 22

14

251

V

237,1

+17,7

(+12,8)

42,9%

7,1%

50%

7% 7%

21%

14%

E7 21 / 22

12

260

V

249,7

+12,6

(+9,5)

58,3%

0%
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25%
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33%

42%
36%

42%

17%

25%
36%

33%

25%
14%

14%

25%
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CITO Rekenen-Wiskunde 3.0/LIB: trend leerjaar 8
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

Percentages I-V

M6 19 / 20

20

227

III

228,5

+22

(+14,4)

0%

0%

E6 19 / 20

20

239

II

243,9

+15,4

(+12,4)

50%

15%

M7 20 / 21

20

251

II

255,5

+11,6

(+11,7)

55%

25%

20%

E7 20 / 21

20

260

III

260,5

+5

(+8,1)

75%

15%

20%

M8 21 / 22

20

274

I

290,8

+30,3

(+13,3)

90%

65%

10% 10%

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde

norm behaald

20%

20%

25%

10%

10%
15%

25%
10%
15%

30%

20%

25%
10%

25%

15%

30%

35%

20%

20%

norm niet behaald

15%

45%

I

II

III

IV

V

Analyse en conclusies
Eind:
De referentieniveaus voor gr. 7 zijn niet veelbelovend. De trend is negatief naar groep 8 toe.
De leerkrachten zullen zich gaan richten op de essentiële doelen met de nieuwe methode in de hand.
Na m4tot m5 is bij alle leerjaren in het vervolg een dalende lijn te zien.
Het is volkomen helder dat de methode niet meer voorziet en EDI is nog niet zodanig geautomatiseerd bij de
leerkrachten dat daarmee het verlies van het aanbod via de methode goed wordt gemaakt.

4.3 Begrijpend lezen
CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB: trend leerjaar 3
Toetsmoment LL
E3 21 / 22

10

Norm

I-V

VS

117

V

103,3

VG

Norm

1F

1S/2F

0%

0%

Percentages I-V
40%

30%

10% 10% 10%

CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB: trend leerjaar 4
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

0%

0%

Percentages I-V

M3
E3 20 / 21

11

117

III

115,4

M4 21 / 22

13

133

V

121,7

+6,3

(+16,4)

0%

0%

E4 21 / 22

13

138

II

145

+23,3

(+5)

0%

0%

Norm

1F

1S/2F

0%

0%

9%

27%
31%

8%

27%

36%

23%
31%

31%

8% 8%

46%

15%

CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB: trend leerjaar 5
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Percentages I-V

M3
E3 19 / 20

14

117

V

102,1

M4 20 / 21

13

133

II

141,6

+39,5

(+18,1)

0%

0%

15%

15%

31%

15%

23%

E4 20 / 21

13

138

II

141

-0,6

(+4,5)

0%

0%

15%

15%

31%

15%

23%

M5 21 / 22

13

154

II

157,8

+16,8

(+16,7)

0%

0%

15%

15%

31%

15%

23%

E5 21 / 22

12

159

III

159,4

+1,6

(+3,6)

0%

0%

36%

8%

21%

42%

7%

14%

25%

21%

8%

17%

CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB: trend leerjaar 6
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Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

Percentages I-V

M4 19 / 20

17

133

III

134,5

+19,7

(+16,4)

0%

0%

E4 19 / 20

17

138

III

138,9

+4,4

(+4,7)

0%

0%

M5 20 / 21

15

154

III

153,3

+14,4

(+16,3)

0%

0%

E5 20 / 21

14

159

II

163,4

+10,1

(+4,4)

0%

0%

M6 21 / 22

15

174

III

175,5

+12,1

(+15,8)

0%

0%

13%

E6 21 / 22

15

178

II

183,1

+7,6

(+4)

86,7%

20%

13%

18%

18%

24%

24%

18%

20%

18%

13%

7%

29%
24%

18%

40%

29%

20%

21%

20%

14%

20%

27%

12%

7%

29%

33%

7%

13%

33%

20%

CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB: trend leerjaar 7
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

M5 19 / 20

12

154

IV

150,5

+25,1

(+15,7)

0%

0%

E5 19 / 20

12

159

V

143,1

-7,4

(+5,1)

0%

0%

M6 20 / 21

14

174

V

162,9

+19,8

(+13,3)

0%

0%

E6 20 / 21

14

178

V

160,6

-2,3

(+5,2)

57,1%

7,1%

M7 21 / 22

14

189

V

173

+12,4

(+11,4)

85,7%

14,3%

E7 21 / 22

14

194

V

186,2

+13,2

(+5,8)

85,7%

35,7%

Percentages I-V
25%

25%

25%

33%

33%

21%

43%
43%

8%
17%

8% 8%

21%

7% 7%

29%

50%

14%

7%

14%

43%

17%

7% 7%

29%

7% 7%

29%

7% 7%

CITO Begrijpend lezen 3.0/LIB: trend leerjaar 8
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

M6 19 / 20

20

174

III

174,1

+11,3

(+15,8)

0%

0%

E6 19 / 20

20

178

III

177,6

+3,5

(+4)

85%

30%

M7 20 / 21

20

189

II

196,7

+19,1

(+11,2)

95%

45%

E7 20 / 21

20

194

II

198,2

+1,5

(+4,9)

100%

50%

5%

M8 21 / 22

20

205

I

223,8

+25,6

(+13,1)

100%

95%

10%

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde

norm behaald

Percentages I-V
5%

30%

35%

20%
15%

30%
20%

15%

15%
20%

35%

15%
25%

35%

norm niet behaald

15%

10%

II

20%
30%

25%

I

15%

25%
30%

III

IV

V

Analyse en conclusies
In alle groepen zijn er meer kinderen die III of hoger scoren, behalve in groep 5. Dat is positief.
De referentieniveaus eind groep 7 zijn lager dan vorig schooljaar. Daar moeten we goed naar kijken. Wat heeft
deze groep nodig om de groei in begrijpend lezen groter te maken. Zij hebben zowel eind 5 als eind 6 een
negatieve groei doorgemaakt. Dat was gedurende de 2 achtereenvolgende lockdowns. Voor een juiste aanpak
van begrijpend lezen is het aanreiken van de strategieën door de leerkracht van groot belang.

4.4 Spelling
CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB: trend leerjaar 3
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

M3 21 / 22

10

145

III

146,1

E3 21 / 22

10

198

IV

182,9

VG

+36,8

Norm

(+51,7)

1F

1S/2F

0%

0%

0%

0%

Percentages I-V
20%

30%
40%

10%
10%

20%
40%

20%
10%

CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB: trend leerjaar 4
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Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

Percentages I-V

0%

0%

36%

M3 20 / 21

11

145

I

177,2

E3 20 / 21

12

198

I

215,7

+38,5

(+50,5)

0%

0%

M4 21 / 22

13

237

IV

226,5

+10,8

(+36,7)

0%

0%

E4 21 / 22

13

263

V

247,2

+20,7

(+25,6)

0%

0%

9%

8%

55%

42%

15%

31%
39%

15%

33%

17%

39%

15%

15%

31%

CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB: trend leerjaar 5
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

M3 19 / 20

14

145

IV

136,6

VG

E3 19 / 20

14

198

IV

187,4

+50,8

M4 20 / 21

13

237

III

237,8

E4 20 / 21

13

263

IV

M5 21 / 22

13

295

E5 21 / 22

12

311

Norm

1F

1S/2F

0%

0%

Percentages I-V
29%

(+53,3)

0%

0%

29%

+50,4

(+40)

0%

0%

257,7

+19,9

(+26)

0%

0%

IV

283,5

+25,8

(+32,6)

0%

0%

II

316

+32,5

(+15,9)

0%

0%

21%

14%

14%

8%

14%

14%

31%

31%

8%

23%

31%
33%

15%

15%

31%

8%

21%

29%

39%

15%

14%

15%

23%

17%

8% 8%

17%

25%

CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB: trend leerjaar 6
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

M4 19 / 20

17

237

V

215,1

+21,2

(+38,5)

0%

0%

E4 19 / 20

17

263

II

269,8

+54,7

(+25,2)

0%

0%

M5 20 / 21

15

295

IV

289,5

+19,7

(+32,2)

0%

0%

E5 20 / 21

14

311

II

315,1

+25,6

(+15,9)

0%

0%

M6 21 / 22

15

317

III

314,2

-0,9

(+4,7)

0%

0%

E6 21 / 22

15

333

IV

330,3

+16,1

(+16,1)

0%

0%

Percentages I-V
41%
12%

29%

29%

7%

24%

33%
21%

18%
6%

29%

40%

7%

7%

29%

27%

21%

33%

13%

6% 6%

21%

13%

33%

13%

7%

27%

20%

13%

13%

CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB: trend leerjaar 7
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

Percentages I-V

M5 19 / 20

12

295

IV

282,3

+26,8

(+32,6)

0%

0%

E5 19 / 20

12

311

IV

298,9

+16,6

(+15,9)

0%

0%

M6 20 / 21

14

317

IV

307,4

+8,5

(+6,6)

0%

0%

21%

E6 20 / 21

14

333

IV

330,1

+22,7

(+16,9)

0%

0%

21%

M7 21 / 22

14

349

IV

342,8

+12,7

(+13,7)

0%

0%

29%

21%

E7 21 / 22

13

357

IV

349

+6,2

(+9,8)

0%

0%

31%

15%

17%

42%

25%

17%

33%

8%

25%

14%

14%

36%
29%

17%

14%

7%

8%
14%

29%

29%
8%

8%

14%

7%

46%

CITO Spelling/Taalverzorging 3.0/LIB: trend leerjaar 8
Toetsmoment LL

Norm

I-V

VS

VG

Norm

1F

1S/2F

Percentages I-V

M6 19 / 20

20

317

II

321,7

+9,8

(+5,7)

0%

0%

E6 19 / 20

20

333

II

338

+16,3

(+15,3)

0%

0%

10%

M7 20 / 21

20

349

III

352,8

+14,8

(+23,3)

0%

0%

10%

15%

E7 20 / 21

20

357

II

365,4

+12,6

(+5,5)

0%

0%

5%

20%

M8 21 / 22

20

366

I

405,2

+39,8

(+8,6)

0%

0%

5%

geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde
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norm behaald

20%

25%
30%

5%

20%

20%

20%

40%

20%

20%

40%

10%

25%

norm niet behaald

30%

15%
25%

70%

I

II

III

IV

V
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Analyse en conclusies
In groep 7 zitten op 14 ll. gemiddeld 2 bewezen dyslecten en nog 2 kinderen die bij die diagnose horende
onderwijsbehoeften hebben. Dit maakt de gehele groep kwetsbaar op de resultaten. ER is onvoldoende groei en
er zijn geen I leerlingen meer.
De leerkrachten zullen op grond van hiaten en essentiële doelen gericht keuzes in hun instructie en aanbod
moeten maken.

Schoolrapportage 2021-2022
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5 Doorstroom
5.1 Inleiding
Het thema “doorstroom” is te relateren aan de verblijfsduur van de leerlingen op onze school (in beginsel acht jaar).
Onze school wil zorgen voor een continue ontwikkeling. Op basis van een aantal kengetallen gaan we na of we in
voldoende mate zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling. Het percentage leerlingen dat verlengt (kleuters) of
doubleert (groep 3 t/m 8) moet niet te hoog zijn, en op onze school mogen niet al te veel leerlingen zitten van 12 jaar
of ouder (peildatum 1 oktober). We hanteren kernpercentages voor verlengen (12%), doubleren (3%) en ouder dan 12
jaar (5%).
Het percentage kleutergroepverlenging is te hoog wanneer het boven de twaalf procent ligt. Het percentage wordt
berekend door de groep late leerlingen in groep 3 te delen door het totaal aantal leerlingen in groep 3, exclusief de
zittenblijvers van groep 3. Deze leerlingen zijn op de teldatum van 1 oktober in groep 3 al 7 jaar of ouder en doen
groep 3 voor de eerste keer (dus zittenblijvers in groep 3 worden buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van
het percentage kleuter-groepverlenging).
Voor de kleuters ligt het gemiddelde over 3 jaar rond 5% en voor groep 3 t/m 8 op 1,8%. Hiermee zitten we positief
onder de norm.

5.2 Doorstroom
Doorstroom
Norm

'18-'19

'19-'20

'20-'21

'21-'22

Aantal leerlingen leerjaar 3

17

14

9

11

Aantal kleutergroepverlenging

1

1

0

1

5,9%

7,1%

0%

9,1%

115

102

92

82

2

1

3

1

1,7%

1%

3,3%

1,2%

1,25%

1,38%

2,06%

2,3%

0

0

0

0

% Versnellers

0%

0%

0%

0%

Aantal leerlingen

136

120

121

119

1

2

5

3

0,7%

1,7%

4,1%

2,5%

1

0

0

0

% Kleutergroepverlenging

12%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8
Aantal doublures leerjaar 3-8
% Doublures leerjaar 3-8
% Doublures leerjaar 3-8

3%

Gemiddelde van 2 schooljaren

Aantal versnellers

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar
% Leerlingen ouder dan 12 jaar
Aantal leerlingen met een arrangement

Schoolrapportage 2021-2022
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6 Adviezen vervolgonderwijs
6.1 Inleiding
Ons onderwijs is erop gericht om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun maatschappelijk
functioneren en op het vervolgonderwijs. Aan het eind van de basisschoolperiode geeft onze school een VO-advies
aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers. We beschikken over een adviesprocedure waardoor geborgd is, dat we
goed onderbouwde en passende adviezen geven aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Naast een
adviesprocedure beschikken we over een procedure voor heroverweging: de ouders/verzorgers weten exact hoe de
advies- en de heroverwegingsprocedure ingericht zijn. We stellen systematisch vast of onze leerlingen in VO-3
conform advies zitten. We doen dit met behulp van de gegevens op Scholen op de Kaart. De plaats in VO-3 wordt
geanalyseerd in relatie tot de gegeven adviezen (norm 75%) en daar waar nodig wordt ons beleid aangepast.

6.2 Adviezen per schooljaar
Advies

19 / 20

20 / 21

VMBO B

5%

VMBO B/K

5%

VMBO K

5,9%

VMBO K/GT

VMBO GT

47,1%

VMBO GT/HAVO

21 / 22

5,3%

5%

5%

5,3%

10%

26,3%

30%

5,3%

HAVO

5,9%

15%

5,3%

HAVO/VWO

29,4%

5%

21,1%

VWO

11,8%

20%

31,6%

Totaal aantal adviezen

17 (+17)

20 (+3)

19 (-1)

Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview

2019 / 2020

2020 / 2021

2021 / 2022

Analyse en conclusies
Met 58% boven gemiddeld VMBO Tl/Gl/HAVO maken we dit schooljaar onze ambities waar.
Er zijn geen schooladviezen bijgesteld nadat de adviezen van de eindtoets bekend waren. De schooladviezen
bleken dusdanig gegeven dat een heroverogen advies niet een ander schooltype gaf vanwege de brede range
aan 1e klassen die geboden worden in de Hoeksche Waard.
Dit % komt ongeveer overeen met het uitstroom% 1S/2F.

6.3 Heroverwegingen

Schoolrapportage 2021-2022

16

OBS de Pijler

Eindtoets vergeleken met schooladvies 2021 / 2022
aantal

percentage

Eindtoets gelijk aan schooladvies

12

63,2%

Eindtoets onder schooladvies

5

26,3%

Eindtoets boven schooladvies

2

10,5%

Totaal aantal eindtoetsadvies

19

Heroverwegingen en bijgestelde adviezen 2021 / 2022
aantal

percentage

Heroverwegingen

2

100%

Bijgestelde adviezen

0

0%

Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview

Analyse en conclusies
We hebben kansrijk geadviseerd.

6.4 Vervolgsucces
Plaats in VO t.o.v. het schooladvies in 2018 / 2019
Het percentage leerlingen...

VO leerjaar 3

Norm gelijk aan plaats in VO

75%

waarvan de plaats in het VO overeenkomt met het schooladvies

65%

dat hoger zit dan het gegeven schooladvies (opstroom)

26%

dat lager zit dan het gegeven schooladvies (afstroom)

9%

Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview

norm behaald

norm niet behaald

Analyse en conclusies
In het verleden hebben we niet altijd kansrijk geadviseerd blijkens de opstroom. Daar hebben we van geleerd,
blijkens de adviezen van dit schooljaar in vergelijking met de resultaten na de eindtoets.

Schoolrapportage 2021-2022
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Beleidsplan burgerschapsvorming

IKC de Pijler
‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’

Format beleidsplan burgerschapsvorming
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1. Inleiding
Dit format is in 2021 gemaakt door de werkgroep ‘Kinderraad en burgerschap’ om alle scholen van
stichting De Hoeksche School op weg te helpen invulling te geven aan hun burgerschapsonderwijs.
Niet om een nieuwe papieren tijger te creëren, maar om een handvat te hebben om dat wat we al
doen in een goed kader te gieten. Zodat we hetgeen we al doen aan burgerschap nog bewuster,
zichtbaarder en daardoor beter kunnen doen. En zodat we inzien waar mogelijk nog aanscherpingen
en toekomstige ontwikkelingen liggen voor de school.
Als de Hoeksche School hebben we een visie en een aantal kerndoelen vastgelegd, die goed invulling
geven aan de vernieuwde wettelijke eisen. Hoe die doelen worden ingevuld, is aan iedere school zelf
om daar naar eigen stijl en inzicht vorm aan te geven. Met of zonder methode.
Burgerschap is wat ons betreft geen ‘dingetje erbij’, maar iets dat zit in de kern van ons onderwijs.
Leerlingen begeleiden om op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Het plan kan verder nog vorm krijgen in een overzichtelijke postervariant. Ook zal er gewerkt worden
aan een kwaliteitskaart, die gaat helpen bij het evalueren van het aanbod.
Veel succes!
Pierre den Hartog, Lisette van der Brugge, Eveline Rooimans – van der Hart, John Staps, Jantine Blokde Vries, Marjolijn van Unen, Mark Bos (Stichting School en Veiligheid)
Mei 2021
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2. Wat is burgerschapsonderwijs?
Sinds 2006 is iedere school bij wet verplicht om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming.
Vanaf 2021 is deze opdracht aangescherpt en verduidelijkt tot de volgende tekst. 1

In het kort gaat burgerschapsonderwijs dus over het betrekken van kinderen bij de samenleving en
de politiek. In ons geval is dat de Nederlandse democratische samenleving. In die samenleving staan
een aantal grondwaarden en wetten centraal, en leven we zoveel mogelijk op democratische manier
met elkaar samen. Een burger maakt actief deel uit van deze samenleving, en dat leer je niet vanzelf.
Dit moet je oefenen. De school als mini-maatschappij is de uitgelezen plek om kinderen een
democratische houding aan te leren.
Burgerschapsvorming is niet helemaal hetzelfde als sociaal-emotionele vorming. Dat laatste is wel
voorwaardelijk voor kinderen om goed mee te kunnen doen. Alleen als je goed in je vel zit, en goed
met anderen kunt omgaan, dan kun je ook een actieve rol in de samenleving innemen. Bij
burgerschapsonderwijs is dus altijd de vraag: hoe betrekken we kinderen bij de maatschappij en de
politiek? En wat hebben kinderen nodig om daar deel van uit te maken?
Hiervoor kunnen we gebruik maken van de kerndoelen. Kerndoelen die direct of indirect over
burgerschap gaan, zijn in het basisonderwijs ondergebracht bij het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en
de wereld’. In dit leergebied oriënteren kinderen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan,
hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.2

1

Deze tekst is onderhevig aan verandering, op basis van moties in de Tweede Kamer en moties in de Eerste
Kamer. Meer informatie over het voorstel is hier te vinden.
2
Door curriculum.nu wordt op dit moment ook gewerkt aan nieuwe leerdoelen onder de bouwsteen
burgerschap. Kijk voor alle info hier.
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3.

De Hoeksche School en burgerschap

In dit hoofdstuk beschrijven we de specifiek invulling van burgerschap van de Hoeksche School. Op
basis van deze algemene uitgangspunten kunnen alle scholen hun eigen aanvulling en invulling geven.

3.1.

Missie: wat is ons doel?

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een democratische houding van kinderen,
opdat ze kunnen groeien tot autonome en sociale deelnemers van een vloeibare samenleving.

3.2.

Visie: hoe doen we dat?

1. We baseren ons op 4 kernwaarden (Uit algemene visie DHS)
rechtvaardigheid
weldadigheid
waardigheid
vrijheid

-wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander of het andere niet
-doe de ander of het andere goed
-toon respect/verdien respect
-jouw vrijheid mag geen belemmering voor de ander of het andere zijn

Deze kernwaarden willen we alle kinderen meegeven.
2. We richten ons op drie doeldomeinen in ons onderwijs (Gert Biesta)
Kwalificatie: vaardigheden en kennis om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving zoals
reflecteren maar ook kennis van de democratie.
Socialisatie: welke manieren wensen wij aan te leren? Hoe gaan we om met het andere? Omgaan met
diversiteit en gelijkwaardigheid.
Subjectificatie: hoe ga ik om met mezelf? Waar sta ik met mijn waarden? Hoe verhoud ik mij tot de
ander en het andere? Hoe verhoud ik mij tot waarden, tot meningsuiting, tolerantie, diversiteit en
gelijkwaardigheid?
Burgerschap krijg het beste vorm als alle drie de domeinen aan bod komen.
3. We bieden een oefenplaats (Micha de Winter)
Een democratische houding leer je in gemeenschap. It takes a village to raise a child. Daarom bieden
we volop ruimte voor kinderen om mee te praten, mee te beslissen en samen te werken. Conflicten
die daarbij ontstaan lossen we vreedzaam met elkaar op, zonder dat we het altijd eens hoeven te
worden. De cultuur op school, in het team en met de ouders, sluit hier bij aan.

5

3.3.

Doelen

Vanuit deze missie en visie zien we de volgende doelen in ieder geval graag terugkomen op elke
school. Deze doelen kunnen vervolgens worden aangevuld met eigen, school-specifieke doelen, in
hoofdstuk 5.
Kennis

Onze kinderen weten wat de term democratie betekent en hoe daar (binnen
een school) invulling aan kan worden gegeven.

Attitude

Onze kinderen hebben respect voor diversiteit in brede zin en weten dat
spanning en wrijving erbij kunnen horen.

Vaardigheden

Onze kinderen kunnen hun mening onderbouwen en met elkaar in dialoog
gaan daarover.

Reflectie

Onze kinderen denken na over hoe zij zich verhouden tot de anderen en het
andere.
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4. Burgerschap op onze school: visie
4.1.

De school

Wie zijn wij?
Kindcentrum de Pijler is voor elk kind toegankelijk, ongeacht zijn culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. De basisschool is een openbare school. Kinderen met een
verschillende achtergrond, cultuur en levensovertuiging ontmoeten elkaar in het centrum.
Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen en overtuiging van de ander zijn voor ons
vanzelfsprekend. We willen onze kinderen voorbereiden op hun functioneren in de
maatschappij waarin verschillende politieke, religieuze, culturele en maatschappelijke
stromingen samenleven. Wij dragen zelf geen levensovertuiging uit.
Integraal kind centrum de Pijler is de plaats waar kinderen elkaar ontmoeten in de leeftijd
van 0 t/m 13 jaar. Kinderen spelen met en leren van elkaar in de veilige omgeving van het
dorp vanuit de gedachte: ‘It takes a village to raise a child’.
Onze missie
Onze missie is kinderen te helpen hun talenten maximaal te ontplooien, hun
nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hen voor te bereiden op hun toekomst. Dat doen we
samen met ouders, vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid en
betrokkenheid. Deze zijn zichtbaar in ons gedrag: Het zit wel SNOR op de Pijler.
Onze visie
Ons pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen gestimuleerd worden hun eigen
mogelijkheden en beperkingen, met respect voor zichzelf en anderen, te ontdekken.

1.1.

Algemene visie

Onze slogan is: “Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR”
Ieder kind verdient het gezien te worden, door ouders én door de professional die het
begeleidt, waardoor het zich veilig voelt te spelen en te leren en daardoor te ontwikkelen. Er
moet ruimte zijn voor plezier, humor en liefde. Daarnaast verdient ieder kind bij die
doorgaande ontwikkeling passend onderwijs. We bieden opvang en onderwijs dat aansluit bij
de persoonlijke belevingswereld van kinderen, zodat ieder kind zich kan ontplooien in een
rijke, uitdagende leeromgeving. Er is ruimte voor de inbreng van de kinderen op hun
ontwikkelproces.
Onderwijs en opvang onder één dak
De ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd, zowel in het kinderdagverblijf, de
peuterspeelzaal als in de basisschool. Door de kinderen zorgvuldig te observeren en
resultaten te analyseren kennen onze medewerkers de opvoedings- en onderwijsbehoeften
van de kinderen. Hier passen zij hun handelen op aan.
De centrale hal waarin we elkaar dagelijks tegenkomen en ontmoeten staat voor het hart van
Maasdam. In dit hart voelen de kinderen zich veilig, gehoord en gezien. We vinden dat
kinderen zich in een fijne, rustige en veilige omgeving het beste kunnen ontwikkelen.
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Ons onderwijs is gebaseerd op 3 pijlers:
● Ouderbetrokkenheid;
● Gepersonaliseerd leren;
● Naast het cognitieve aandacht voor de creatieve ontwikkeling van kinderen;
We leggen de nadruk op de brede ontwikkeling van alle kinderen. In ons gebouw is dat o.a.
zichtbaar door de centrale ontmoetingsruimte, de zelfstandig werk nissen bij ingang van de
lokalen, het podium in de hal en de directe verbinding met buiten vanuit alle groepsruimtes.
Onze ambitie
De inhoud van de 3 pijlers van ons onderwijs hebben wij gekoppeld aan onze kernwaarden:
● Ouderbetrokkenheid aan vertrouwen
● Gepersonaliseerd leren aan betrokkenheid
● Naast het cognitieve aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen aan
verantwoordelijkheid
De invulling van bovenstaande geeft onze ambities weer:
Ouderbetrokkenheid
‘Vertrouwen’ is de basis van iedere relatie. Onze leerlingen gedijen in een sfeer van
veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Vertrouwen tussen ouders en school is de basis
voor een voorspoedige ontwikkeling. Vertrouwen zorgt voor een hoge mate van welbevinden
bij onze leerlingen.
De gezamenlijke ambitie van het centrum en onze ouders is: Wij willen dat het kind zich zo
goed mogelijk kan ontwikkelen. In het realiseren van deze ambitie is samenwerking het
sleutelwoord. Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze
weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. We spreken wensen en
verwachtingen uit en geven daar in gesprek met ouders en kind een concrete invulling aan.
We laten ouders weten hoe belangrijk we de relatie met hen vinden, elk jaar opnieuw.
Gepersonaliseerd leren
‘Betrokkenheid’; We willen dat de kinderen optimaal betrokken zijn bij hun eigen leerproces.
Dat doen we doordat de kinderen samen met de leerkrachten doelen stellen en daar
planmatig naar toe werken. De basis van onze communicatie is erop gericht dat ouders en
leerkrachten dezelfde taal spreken naar, over en met de kinderen. Dit vraagt ook van ouders
een grote betrokkenheid.
We personaliseren het onderwijs zodanig dat de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen
zich optimaal kunnen ontplooien én het voor leerkrachten goed werkbaar is.
Leerlingen worden mede eigenaar en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces d.m.v. kindgesprekken;
het visueel voor de leerling in kaart brengen van de vorderingen van betreffende
leerling en daaraan een (volgend) doel koppelen (bijv. dmv staafgrafieken);
het bespreken van groepsresultaten met de leerlingen;
visueel groepsresultaten ophangen in de klas en doelen stellen met elkaar;
Gepersonaliseerd leren gebeurt ook in praktijk door de inzet van chromebooks. Leerlingen
werken hierop adaptief aan o.a. rekenen en begrijpend lezen. De leerkracht geeft instructie
volgens EDI en volgt de verwerking hiervan (het leerproces) door de leerlingen via het
dashboard. Leerkrachten geven zoveel mogelijk directe feedback op het proces wat de
leerling doormaakt tijdens de les. Zo zetten we de leerling direct op het juiste denkspoor.
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Naast het cognitieve aandacht voor creatieve en sociale vaardigheden
‘Verantwoordelijkheid’ is de ultieme drijfveer voor ons handelen richting onze kinderen.
Wij zijn, samen met ouders, verantwoordelijk voor het slagen van hun kind in ons centrum.
Samen met ouders gaan we voor optimale resultaten en leggen daarover in gesprek met
elkaar verantwoording af.
Ons ultieme doel is de kinderen van nu te leren functioneren in de wereld van morgen. Om
daaraan tegemoet te komen hechten we veel belang aan de brede ontwikkeling van
kinderen. Creatieve vakken dagen kinderen o.a. uit anders te denken, oog te hebben voor
talenten van anderen en open te staan voor de mening van anderen.
We bieden projectonderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Waarbij ze
kunnen leren door te doen. In ons onderwijsprogramma in deze gids staat beschreven met
welk aanbod we dit realiseren. Zo bereiden we onze kinderen maximaal voor op onze
complexe samenleving.
4.2.
-

-

-

Wat zien wij als goed burgerschap?
Goed burgerschap betekent dat onze leerlingen nadenken over wat zij doen en wat dat
betekent voor de ander (anderen).
Hoe past burgerschap bij onze algemene visie?
Wij leiden op tot wereldburgers, daar is goed burgerschap een voorwaarde voor.
Welke taak zien wij voor onszelf?
Goed burgerschap voorleven en onszelf, de leerlingen en anderen een spiegel voorhouden.
Op welke manier willen wij specifiek invulling geven aan de wet?
Middels dit beleidsplan borgen we onze doelen en activiteiten, waarmee ze een blijvende
plek in ons onderwijsaanbod hebben.
Welke kernthema’s willen wij kiezen als het gaat om burgerschap?
Diversiteit en democratie die ook terugkomen in de door ons gebruikte methodes.

4.3.
-

-

-

-

Zo zien wij burgerschap

Zo zijn wij een oefenplaats

Hoe is onze school een oefenplaats voor burgerschap?
Ons kindcentrum is een mini samenleving, waarin we zorgen voor elkaar, leren van elkaar en
respect hebben voor elkaar.
Hoe zie je het terug in ons schoolklimaat bij leraren en kinderen?
We gaan SNOR met elkaar om.
Hoe gaan we met elkaar om binnen de school zodat leraren en kinderen actief oefenen met
basiswaarden en burgerschapscompetenties?
We spreken elkaar aan en zijn ons bewust van de rebel in ons door de tegenhangers van
SNOR ook te benoemen en er te mogen laten zijn.
S
Samen Alleen
N
Netjes Rebels
O
Open Begrensd
R
Rustig Expressief
Wat zijn de regels en afspraken binnen de school?
Samen; je helpt elkaar, je speelt samen en leert van elkaar.
Netjes; je bent netjes tegen elkaar, je zorgt goed voor je werk en alle materialen op school.
Open; je voelt je veilig om zelf te vertellen en je staat open om te luisteren naar de ander
Rustig; je praat rustig en met respect tegen een ander en je loopt rustig door het gebouw.
Hoe betrekken we onze kinderen bij hun eigen leerproces?
Door steeds het gesprek aan te gaan met hen en hen te spiegelen.
Hoe betrekken we leraren bij Burgerschapsonderwijs?
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-

De leraren betrekken we bij burgerschapsonderwijs door hen te informeren en mee te
nemen in de urgentie en het belang.
Hoe betrekken we de ouders? Wellicht de sportclubs? Wellicht het dorp.
Uiteindelijk bereiken we inwoners van het dorp door SNOR voor te leven en te zijn. En hen te
betrekken bij bepaalde activiteiten.

Kernthema's voor het burgerschapsonderwijs op IKC de Pijler
-

diversiteit (vanuit DHS)

Uitgangspunt van een democratische samenleving is dat iedereen voor de wet gelijk is.
Gelijkwaardigheid en gelijke behandeling moeten worden bevorderd. De rechtsstaat vormt de
grondslag voor een vrije, diverse samenleving waarin mensen met verschillende sociaaleconomische,
levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergronden, fysieke en mentale mogelijkheden,
politieke- en seksuele oriëntaties en expressies van gender gelijkwaardig kunnen samenleven.
Leerlingen ontwikkelen inzicht in overeenkomsten en verschillen in achtergronden, mogelijkheden en
oriëntaties en gaan daarover in gesprek. De gelijkheid van mensen zoals vastgelegd in artikel 1 van de
grondwet biedt hiervoor het kader.
De school dient als oefenplaats voor het omgaan met diversiteit en inclusie. Om hier vorm aan te
geven, betrekt de school hier de omgeving bij. Leerlingen leren over en ontmoeten mensen met
andere achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties dan hen vertrouwd zijn. Dit biedt kansen om het
empathisch vermogen te versterken.
Leerlingen leren woorden te geven aan wat de ander doet en wil en ontdekken daarin
overeenkomsten en verschillen. Ze leren conflicten vreedzaam op te lossen. Ze maken kennis met
levensbeschouwelijke stromingen.
-

democratie

Leerlingen leren dat hun stem gehoord wordt, dat hun inbreng ertoe doet bij besluitvorming in de
klas. Zij ervaren dat de ander ook een stem heeft en ontdekken overeenkomsten en verschillen
tussen mensen.as en school en waar mogelijk ook daarbuiten, verkennen en oefenen

leerlingen hun rol en invloed als deelnemer aan een samenleving. De school biedt leerlingen
handvatten in het denken over, het omgaan met en het reflecteren op diverse waarden,
overtuigingen, belangen en emoties waarmee verschillen van inzicht verbonden kunnen zijn.
Leerlingen leren hoe ze kunnen participeren in een democratische cultuur. Binnen een
democratische cultuur verkennen zij vrijheid, gelijkheid en solidariteit en de spanning
daartussen. Ze oefenen het voeren van dialoog, het deelnemen aan gezamenlijke
besluitvormingsprocessen en het ontwikkelen van een respectvolle omgang met diversiteit
en soms tegengestelde opvattingen. Daarbij gaat het er niet alleen om wat er gezegd wordt,
maar ook om hoe het gezegd wordt, en welke emoties dat op kan roepen. Ook gericht vragen
stellen en actief kunnen luisteren zijn hier belangrijke vaardigheden voor.
Leerlingen leren dat hun stem gehoord wordt, dat hun inbreng ertoe doet bij besluitvorming in de
klas. Zij ervaren dat de ander ook een stem heeft en ontdekken overeenkomsten en verschillen
tussen mensen.
Zie ook: curriculum.nu: https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/
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5. Dit willen we bereiken: doelen
Hieronder staan de algemene doelen van DHS al ingevuld. Deze zijn aangevuld met eigen doelen, op
basis van onze visie en context.
-

Wat moeten de kinderen kennen en kunnen op het terrein van burgerschapsvorming als ze de
school verlaten?
Wat willen we de kinderen leren gezien onze visie en context?
Wat willen de kinderen zelf leren?
Welk gedrag zie jij eind schooljaar bij je kinderen?
Kunnen de kinderen uitleg geven over de waarden op school?

Kennis

Onze kinderen hebben inzicht in de spelregels en de werkwijze van de
Nederlandse democratie.
… weten dat er verschillende meningen zijn
… weten dat er verschillen in leefomgeving en gezinsculturen zijn
… weten dat er verschillen tussen culturen en de daarbij horende
normen/waarden bestaan
… weten wat het begrip democratie inhoudt en wat het tegengestelde betekent
… hebben kennis van het verkiezingsproces
... weten dat vrijheid van meningsuiting niet een wereldwijd gemeengoed is
… hebben kennis van wat er speelt in de wereld en actualiteit

Attitude

Onze kinderen hebben respect voor diversiteit in brede zin en leren dat
spanning en wrijving erbij horen.
… hebben vanuit SNOR een open houding en respect voor de ander, zonder
(ver-)oordelen
… zijn betrokken bij hun leefomgeving; het gezin, sportclub, school, het dorp
… voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en de naaste omgeving
… zijn in staat een juiste luisterhouding (en open blik) aan te nemen
… stemmen af op de situatie

Vaardigheden

Onze kinderen kunnen hun mening onderbouwen en met elkaar in dialoog
gaan daarover.
... kunnen luisteren naar de ander
… kunnen in verschillende situaties spelen en reageren
… kunnen zich verplaatsen in de ander
… beheersen gesprekstechnieken, zoals discussiëren, debatteren
... kunnen hun eigen mening goed onder woorden brengen
… kunnen een stelling verdedigen met argumenten
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Reflectie

Onze kinderen denken na over hoe zij zich verhouden tot de anderen en het
andere.
… denken na over het eigen handelen
… reflecteren op de invloed die hun woorden en daden hebben op een ander
… leren hun eigen waarden vormen
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6. Dit doen we: activiteiten
-

Wat komt waar aan de orde en hoe bouwt het op elkaar voort?
Welke inhouden en doelen komen al aan bod?
Welke bestanden methoden en lessen die we al doen passen bij de doelen van burgerschap?
Waar hebben we nog iets te ontwikkelen?
Welke inhouden en doelen gaan we op een andere manier aan bod laten komen; in de
schoolcultuur en/of (buitenschoolse) activiteiten?

Groep
Kleuters

Groep 3

Groep 4

Groep 5/6

Groep 7/8

Lessen/methoden
Aanbod van
prentenboeken passend
bij burgerschap, o.a.:
- Twee moeders trouwen,
- Kevin wil een prinses
zijn.
-Andere culturen
- De koffer

Projecten/activiteiten
Bezoek bejaardenhuis

Schooltv. o.a. Koekeloere,
Huisje boompje beestje
Veilig leren lezen

Diverse projecten: jij en
ik, Sinterklaas, Kerst
In bijna iedere kern komt gehele jaar door
een aspect aan bod

Overblijftv /klokhuis
Alles- in- 1
Nieuwsbegrip
Overblijf tv/klokhuis
Alles-in-1
Nieuwsbegrip
Jeugdjournaal
Klokhuis
Dag van Vandaag
Vormingsonderwijs
Alles-in-1

Wanneer in het jaar?
Zie curriculum

Contact maken met de
buurt, dmv kaartjes,
tekeningen, knutsels
Kerstliedjes met oudere
(buurt-)bewoners

In bijna ieder project
komt een aspect aan
bod
In bijna ieder project
komt een aspect aan
bod

Vakdocent
In bijna ieder project
komt een aspect aan
bod

Nieuwsbegrip
Jeugdjournaal

Actualiteit volgen en
kritisch bekijken

Digitale vaardigheden

Mediamasters

gehele jaar door

gehele jaar door

gehele jaar door

Tutoring
Vormingsonderwijs

Vakdocent
Indiëherdenking (gr. 8)

September

Kinderpostzegels

November
13

Schoolbreed

Stichtingbreed

Leerlingenraad verkiezingen
Goede doelen actie
Aandacht aan de medemens door bijv. een kaart met
kerst

start schooljaar
gedurende het schooljaar

Methode kinderen en hun sociale talenten
Leerlingenraad
Gezamenlijke activiteiten als samen buiten spelen,
gezamenlijke Sint-, kerst-, Paas- en andere vieringen,
werken in circuitvorm, optreden voor en met elkaar
Kinderraad

gehele jaar door

november/juni

Ontwikkelen:
De leerkrachten bewust maken van de genoemde doelen, zodat burgerschapsonderwijs levend wordt
voor hen en daarmee voor de kinderen. Door o.a. de doelen op een A4 in de klassenmap aanwezig,
zodat de leerkracht steeds gedurende het schooljaar en m.n. bij aanvang van het schooljaar kan
refereren aan deze kennis, attitude, vaardigheden en reflectie bij de kinderen.
Onderzoeken of Kwink hier beter bij aansluit dan de methode ‘kinderen met hun sociale talenten’.
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7. Evaluatie
Om te weten of de school het goed(e) doet, is geregelde evaluatie nodig. Door de ontwikkeling van
kinderen in kaart te brengen, kan het onderwijs worden bijgestuurd en afgestemd op de actuele
leerbehoeftes. Ook komen knelpunten en randvoorwaarden aan het licht, waar maatregelen voor
genomen kunnen worden. Zo kan er verantwoording worden afgelegd over de aanpak van de school.
Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid van de burgerschapscoördinator of werkgroep.
We volgen de ontwikkeling van de kinderen ten aanzien van de gestelde leerdoelen door:
o kwaliteitskaart burgerschap voor leerkrachten (zie meerjarenplanning WMK)
o burgerschap lijst voor leerlingen (WMK in mei/juni)
Nav bovenstaande jaarlijks:
-

Wat gaat goed en wat vraagt aandacht (schoolbreed, per groep en per leerkracht) ?
Wat gaan we eraan doen: bijstellen van de aanpak, aanscherpen van de doelen of is er iets
anders nodig?
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8. Organisatie
Onze coördinator burgerschap is Chantal Verbeek. Samen met dir. vormt zij een werkgroep.
Zij: -

zorgt voor implementatie, uitvoering, borging
is aanspreekpunt voor het onderwerp
zorgt dat het op de agenda komt en maakt enthousiast
volgt actuele ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs
plant de projecten en activiteiten
heeft kennis van vakliteratuur, bijv. middels scholing
organiseert waar nodig deskundigheidsbevordering voor het team
organiseert de evaluatie
zoekt de samenhang als IKC
stelt dit beleidsplan jaarlijks bij waar nodig

8.1

Taakverdeling: wie doet wat, wanneer en hoe

De taken rond het opstellen, uitvoeren en evalueren van ons burgerschapsbeleid zijn als volgt:
Wat doen we

Wie

Wanneer

Hoe

oriënteren op Kwink

dir.

mrt/april 2022

website

burgerschap vragenlijst
voor leerlingen
ontwikkelen

team

op pv van 21-2-2022

in kleine
groepjes ahv de
doelen

cyclisch aanbod

team IKC

m.i.v. schooljaar
2022-2023, jaarlijks

zie onder

onderwijsaanbod
burgerschap

team

het gehele schooljaar

zie curriculum

vragenlijst leerlingen

leerlingen gr.
5 t/m 8

mei/juni

WMK

quickscan team (+
analyse door werkgroep)

team

1x in 4 jaren planning

WMK

analyse vragenlijst ll.

werkgroep
burgerschap

eind van het schooljaar

WMK

nav analyse ll. vragenlijst
(1x per 4 jaar ook analyse
quickscan)

werkgroep
burgerschap
en team

start van het schooljaar

aanpassingen
curriculum

aanbod burgerschap
bespreken

team

jaarlijks op PV

zie jaarplanning

ouders informeren

directeur

wekelijks

Nieuwsbrief
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Bijlage: Uit curriculum.nu

Visie op het leergebied burgerschap
Kader
Burgerschapsonderwijs rust leerlingen toe om op basis van eigen idealen, waarden en
normen te functioneren in een democratische en diverse samenleving.
Burgerschapsonderwijs draagt bij aan het ontwikkelen van het vermogen en de bereidheid
om binnen de kaders van de democratische rechtsstaat een bijdrage te leveren aan de
instandhouding of verdere ontwikkeling van een democratische cultuur.*
In een democratische rechtsstaat kiezen burgers hun volksvertegenwoordiging.
Grondrechten beschermen hen tegen willekeur en machtsmisbruik. Aan onze democratische
rechtsstaat liggen historisch drie basiswaarden ten grondslag: vrijheid, gelijkheid en
solidariteit. Nadenken over de betekenis van de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat en jezelf daartoe leren te verhouden is een formele taak van
burgerschapsonderwijs. Wat deze waarden precies betekenen en hoe zij zich tot elkaar
verhouden is voor meerdere uitleg vatbaar en onderwerp van discussie. Dat biedt scholen de
mogelijkheid om eigen accenten te leggen. Hieruit ontstaat ruimte om invulling te geven aan
de eigen identiteit en onderwijsvisie. Vanzelfsprekend staat het scholen vrij om hier andere
waarden aan toe te voegen die de morele betrokkenheid van mensen op anderen
uitdrukken, zoals (maatschappelijke) verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, naastenliefde
of volwassenheid.
Democratie veronderstelt en biedt ruimte aan een diversiteit van opvattingen en
levensstijlen. Sociale cohesie blijft daarbij van belang en vraagt om een inspanning om
gedeelde waarden te vieren en verder te ontwikkelen. Leerlingen ontwikkelen
burgerschapsvaardigheden rond de inhoudelijke kernen democratie en diversiteit. Dit
oefenen zij daarnaast in het omgaan met maatschappelijke vraagstukken waarin waarden
en belangen nadrukkelijk een rol spelen, zoals globalisering, duurzaamheid en technologie.
Burgerschapskennis en -vaardigheden doen leerlingen op in vak- en leergebieden,
vakoverstijgende projecten en -activiteiten, door het klas- en schoolklimaat en tijdens
buitenschoolse activiteiten. In de school oefenen ze denk- en handelwijzen die
voorwaardelijk zijn voor democratische participatie en die bijdragen aan hun
oordeelsvorming. Een veilig schoolklimaat draagt aan dit alles onmiskenbaar bij.

Doelen
Hoofddoelen van het onderwijs zijn kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
Burgerschapsonderwijs draagt bij aan al deze hoofddoelen. Voor burgerschapsonderwijs is
het belangrijk dat leerlingen kennis hebben van en inzicht krijgen in onze diverse
samenleving, de werking van onze democratische rechtsstaat en hun rol daarin. Ook bij het
aansluiten op verschillende vormen van vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt (kwalificatie) is
burgerschap een belangrijk aandachtspunt. Persoonsvorming en reflectie op de eigen
identiteit is essentieel voor burgerschap: om betekenis te geven aan de wereld om hen heen
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en aan hun eigen rol daarin, moeten leerlingen zich bewust worden van wie ze zijn of willen
worden en hoe ze zich tot een ander en het andere willen verhouden.
Socialisatie komt in de context van burgerschap neer op het inwijden van leerlingen in een
democratische cultuur en het stimuleren van een humane en vreedzame houding ten
opzichte van anderen en de wereld om hen heen. Daar hoort individuele vrijheid bij,
begrensd door de vrijheid van de ander en door de mogelijkheden van de leerling. De
spanning die zich hier aandient tussen individuele vrijheid en sociale normen is niet op te
heffen: zowel autonomie als het vormgeven aan inclusie en sociale cohesie vanuit gedeelde
waarden zijn tegelijkertijd doelen van het (burgerschaps)onderwijs. Studie van de vormen en
de normen van de democratische rechtsstaat, het gesprek over sociale en maatschappelijke
verschijnselen en problemen en de persoonlijke ervaring daarvan maken van
burgerschapsvorming een zo open mogelijk, kritisch-reflectief proces.

Inhouden
Leerlingen maken deel uit van de samenleving. We menen dat leerlingen te beschouwen zijn
als burgers, met gedrag, rollen, rechten en verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd
en hun ontwikkelingsniveau.
In de school moeten democratische waarden en rechten zoals opgenomen in de grondwet, in
verdragen van de Europese Unie en de Raad van Europa (EVRM), de universele verklaring van
de rechten van de mens (UVRM) en het VN-verdrag van de rechten van het kind (IVRK)
uitgangspunt zijn voor al het handelen.
Op school uiten en ontwikkelen leerlingen waarden, overtuigingen en opvattingen, hetgeen
ook tot waardenbotsingen kan leiden. De school wijst op (mogelijke) verschillen tussen
algemeen geldende normen en individuele opvattingen. Zij biedt leerlingen handvatten om
met verschillen van inzicht om te gaan, en de overtuigingen, belangen en emoties die
daaraan ten grondslag liggen of daaruit voortkomen te onderzoeken. Leerlingen leren over
historische contexten waar de democratische rechtsstaat uit is voortgekomen. Ze leren dat er
andere bestuursvormen waren, zijn en denkbaar zijn, en hoe deze zich tot de rechtsstaat
verhouden.
Burgerschapsonderwijs daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen
leefwerelden en grotere maatschappelijke vraagstukken, zoals globalisering, duurzaamheid
en technologie. In dat verband leren leerlingen kritisch na te denken en gericht te reflecteren
op deze complexe, ook ethisch geladen vraagstukken. Ook de (on)macht en
(on)mogelijkheden van het individu in relatie tot instituties en structuren zijn thema's
waarover ze daarbij aan het denken worden gezet.
De school kun je opvatten als een samenleving, en tot op zekere hoogte een democratie in
het klein. Binnen de schoolcontext en in de schoolomgeving brengen leerlingen hun
burgerschap in praktijk, oefenen zij medezeggenschap en ontwikkelen zij de sociale en
democratische vaardigheden die zij daarbij nodig hebben. Zij leren om te gaan met gezag en
macht, met invloed en regels. Zij weten hoe wetten werken en tot stand komen en
verkennen en analyseren hoe ze invloed kunnen uitoefenen. Leerlingen worden zich bewust
van de rechten en de plichten die zij als leerlingen, als huidig en als toekomstig burger
hebben.
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Leerlingen leven in een diverse samenleving waarin mensen met verschillende
sociaaleconomische posities, levensbeschouwelijke, religieuze en culturele achtergronden,
politieke en seksuele oriëntaties en fysieke en mentale mogelijkheden samenleven.
Scholen zijn zelf meer of minder divers. Uitgaande van hun leerlingpopulatie en de
schoolcontext geven zij vorm aan de school als oefenplaats voor democratie en diversiteit, en
betrekken daar zo mogelijk ook de omgeving bij. Vanuit verwondering en interesse gaan
leerlingen op zoek naar gemeenschappelijkheid en gedeelde ‘opvattingen’. In gesprek met
elkaar ontwikkelen zij begrip en empathie en herkennen en erkennen zij de ander als
medemens. De school maakt ruimte voor de ervaring dat niet iedereen het met elkaar eens
is of hoeft te zijn, dat hierdoor wrijving kan ontstaan en dat emoties daarbij een plek
hebben. Ook de ervaring en het inzicht dat mensen uiteindelijk veel gemeenschappelijk
hebben, zoals dezelfde basisbehoeften en dezelfde fundamentele rechten, hoort daarbij.
Behalve op het niveau van klas en school ontwikkelen leerlingen zich ook op andere
schaalniveaus als burger: lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal. Ze ontdekken
overeenkomsten en verschillen tussen mensen, landen, culturen, religies,
levensovertuigingen en politieke stromingen. Dit biedt een basis voor een klimaat waarin
leerlingen leren elkaar en anderen te begrijpen, te waarderen en te respecteren. Daarbij
leren ze zich ook te verplaatsen in elkaars en in andermans perspectieven.
* Gebaseerd op de definitie van de Onderwijsraad (2012).
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OBS de Pijler

1 Schoolnormen
1.1 Schoolnormen
Op 29 mrt. hebben we onze schoolnormen voor de eindtoets IEP vastgesteld. Onze schoolnormen steunen op het
gemiddelde in onze eigen categorie. Veelal zijn onze schoolnormen iets boven gemiddeld. Ambitie is de onderdelen
lezen en taalverzorging 100% 1F en voor rekenen 98% 1F.
Schoolnormen 2021 / 2022
Onderdeel

% 1F

% 1S/2F

Signaleringswaarde inspectie [31-32]

85%

45,5%

95,5%

58,6%

Schoolnorm gemiddelde

99%

65%

Schoolnorm Lezen

100%

75%

Schoolnorm Taalverzorging

100%

78%

Schoolnorm Rekenen

98%

65%

Landelijk gemiddelde [31-32]

Analyse en conclusies
Bij zowel lezen als taalverzorging hebben we de schoolnorm van 100% 1 F gehaald. Echter de norm van rekenen
op 1F niet, dat was dit schooljaar 89% 1F en 11% heeft 1F niet gehaald. Dat waren 2 van de 19 leerlingen.
Zowel taalverzorging (79%) als lezen (79%) is boven onze eigen ambitie op streefniveau.
Bij rekenen halen we onze ambitie op 1S niet. (58% t.o.v. onze ambitie van 65%).
Met het team gaan we m.n. inzoemen op de resultaten van rekenen en hoe deze te verbeteren in de toekomst.

Analyse referentieniveaus 2021-2022
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1. Observatie en registratie: frequentie, werkwijze en cyclus
Twee keer per jaar, in maart en oktober wordt er geregistreerd in KIJK! door de
kinderopvang en in jan. en juli door onderwijs. De momenten voor registratie zijn
opgenomen in de toetskalender (net als de datum waarop de registratie wordt
afgesloten) Dit ziet er als volgt uit:
maart – oktober

▪ Verzamelen

Eerste twee
weken
maart/oktober

▪ Invullen

ontwikkelingsgegevens d.m.v. observaties in voor kinderen
betekenisvolle situaties.
▪ Dagelijks observatienotities maken van minimaal 2 á 3 kinderen. Notities
maken in KIJK! Webbased of op papier (zie bijlage 1). Dit wordt met
het team besproken. De notities worden gemaakt op het gebied van
taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek, basiskenmerken en
betrokkenheid.
▪ Notities worden gemaakt op rustige tijden op de groep, dit kan ook
tijdens vrij spel, met pen en papier.
▪ Op basis van observaties vervolg aanbod inplannen aan de hand van
activiteiten vanuit het VVE programma: gericht op de volgende stap in de
ontwikkeling. Zie hiervoor mijlpaal en beschrijving in de handleiding.
KIJK! registratie voor ieder kind a.d.h.v. verzamelde gegevens.

▪ Inventariseren

voor wie en/of voor welk ontwikkelingsgebied nog meer
informatie nodig is om KIJK! in te kunnen vullen.
▪ Activiteiten organiseren waardoor de benodigde informatie verkregen
kan worden. Let wel: betekenisvol!
▪ Compleet maken van de KIJK! registratie.
▪ Afsluiten

registratie na check of alles is ingevuld! (Afspreken door wie)

Tussentijds registreren bij twijfel van eventuele achterstand of voorsprong
behoort tot de mogelijkheden.
Door de kinderopvang collega’s wordt gewerkt op de tablet of op de werktelefoon. KIJK!
observaties worden NIET op privé toestellen ingevuld. Collega’s onderwijs werken op
papier of digitaal. De papieren aantekeningen zijn voor de duo collega ten alle tijden in te
zien.
Elke pm'er is voor elk kind verantwoordelijk voor de dagelijkse notities. Alleen de
registratie wordt gedaan door de mentor van het kind. Beide collega’s van een
onderwijsgroep zijn voor elk kind verantwoordelijk voor de dagelijkse notities
alsmede de registratie.

KIJK! Borgingsdocument
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2. Kinderen die instromen
Voor kinderen die instromen wordt direct begonnen met observeren van de
basisgegevens. De leerkracht koppelt de eerste 3 weken intensief terug hoe het gaat met
het kind op school. Op basis van observaties kan (in onderwijs na 6 weken) een
oudergesprek worden gevoerd waarbij de focus vooral ligt op het welbevinden van het
kind. Na gesprek met ouders kan aanvullende informatie eventueel worden verwerkt in
de observaties/registraties. Daarna gaan deze kinderen mee in de cyclus van observatie en
registratie. Let wel: pas na 3 maanden opvang is het redelijkerwijs mogelijk om van een
kind een complete registratie te maken.

3. Gebruiken van de detaillijsten:
Detaillijsten zijn terug te vinden in het KIJK! registratiesysteem.
Detaillijst basiskenmerken:
Wordt ingevuld voor kinderen bij wie twijfel is én die - - of -+ scoren.
Lijst wordt uitgeprint en ingevuld en opgeborgen achter de naam van het kind in de
map “kindgegevens”.
Detaillijst risicofactoren:
Wordt ingevuld voor kinderen bij wie twijfel is.
Lijst wordt ingevuld en opgeborgen achter de naam van het kind in de map “kindgegevens”. Let
wel: deze lijst is meer keren in te vullen. Dus bij een tweede keer invullen zelfde lijst gebruiken!
NT2 lijsten:
Deze lijsten worden alleen gebruikt door de pedagogisch coach van De Hoeksche
School Kinderopvang.
Ontwikkelingsvoorsprong:
Deze lijsten worden alleen gebruikt door de pedagogisch coach van De Hoeksche
School Kinderopvang.
Zorgbesprekingen:
Voor kinderen die worden aangemeld voor de zorgbesprekingen worden minimaal de volgende
lijsten ingevuld aangeleverd:
Detaillijst basiskenmerken
Detaillijst risicofactoren

KIJK! Borgingsdocument
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4. Analyse van individuele rapporten
Voor kinderen voor wie een zorgbespreking gepland is (intern of extern) wordt een
individueel ouderrapport geprint.
Individuele rapporten gebruiken we bij de voorbereiding van het oudergesprek en bij de overdracht.
Na het ouder- of zorggesprek wordt het rapport meegegeven aan ouders of vernietigd.

Voor de peuterspeelzaal/kinderopvang wordt het laatste rapport gebruikt als basis voor het
overdrachtsgesprek met de leerkracht van de volgende groep wanneer er een warme overdracht
plaats vindt.
Ditzelfde geldt voor de warme overdracht van groep 2 naar 3.

5. Analyse groepsrapporten
Het groepsrapport wordt door de pm’er én VE-coach (kinderopvang) en groepsleerkrachten
(onderwijs) geanalyseerd en besproken in een groepsoverleg (kinderopvang) en in een
groepsbespreking bij onderwijs. Desgewenst kan dit document toegevoegd worden in de map
‘kindgegevens’ (opvang) en/of in Parnassys.

KIJK! Borgingsdocument
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6. Ouders
Afspraken over registratieopmerkingen:
Één keer per jaar, in oktober vinden er 10-min. gesprekken plaats met ouders en de mentor van
het kind. Hierbij wordt het rapport als leidraad gebruikt tijdens het gesprek. Daarna/tijdens wordt
het formulier “oudergespreksformulier” ingevuld en ondertekend door ouders. Hierin kunnen
gemaakte afspraken worden bevestigd.
Bij onderwijs vinden drie keer per jaar, in november, maart en juni (niet standaard) 10-min.
gesprekken plaats met ouders. Hierbij wordt het rapport als leidraad gebruikt tijdens het gesprek.
Hiervan wordt een verslag gemaakt in Parnassys. Hierin kunnen gemaakte afspraken worden
bevestigd.
Een registratie-opmerking wordt gemaakt als die iets toevoegt aan de werkelijke registratie. Als de
kalenderleeftijd en ontwikkelingsleeftijd gelijk lopen is het niet nodig om een opmerking te maken.
Is de kalenderleeftijd en ontwikkelingsleeftijd erg verschillend (dus 4 maanden of meer) dan wel
een opmerking maken.
Een KIJK! lijst voor ouders wordt alleen meegegeven wanneer ouders hierom vragen bij de
kinderopvang. Belangrijk hierbij is om uitleg te geven over hoe dit rapport gelezen dient te worden.
Bij onderwijs zoeken we naar de juiste vorm van op papier meegeven van de ontwikkeling van de
kinderen aan ouders.

7. Overdracht
Procedure stedelijke overdracht, overdrachtsformulier KIJK!, toestemming ouders,
ondertekenen papieren dossier, digitale overdracht (verhuizen) na toestemming
ouders, afspraken tussen voor- en vroegschool.

KIJK! Borgingsdocument
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Wanneer een kind de opvang verlaat om naar de basisschool te gaan, wordt een verplicht
overdrachtsformulier ingevuld door de mentor van het kind. Dit document plus de laatste KIJK!
registratie, zal na toestemming van ouders worden gedeeld met de (desbetreffende) basisschool.
In ons IKC is er standaard een warme overdracht middels een gesprek tussen pm’er en leerkracht.
En eventueel tussen IB’er en/of ouders.
In ons IKC wordt het dossier verhuisd naar de juiste kleutergroep. Ook hier dienen ouders
toestemming voor te geven.
Wanneer een kind tussentijds de opvang of school verlaat, kan met toestemming van ouders
de laatste registratie worden meegeven of worden overgedragen aan de eventuele nieuwe
opvang of school.
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8. Actueel houden van de kennis van het werken met KIJK!
Voor kinderopvang: jaarlijks start er één of meerdere groepen aan de training KIJK! i.v.m. instroom
personeel.
Het huidige personeel kinderopvang: nieuwe updates worden per kwartaal naar de locaties
gemaild. Jaarlijks vindt er een opfrisdagdeel plaats in het kader van KIJK!
Team IKC de Pijler voor- en vroegschool volgt een gezamenlijke KIJK!training van 3 avonden in
2022-2023.

9. Evaluatie van de afspraken
Jaarlijks in september wordt dit borgingsdocument op DHS ko niveau herzien.
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Inspectiebezoek IKC de Pijler
23 juni 2022

Verificatieonderzoek onderwijsinspectie
Op 23 juni a.s. bezoeken de heer Molenaar en mevr. Wolleswinkel IKC de Pijler in het kader
van een verificatieonderzoek naar aanleiding van het bezoek aan het bestuur op 30 mei j.l.
De inspecteurs willen graag zien wat IKC de Pijler biedt in het kader van Voor- en Vroeg
schoolse Educatie (VVE). Na telefonisch contact met Dhr. Molenaar op 8 juni is het volgende
globaal afgesproken.
Dagprogramma:
Tijd

Inhoud

Betrokkenen

08:15 - 08:30

Ontvangst inspecteurs op het IKC

Team en Anja

08:30 - 09:00

Gesprek inspecteurs met IB-directie,
Esther Mulder sluit aan vanaf 08:45

Sandra (IBer), Anja en
Esther

09:00 - 09:30*

Bezoek kinderopvang- en peuterspeelzaal
groep

Pm’ers Annemarie, Sabine
en Ilse

09:30 - 10:15*

Bezoek kleutergroepen 1/2a en 1/2b

Leerkrachten Astrid en
Stefany

10:15 - 10:30

Gesprek met leiding IKC

Anja en Esther

10:30 - 11:00

Gesprek pm’ers in IB kantoor

Sabine, Ilse en Anja

11:00 - 11:30

Gesprek leerkrachten 1/2 in IB kantoor

Astrid, Stefany en Anja

11:30 - 12:15

Voortzetting gesprek IB-directie

Sandra en Anja

12:15 - 12:30

Afsluiting van het bezoek

Team en Anja

*Tijdens de groepsbezoeken zal Esther Mulder (regiomanager DHS KO) mevr. Wolleswinkel
begeleiden naar de kinderopvang groep en 1/2b en Anja men. Molenaar naar de
peuterspeelzaal groep en 1/2a.

Iv.m. het aankomende inspectiebezoek is het van belang het Pijler verhaal goed af te
stemmen op MT- (stafverg. 10 juni incl. Esther) en werkvloer niveau (Overleg gepland do. 16
juni 13.00-14.30).
We hanteren dezelfde onderliggende visie en terminologie.
Dat is geborgd in de volgende documenten:
● Visie (reeds gedeeld met logo, uitprinten voor het Handboek de Pijler in je groep)
● DHS Beleidsplan voeding, pedagogisch beleid(ko en psz), risicovol spel
● Jaargids, o.a. aangepast voedingsbeleid
● Jaarplan 2022-2023
● Borgingsdocument KIJK IKC de Pijler
● Methode Uk en Puk bij DHS ko
● Handboek de Pijler met thema jaaroverzicht onderbouw IKC de Pijler en
zorgstructuur jonge kind.
○ Drive: Ontwikkelingsweb per thema
○ Klassenmap: Week/dagplanning met activiteiten, interventies en interventie
groepjes (conform groepsplan)

●

Overzicht flitsbezoeken incl. feedback formulier

Gezamenlijke acties:
● Betrokkenheid IKC directeur bij vacatures DHS ko
● Beleidsavonden DHS ko
● Gezamenlijke startvergadering incl. regiomanager
● 1 aanspreekpunt op school voor alle ouders
● 1 team
● 1 teamuitje
● 1 nieuwsbrief naar ouders
● Alle vieringen zijn gezamenlijk
● Gezamenlijk gebruik faciliteiten in het gebouw, o.a. themahoek in hal voor ko
kinderen en groep ½
● Werkgroepen met ko en onderwijs collega’s
Gezamenlijke acties bestuursniveau:
● Scholing alle directeuren IKC leidinggevende (2019-2020)
● Cora Labree aanwezig bij DB
● Beleidsmedewerker 0-7 jaar DHS
● IKC reglement
● Regelmatig update IKC ontwikkeling van Cora in DB
Onze ambities voor het team IKC:
● Gezamenlijke scholing KIJK (gepland voor 2022-2023); Visie op het jonge kind
● Bijwonen van elkaars overleggen, standaard pm’er bij onderbouwvergadering en
leerkracht bij groepsoverleg ko m.i.v. schooljaar 2022-2023
● Onderwerpen beleidsavonden onderwerp van overleggen ko-onderbouw
● Doorgaan beleid in risicovolspel
● Gesprekkencyclus op elkaar afstemmen
Stafoverleg vr. 10 juni 10.00 uur
Staf IKC de Pijler en Esther Mulder, regiomanager DHS ko
Met elkaar voorbespreken wat dit inspectiebezoek van ons vraagt. Wat de vervolgstappen
zijn en voor wie.
Werkvloeroverleg do. 16 juni 13.00 uur
Aanwezig: ko; Ilse en Sabine/Annemarie en Esther (Esther zorgt voor voldoende toezicht)
: onderwijs; Astrid, Stefany en Anja (Tessa en de stagiaires begeleiden de 2
kleutergroepen, Eric is voor de kleuters afgezegd)
Gespreksonderwerpen:
● Wat betekent VVE voor de kinderopvang en voor onderwijs?
VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie (voorschool = kinderopvang incl.
peuterspeelzaal, vroegschool is groep 1 en 2 van de basisschool.
Doel inzet VVE: achterstanden voorkomen, planmatig aanbod aan de hand van
doelen met inzet interventies om te zorgen dat een goede start gemaakt kan worden
op de basisschool.
● Hoe ziet de doorgaande lijn eruit op de werkvloer?
● Wat is de inhoud van de geboden lessen die dag?
● Betekenis/doelen inrichting ruimte?
● Wat moet er nog gebeuren voor donderdag 23 juni a.s.? Wie doet wat?

Verslag bezoek
Op de afgesproken tijd arriveerden mevr. Wolleswinkel en men. Molenaar (inspecteurs van
het onderwijs) op ons IKC. bij de bar zijn zijn de aanwezige collega’s aan hen voorgesteld.
Vervolgens zijn we om 8.30 uur gestart met een rondleiding door het gehele IKC en over het
plein, zoals ik die ook aan ouders geef.
Daarna zijn we in mijn kantoor gaan zitten met Sandra erbij en even later sloot ook Esther
Mulder, regiomanager DHS ko aan.
Iedereen heeft zich daar aan elkaar voorgesteld. Men. Molenaar heeft uitgelegd dat zij niet
komen (be-)oordelen, maar komen verifiëren of wat de bestuurder heeft verteld over
ontwikkeling van IKC’s klopt met de realiteit. Mevr. Wolleswinkel is daarbij ingevlogen
vanwege haar expertise op het gebied van VVE. En op andere scholen worden weer andere
zaken geverifieerd.
Om te verifiëren hebben ze gekeken naar het aangebodene bij de 2 kinderopvang groepen,
men. Molenaar met Anja bij Ilse op de peuterspeelzaal en mevr. Wolleswinkel met Esther bij
Sabine en Annemarie bij de kinderopvang. Vervolgens zijn we overgestoken naar de
kleutergroepen. Laatstgenoemden gingen naar groep 1/2b bij Stefany en eerstgenoemden
naar Astrid in groep 1/2a.
Na die observaties hebben Esther en Anja vragen beantwoord over wat zij zagen en
vervolgens is men. Molenaar in gesprek gegaan met Stefany en Astrid en mevr.
Wolleswinkel met Ilse en Sabine.
Na die gesprekken zijn Sandra en Anja weer uitgenodigd om de laatste vragen, die
voortkwamen uit de gesprekken n.a.v. de observaties, te beantwoorden.
De inhoud van de gesprekken met IB, directie en regiomanager lag op het gebied van de
doorgaande lijn in VVE beleid. Welke kinderen zijn VVE geïndiceerd, welk aanbod krijgen zij
als kleuter, kan de basisschool deze kinderen al volgen middels KIJK!, etc. Daarnaast is er
gesproken over de leerrijke omgeving in de groepsruimten
We hebben verteld hoe we tot hier zijn gekomen, vanaf het Programma van Eisen voor de
nieuwbouw, de samenwerking toen al met kinderopvang en peuterspeelzaal, de
gezamenlijke visieontwikkeling, tot de dagelijkse samenwerking op de werkvloer.
Men vroeg vol belangstelling naar het IKC reglement en de manier waarop Cora de
directeuren op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op IKC gebied.
Daarnaast zijn we ingezoomd op de rol van pedagogisch coach in de kinderopvang. En de
rol van de IBer binnen de kinderopvang. De rol van pedagogisch coach leek onduidelijk voor
hen.
Ter sprake kwam ook hoe we omgaan met verschillende vooropleidingen. Daarbij hebben
we aangegeven dat ieder vakgebied eigen expertise met zich meebrengt en dat we die leren
kennen door IKC breed bij elkaar flitsbezoeken af te leggen.
We hebben ook gesproken over de aansturing van het bestuur. Hoe sturen zij de
ontwikkeling van IKC’s. Daarbij hebben we het DB, de aanwezigheid van Cora daarbij, de
IKC leidinggevende scholing in company, de beleidsmedewerker IKC ontwikkeling in dienst
van DHS benoemd.
En hebben we mogelijkheden voor doorontwikkeling als IKC verkend doordat de inspecteurs
aangegeven dat indien de IBer en de directeur voor een klein % betaald worden door de
kinderopvang, er meer mogelijkheden voor verregaande samenwerking op de werkvloer
komen. Denk bijv. aan functioneringsgesprekken van de directeur ook met de medewerkers
van de kinderopvang, maar ook het volgen van kinderen via KIJK!
Kortom men verifieerde vooral en was erg geïnteresseerd in hoe we tot hier zijn gekomen en
wat onze ambities zijn. Zij waren positief over de gehele gang van zaken en ons IKC.
Complimenten aan iedereen. Met recht: ‘met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel
SNOR, was hun conclusie.

Bijlage:
Uit het Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal - De Hoeksche School Kinderopvang – mei 2022

3.1 Visie van De Hoeksche School Kinderopvang op de peuterspeelzaal
De psz biedt aan kinderen de mogelijkheid om zich in een veilige omgeving, in groepsverband,
te ontwikkelen. De psz biedt optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 2- 4 jaar. De
psz dient te voldoen aan de eisen, voortvloeiende uit de wet kinderopvang/IKK, met betrekking
tot kwaliteit en continuïteit.
Kinderopvang houdt in het begeleiden van kinderen gedurende een aantal dagdelen per week. Dit
betekent dat de kinderopvang aanvullend werkt op de opvoeding thuis.
Onze belangrijkste uitgangspunten in het omgaan met kinderen en met ouders zijn:
Uitgangspunten:
- Betrouwbaarheid: we zijn duidelijk, we komen onze afspraken na. Kinderen en hun
ouders weten waar ze aan toe zijn, we bieden daarmee houvast. Daarmee bieden we
emotionele veiligheid. We zien dit als een basisvoorwaarde voor groei.
- Aandacht en betrokkenheid: we communiceren met onze volle aandacht, we zijn
opmerkzaam op de (verbale en non-verbale uitingen van) wensen en behoeften van
de kinderen. Hierdoor voelen alle kinderen zich erkend en gerespecteerd.
- Respect: we hebben respect voor de eigenheid en van het eigen ontwikkelingsproces van
kinderen, voor de belangen en opvattingen van ouders en gastouders, voor de ruimten
en materialen en voor collega’s.
- Plezier: we willen dat kinderen plezier hebben, er is ruimte voor liefde, humor en
vrolijkheid. Het sociale leven in de groep is waardevol. Plezier geeft positieve energie.
Deze uitgangspunten worden besproken tijdens de groepsoverleggen op de groep met
de pedagogisch coach.
Spelen is Ontwikkelen!
3.2 VE beleid (beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie)
De Hoeksche School Kinderopvang biedt aan alle kinderen een ontwikkelingsprogramma aan,
genaamd Uk en Puk ongeacht of zij een VE indicatie hebben (een indicatie dat er een dreigende
ontwikkelingsachterstand ontstaat). Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van het
jonge kind. Samen met de ouders wil De Hoeksche School Kinderopvang het kind zoveel mogelijk
kansen bieden om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. De pm’ers creëren een rijke
leeromgeving. De pm’er creëert en grijpt kansen om kinderen leerervaring op te laten doen.
Hierbij ontvangt de pm’er coaching on the job door observatie en interactie begeleiding van de
pedagogisch coach. De Hoeksche School Kinderopvang leert aan kinderen, door ze te laten
experimenteren, uit te proberen en te ervaren. Aan de hand van thema’s die dicht liggen bij de
belevingswereld van het kind komen alle ontwikkelingsaspecten van kinderen aan bod.
Deze ontwikkelingsgebieden zijn:
- Taal
- Rekenen
- Sociaal-emotioneel
- Motoriek
De Hoeksche School Kinderopvang werkt met het observatiesysteem KIJK! voor alle kinderen,
ongeacht of zij een VE-indicatie hebben. Dit observatiesysteem sluit aan bij het
ontwikkelingsprogramma Uk en Puk en observeert kinderen meerdere malen gedurende de
opvangperiode. Op deze manier is de ontwikkeling van kinderen goed te volgen en kan indien
nodig begeleiding geboden worden aan de hand van een handelingsplan.

Alle pm’ers die in het bezit zijn van het certificaat Uk en Puk, ontvangen jaarlijks een
herhalingstraining op het gebied van Uk en Puk. Alle nieuwe pm’ers binnen de organisatie
ontvangen een scholing op het gebied van Uk en Puk.

Uit het Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf - De Hoeksche School Kinderopvang – mei 2022

3.3 VE-beleid
De Hoeksche School Kinderopvang biedt aan alle kinderen een ontwikkelingsprogramma aan,
genaamd Uk en Puk ongeacht of zij een VE indicatie hebben. VE staat voor: Vroegschoolse
Educatie. De Hoeksche School Kinderopvang is officieel gecertificeerd om te kunnen werken met
dit programma. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van het jonge kind. Samen met
de ouders wil De
Hoeksche School Kinderopvang het kind zoveel mogelijk kansen bieden om zich optimaal te
ontwikkelen en te ontplooien. De pedagogisch medewerkers creëren een rijke leeromgeving. De
pm’er creëert en grijpt kansen om kinderen leerervaring op te laten doen. Hierbij ontvangt de
pm’er coaching on the job door observatie en interactie begeleiding van de pedagogisch coach. De
Hoeksche School Kinderopvang leert aan kinderen, door ze te laten experimenteren, uit te
proberen en te ervaren. Aan de hand van thema’s die dicht liggen bij de belevingswereld van het
kind komen alle ontwikkelingsaspecten van kinderen aan bod.
Deze ontwikkelingsgebieden zijn:
• Taal;
• Rekenen;
• Sociaal-emotioneel;
• Motoriek.
De Hoeksche School Kinderopvang werkt met het observatiesystemen “KIJK!” en voor alle
kinderen, ongeacht of zij een VE indicatie hebben. Dit observatiesysteem sluit aan bij het
ontwikkelingsprogramma Uk en Puk en observeert kinderen meerdere malen gedurende de
opvangperiode. Op deze manier is de ontwikkeling van kinderen goed te volgen en kan indien
nodig begeleiding geboden worden aan de hand van een handelingsplan.
Alle pm’er die in het bezit zijn van het certificaat Uk en Puk, ontvangen jaarlijks een
herhalingstraining op het gebied van Uk en Puk. Alle nieuwe pm’ers binnen de organisatie
ontvangen een scholing op het gebied van Uk en Puk.
Kinderen vanaf 2 jaar, die vanuit een VE plaatsing worden geplaatst, kunnen gebruik maken van
tenminste 8 uur extra opvang wat gesubsidieerd wordt door de gemeente. De VE indicatie wordt
afgegeven door de wijkverpleegkundige van het CJG.

Interne begeleiding IKC de Pijler, 2022
IBteam
Marjolein, Leontien, Annemarie en Rianne
Wat doet het IBteam:
● Plannen bewaken
● Zorgleerlingen monitoren
● Contact onderhouden met ouders en externen
● Overzicht houden op de vorderingen
● Coachen van leerkrachten
● Ondersteunend aan teamleden
● Kennis over het IBwerk verspreiden over het team, waardoor er altijd continuïteit is
Visie
We willen samen de kinderen door de basisschool heen leiden, tegemoet komend aan de behoeften van
kinderen en leerkrachten. Passend bij de verschillende groepen en ouders daarin meenemend.
Verantwoordelijkheden
Iedere collega wordt aanspreekpunt van een groep. Dat houdt in dat de groepsleerkrachten precies
weten bij zij een hulpvraag moeten neerleggen. De hulpvraag wordt gedeeld met het IBteam om
vervolgens aan de juiste persoon gesteld te worden. We werken daarvoor in gedeelde documenten,
zodat iedereen de vragen kan inzien en kan reageren. De vragensteller is degene die de voortgang van
het antwoord bewaakt. Zo is ieder IB teamlid verantwoordelijk voor zorg(-en van)leerlingen in bepaalde
groepen.
Vragen van groepsleerkrachten uit groep 1 t/m 5 worden gesteld aan Marjolein of Leontien.
Vragen van groepsleerkrachten uit groep 6 t/m 8 worden gesteld aan Annemarie of Rianne.
Het antwoord wordt teruggekoppeld door de vraagsteller aan de leerkrachten. Leerkrachten zijn
verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van alle vorderingen, ook op het gebied van zorg, bij
ouders.
De 4 collega’s gaan gezamenlijk invulling geven aan de taken die er zijn, passend bij de affiniteit,
expertise en vaardigheden van betreffende collega. Zie overzicht verderop.
Taken intern begeleider
● Elk IB teamlid geeft voorkeur voor werkzaamheden aan door haar naam achter de taak.
● Vervolgens gaan we op do. 18-8 van 11.00-12.00 uur met elkaar bespreken of de rollen duidelijk
zijn en taken evenredig verdeeld en haalbaar.
● We werken in gedeelde documenten
● Bij toerbeurt nemen leden van het IB team deel aan de stafvergadering
● 1 x per week heeft directie overleg met 1 of meerdere collega’s uit het IB team
● Bij vergadering met het gehele IB team starten we standaard met vakliteratuur

jaarkalender
september
-

planning en agenda startgesprekken maken en delen
startgesprekken houden (plus notulen maken, delen en na akkoord bespreken met Anja)
warme overdracht als document in ParnasSys hangen bij iedere groep
RT opstarten eerste halfjaar (leerlingen selecteren, opzet schema maken, ook plusgroep leerlingen,
informatie delen met leerkrachten)

oktober
-

leerkrachten wijzen op observatie Zien!/ Hoofd hart handen IEP
formats (groeps)plannen sociaal emotioneel (n.a.v. Zien!) aanpassen waar nodig
leerlingbespreking formulier delen met leerkrachten (ter voorbereiding op de leerlingbespreking)
planning leerlingbesprekingen maken en delen

november
-

Zien! signalering leerkracht(en) uitdraaien, kritisch bekijken en bespreken met Anja en leerkracht(en)
leerkracht(en) begeleiden in de te nemen stappen n.a.v. signalering Zien!
leerlingbesprekingen voorbereiden (onder andere) a.d.h.v. Zien!, notities in ParnasSys én ingevuld
formulier (leerkrachten)
leerlingbesprekingen houden (plus notulen maken, delen en na akkoord bespreken met Anja)

december
-

planning afname DMT en toetsen IEP M maken en delen
voorstel overzicht adaptieve toetsen maken en delen en vervolgens definitief maken
formats (groeps)plannen tweede halfjaar aanpassen waar nodig
leerkrachten vragen hun planning van IEP M toetsen te delen

januari
-

IEP en DMT toetsen afnemen volgens planning
planning groepsbesprekingen maken en delen
voorbereiden definitieve adviezen leerlingen groep 8
opstellen Plaatsingswijzer groep 6
Plaatsingswijzer groep 7 en groep 8 in juiste map plaatsen in de Drive
Kijk! registratie uitdraaien en informatie meenemen in voorbereiding groepsbespreking groep 1/2

februari
-

IEP en DMT toetsen afnemen volgens planning
overzicht(en) toetsresultaten CITO M printen (welke uitdraai uit Parnassys?)
toetsresultaten vergelijken, analyseren waar mogelijk en (voor)bespreken met Anja
groepsbesprekingen voorbereiden (onder andere) a.d.h.v. toetsresultaten en notities in ParnasSys
groepsbesprekingen houden (plus notulen maken, delen en na akkoord bespreken met Anja)
leerlingbespreking formulier delen met leerkrachten (ter voorbereiding op de leerlingbespreking)
planning leerlingbesprekingen maken en delen
leerlingen selecteren die in aanmerking komen voor traject Poortwachter én leesdossier(s)
(mede)opstellen
met leerkracht groep 8 en Anja definitieve adviezen vaststellen
evalueren RT eerste halfjaar
RT opstarten tweede halfjaar (leerlingen selecteren, opzet schema maken, informatie delen met
leerkrachten)

maart
-

voortgang Hoofd, hart, handen
leerlingbesprekingen houden (plus notulen maken, delen en na akkoord bespreken met Anja)

april
-

voorstel overzicht adaptieve toetsen maken en delen en vervolgens definitief maken

-

planning afname DMT en IEP toetsen E maken en delen
leerkrachten vragen hun planning van E toetsen te delen

-

IEP en DMT toetsen afnemen volgens planning
planning groepsbesprekingen maken en delen
overzicht(en) toetsresultaten IEP E printen (welke uitdraai uit Parnassys?)
toetsresultaten vergelijken, analyseren waar mogelijk en (voor)bespreken met Anja
groepsbesprekingen voorbereiden (onder andere) a.d.h.v. toetsresultaten en notities in ParnasSys
groepsbesprekingen houden (plus notulen maken, delen en na akkoord bespreken met Anja)
formulieren warme overdracht voorbereiden en delen
mogelijk leerlingen selecteren die in aanmerking komen voor traject Poortwachter én leesdossier(s)
(mede)opstellen
met leerkracht groep 7 en Anja pré adviezen groep 7 vaststellen
evalueren RT tweede halfjaar

-

toetskalender nieuwe schooljaar maken en delen
zorgkalender nieuwe schooljaar maken en delen
formats (groeps)plannen eerste halfjaar aanpassen waar nodig
jaarovergang IEP LOVS
warme overdracht coördineren (formats aanpassen waar nodig, planning maken en delen)

mei

juni

juli

terugkerend
wekelijks
-

(alle nieuwe) notities in ParnasSys lezen (én met leerkrachten daarover in gesprek gaan n.a.v. vragen
en/of opmerkingen)
directie- ib overleg
monitoren zorgafspraken (afspraken gemaakt met leerkrachten betreffende de individuele leerling of
gehele groep)

maandelijks
-

(groeps)plannen “controleren” op bijhouden uitvoering
papieren dossier aanmaken voor nieuwe leerlingen (inschrijfformulieren in dossiers)

overige taken
CLB Marald
-

bijeenkomsten plannen
agenda opstellen en één week van te voren delen met Marald (zie format)
Marald toegang verlenen tot ParnasSys (enkel te bespreken leerlingen)
notulen (die Marald maakt) nalezen, eventueel aanvullen en delen met Anja
inhoud per individuele leerling notuleren in ParnasSys
leerkracht(en) op de hoogte stellen van inhoud
monitoren nakomen gemaakte afspraken

SMW
-

overleggen plannen (eenmaal per 6 weken)
werkplan (opgesteld door SMW-er) bespreken met SMW-er en Anja
inhoud overleg(gen) bespreken met Anja
inhoud per individuele leerling notuleren in ParnasSys
leerkracht(en) op de hoogte stellen van inhoud

Spreekvaart- logopedie
-

overleggen plannen (twee- tot driemaal per jaar)
inhoud overleg(gen) bespreken met Anja
inhoud per individuele leerling notuleren in ParnasSys
leerkracht(en) op de hoogte stellen van inhoud

Diversen
-

(zorg)leerlingen bespreken op aanvraag (buiten de vastgestelde leerlingbesprekingen om) ahv format ll.
bespreking (altijd gebruiken bij handelingsverlegenheid)
observeren zorgleerlingen
aansluiten bij oudergesprekken van zorgleerlingen
aansluiten bij oudergesprekken van zorgleerlingen met externen
RT coördineren
inzet reken-, gedrag- en taalspecialist monitoren
staflid
ib- netwerk bijeenkomsten bijwonen
contacten externen onderhouden (Poortwachter, logopediste, Jeugdteam enz.)
ouders om toestemming vragen bij inzet extern deskundige(n)
formats in ParnasSys opstellen, aanpassen en verwijderen
ib/ zorg map in de Drive up to date houden en toegankelijk
overzicht hebben en houden op orthotheek
overzicht hebben en houden op materialen ter ondersteuning aan de leerlingen en/ of het
onderwijsproces
overstapdossier klaarzetten en versturen voor leerlingen die tussentijds van school gaan
overstapdossier opvragen voor zij-instromers
contacten onderhouden scholen waar leerlingen gedurende hun schoolloopbaan vandaan komen en/of
naar toe gaan (naast mogelijke warme overdracht leerkrachten, overgang PO-VO n.v.t.)
papieren dossiers bijhouden
papieren dossiers na bewaartermijn vernietigen
toetsmappen updaten wanneer noodzakelijk

maandag
IB

Marjolein 18x

RT

Rianne

dinsdag

Marjolein

woensdag

Tessa
Clarens 13x
Stefany
plusgroep

donderdag

vrijdag

Leontien

Annemarie

Mirjam

mid. Leontien
plusgroep

Voorstel zichtbaarheid en inzet vertrouwenspersoon 2021-2022
Wij, Chantal en Leontien, zijn van mening dat het ontzettend belangrijk is dat de leerlingen zich veilig voelen op
school. Net als de rest van het team. Niet voor niets is dat iets waar we met elkaar hard aan werken en wat
regelmatig besproken wordt. Zo ook weer in de afgelopen vergadering, waar er nogmaals gesproken is over het
buitenspelen n.a.v. een aantal incidenten.
De duidelijk opgestelde regels m.b.t. het buitenspelen dragen zeker bij aan een veilig schoolklimaat. Toch is het
belangrijk om leerlingen het gevoel te geven dat ze gezien en gehoord worden. Daar is meer voor nodig dan enkel
het zichtbaar zijn. We hopen dat wij als vertrouwenspersoon daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.
Op een maandag (in de nabije toekomst) willen we samen de bovenbouwgroepen (groep 5/6, groep 6/7 en groep
7/8 ) langs. In iedere groep willen we voor ongeveer 20 minuten het gesprek aangaan met de leerlingen.
We willen onszelf voorstellen als vertrouwenspersoon. Daarna willen we vooral luisteren; aan de leerlingen vragen
wat zij denken dat de taak van een vertrouwenspersoon is en of dat past bij wat er nodig is bij de school/ de klas/
hun persoonlijk. We willen vooral luisteren en de leerlingen laten weten dat we er zijn voor hen.
We willen graag dat Suzanne op dat moment groep 3/4 overneemt en Sandra groep 5/6.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen ons samen zien en samen horen. Mochten Suzanne en/ of Sandra
hierdoor tijd missen in de Bouw! werkzaamheden of het ib-werk, dan kan Leontien misschien wat taken van ze
overnemen na schooltijd (niet perse op dezelfde dag). Het zichtbaar maken van de vertrouwenspersoon aan de
leerlingen moet echter onder schooltijd gebeuren.
Het is belangrijk voor de leerlingen om te weten dat ze hun verhaal kwijt kunnen, maar wanneer wij voor de klas
staan zien wij geen mogelijkheden en daarnaast is de drempel, voor de leerlingen die ons nodig hebben, wel erg
groot. We willen dus starten met het “vrij”roosteren van onszelf.
Dit is ons voorstel:
Wij zijn voor de leerlingen beschikbaar op de vrijdagen onder de bewegingslessen van Gwendolyn. De ene week is
Chantal ruim 45 minuten beschikbaar, de andere week Leontien.
Wij maken gebruik van de ruimte van de BSO. Deze ruimte is niet gekoppeld aan een klas en maakt daarom
hopelijk een veilige omgeving. Leerlingen kunnen van te voren aangeven bij ons of bij hun eigen leerkracht dat ze
met ons in gesprek willen. Het kan ook zijn dat wij leerlingen uitnodigen. Hoe de leerlingen dit aan kunnen geven
is iets waar we het samen met de leerlingen over willen hebben.
Mocht het nodig/ wenselijk zijn dat er meer momenten in de week komen waarop we “vrij”geroosterd zijn, zodat
het makkelijker is het gesprek aan te gaan, kunnen we kijken naar de mogelijkheden in de pauzes en het eventueel
inzetten van stagiaires om in de pauzes de klas over te nemen.
We realiseren ons dat we er niet zomaar zijn. We zullen ook niet zomaar het vertrouwen hebben van de
leerlingen. We nemen onze taak echter wel heel serieus en vinden het belangrijk goed zichtbaar en aanspreekbaar
te zijn. We denken zo een goede start te maken.
Afspraak start maandag 9 mei in groep 5/6, 6/7 en 8 door introductie van leontien en Chantal bij de kinderen.
I.i.g. inloop op vrijdag bij deze leerkrachten onder de danslessen van Gwendolyn.
Chantal en Leontien

Van:
Chantal Verbeek
Aan:
Directieleden, IB, Leerkrachten in alle groepen

Vertrouwenspersoon
8 apr 2022
Beste collega's,
Wij, Chantal en Leontien, zijn net als de rest van het team van mening dat het ontzettend belangrijk is
dat de leerlingen zich veilig voelen op school. Niet voor niets is dat iets waar we met elkaar hard aan
werken en wat regelmatig besproken wordt. Het is belangrijk om leerlingen het gevoel te geven dat ze
gezien en gehoord worden. Daar is meer voor nodig dan enkel het zichtbaar zijn. We hopen dat wij als
vertrouwenspersoon daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.
Op een maandag 9 mei (de maandag na de vakantie) willen we samen de bovenbouwgroepen (groep
5/6, groep 6/7 en groep 8 ) langs gaan. In iedere groep willen we voor ongeveer 20 minuten het gesprek
aangaan met de leerlingen.
We willen onszelf voorstellen als vertrouwenspersoon. Daarna willen we vooral luisteren; aan de
leerlingen vragen wat zij denken dat de taak van een vertrouwenspersoon is en of dat past bij wat er
nodig is bij de school/ de klas/ hun persoonlijk.
We realiseren ons dat we er niet zomaar zijn. We zullen ook niet zomaar het vertrouwen hebben van de
leerlingen. We nemen onze taak echter wel heel serieus en vinden het belangrijk goed zichtbaar en
aanspreekbaar te zijn. We denken zo een goede start te kunnen maken.
Rooster voor de maandag:
13.00 - 13.20 groep 5/6
13.25 - 13.45 groep 6/7
13.50 - 14.10 groep 8
Groetjes,
Leontien en Chantal

Evaluatie vertrouwenspersoon 2021-2022
persoon 1
Hoe vaak geraadpleegd

3

Door een collega

2

Door een ouder

0

Door een leerling

1

Andere persoon

0

Hoeveel gesprekken

5

Gem. duur van een gesprek

20 min.

Frequentie

-

Hoeveel oplossingen

nvt

Hoeveel doorverwijzingen

nvt

Hoeveel onderwerpen

4

Overlap in onderwerp

1

Voorbeelden van onderwerp

Onenigheid met ander persoon
●

●
●
●

●

9 mei 2022 de groepen 5
t/m 8 langs gegaan om
uitleg te geven over onze
rol als
vertrouwenspersoon
10 mei de ingevulde
vragenlijsten uitgezocht
16 mei besproken
aanpak gesprekken
kinderen aangesproken
voor een gesprek (dit
was bij ALLE kinderen
niet meer nodig)
Vervolg volgend
schooljaar starten met
weer een ronde langs de
groepen om onszelf
kenbaar te maken. Ook
een bericht in de
nieuwsbrief naar de
ouders.

persoon 2

Plan van aanpak
Schooljaar

2022-2023

Werkgroep

Cultuur, Astrid en Tessa

Huidige situatie:
Er is een cultuur beleidplan.
Leerlijn tekenen is geinventariseerd en uitgewerkt voor groep 1 t/m 8.
Alle lessen uit de methode Alles-in-1 (groep 5 t/m 8) is gekoppeld/ gegroepeerd aan
de doelen van de leerlijn tekenen.
De leerkracht kan zelf de keus maken om een eigen les te ontwerpen of om een
kant en klare les te kiezen uit Alles-in-1 passend bij de doelen van zijn jaargroepen)
De leerlijn beeldend is verder uitgewerkt en aangevuld met de leerlijnen schilderen,
3-dimensionaal, papier, kosteloos materiaal en klei.
Gewenste situatie:
Alle lessen uit de methode Alles-in-1 (groep 5 t/m 8) leerlijn tekenen/schilderen
gekoppeld/ gegroepeerd aan de doelen van de leerlijn tekenen. Dit was uitgewerkt
op de computer. Maar is niet meer beschikbaar. Er zijn wel kopieën van gemaakt.
Gewenste situatie is om deze lessen vanaf papier opnieuw te verwerken in de
computer.
Daarnaast moet er bekeken worden of het Cultuur beleidsplan up to date gemaakt
moet worden.
Leerlijnen beeldend digitale media en drukken uitwerken. Daarna bij collega’s
navragen → zijn zij het eens met de opzet van deze leerlijnen?
Indicator (concreet meetbaar doel)
Lessen alles in 1 uitwerken in leerlijn beeldend.
Cultuur beleidsplan is up to date
Leerlijnen beeldend digitale media en drukken uitwerken.
Tussen evalutie januari:
Leerlijnen beeldend digitale media en drukken uitwerken. Daarna bij collega’s
navragen → zijn zij het eens met de opzet van deze leerlijnen?
Evaluatie juni:
Cultuur beleidsplan is up to date
Lessen alles in 1 uitwerken in leerlijn beeldend.

Acties
Zie hierboven
(concreet meetbaar doel)

Tijdpad

Wie?
Tessa/Astrid

juni 2023

I
Overleg werkgroep/Anja

half januari 2023

Tessa/Astrid

EDI De Pijler 2021
Beleidsterrein

Openbare Basisschool de Pijler

Openbare Basisschool de Pijler

EDI De Pijler 2021
Optimaal onderwijs is onderwijs waarbij de leerkrachten goed lesgeven. Binnen onze school, waarin het werken met combinatiegroepen gewoon
is, is EDI een middel om kinderen goede instructie te geven, waarna ze zelfstandig het geleerde verwerken en toepassen.
De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (lesplan, aantekeningen en materialen)
De leerkracht activeert de aanwezige voorkennis bij de leerlingen d.m.v. eigen een oud leerdoel/korte en felle automatiseringsoefening
De leerkracht noteert het lesdoel (concept en vaardigheid) op het bord mét een voorbeeld
De leerkracht geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen: alle leerlingen behalen het lesdoel
De leerkracht 'modelt' (legt uit, doet voor, denkt hardop -de stappen die leiden naar de oplossing-) (IK)
De leerkracht laat leerlingen aantekeningen maken in het strategieënschrift of activeert de leerlingen anderszins
De leerkracht wisselt instructie en begeleide inoefening met elkaar af (WIJ)
De leerkracht stelt veel vragen aan de leerlingen met denktijd bijv. m.b.v. het beurtenbakje
De leerkracht realiseert interactie: schoudermaatjes (JULLIE)
De leerkracht activeert alle kinderen door wisbordjes te gebruiken
De leerkracht laat de leerlingen de leerstof verwoorden en geeft procesgericht feedback
De leerkracht stelt vragen op verschillende niveaus: herhalen, verwoorden, toepassen
De leerkracht spreekt positieve verwachtingen uit naar de leerlingen
De leerkracht geeft de leerlingen een individuele opdracht om te controleren of het doel bereikt is (controle van begrip, kleine lesafsluiting)
De opdrachten van de zelfstandige verwerking sluiten aan op het lesdoel, de instructie en begeleide inoefening
De leerkracht stelt duidelijke eisen aan het werk
De leerkracht loopt service ronden
Bij de verlengde instructie staat het behalen van het lesdoel centraal en niet het maken van opdrachten
Bij de verlengde instructie gebruikt de leerkracht dezelfde uitleg en materialen als in de basisinstructie en maakt eventueel gebruik van concrete
materialen of kleinere stappen ter verduidelijking
De leerkracht sluit de les af; door de leerlingen te laten vertellen wat ze geleerd hebben/geeft een samenvatting van de les/vraagt de ll. wat ze goed
kunnen en wat nog lastig voor hen is/blikt terug op het lesdoel en vooruit naar de volgende les

Plan van aanpak EDI schooljaar 2021-2022 periode mei- juli 2022
In oktober 2021 heeft de werkgroep EDI, bestaande uit Suzanne, Clarens en Leontien een plan van aanpak
opgesteld voor het schooljaar 2021-2022.
Dit plan is in november met Harmen besproken tijdens de twee dagen van coaching on the job.
Daarna zou dit plan met Anja besproken worden alvorens het gedeeld zou worden met het team en we
gezamenlijk aan de slag zouden gaan.
Diverse omstandigheden hebben het hele plan ernstig vertraagd.
Voor de meivakantie heeft de werkgroep met Anja gesproken en we hebben gezamenlijk bepaald dat we na de
meivakantie alsnog een start maken met het plan.
Hieronder staat, in het kort, het oorspronkelijke plan beschreven.
Daarna zullen we beschrijven wat jullie de komende weken tot aan de zomervakantie van de werkgroep kunnen
verwachten en wat wij van het team verwachten.

Plan van aanpak EDI schooljaar 2021-2022
Vanuit de werkgroep willen we twee sporen lopen. We willen de collega’s informeren over EDI en activeren dit toe
te passen middels geschreven tekst. En we willen observeren in de groepen.
We verdelen het schooljaar in 5 periodes. In iedere periode staat een onderdeel van EDI centraal die volgens de
werkgroep extra aandacht verdient. De volgorde van deze onderdelen is gebaseerd op een EDI les.
1.
2.
3.
4.
5.

activeren voorkennis
controle van begrip
4 fases (ik-wij-jullie-jij)
differentiatie leerlingen (incl. loslaten leerlingen)
geven van feedback

De werkgroep zorgt aan het begin van iedere periode voor (achtergrond)informatie over het betreffende
onderdeel. Deze informatie wordt gedeeld via SchouderCom en omvat naast het wat en waarom ook praktische
tips en adviezen over het toepassen hiervan in de groep.
Na het delen van de informatie hebben de leerkrachten de mogelijkheid vragen te stellen en de tijd zich in te lezen,
voordat de werkgroep in de groep komt observeren. De observatie zal zich vooral richten op het onderdeel dat
centraal staat, maar zal ook kijken naar EDI in het algemeen.
Na de observatie volgt een (kort) nagesprek tussen de geobserveerde leerkracht en de observant. Hetgeen gezien
en besproken is wordt gedeeld in de werkgroep en uiteindelijk ook met de directie.
Na een periode zal er door de werkgroep in samenspraak met de directie bepaald worden of het onderdeel
voldoende beheerst wordt door de teamleden om vervolgens het volgende onderdeel centraal te stellen.
De werkgroep zal verantwoording hierover afleggen in de plenaire vergaderingen waar EDI een vast agendapunt
zal vormen.
Halverwege en aan het einde van het schooljaar zal er een evaluatiemoment zijn.
Doel is de kwaliteit van het EDI onderwijs hoog houden. En kennis en vaardigheden te borgen.

Van:
Clarens Groeneveld-Immenga
Aan:
Directieleden, IB, Leerkrachten in alle groepen

EDI werkgroep
30 sep 2021
Hallo allemaal,

De werkgroep EDI, bestaande uit Leontien, Suzanne en Clarens, is afgelopen maandag voor de eerste
keer bijeen geweest. Wij hebben gesproken over EDI en hoe we dit levendig kunnen houden binnen
onze school.
Het afgelopen jaar hadden we ‘bar’-bijeenkomsten. Deze waren zeker nuttig. Maar niet iedereen kon
hierbij aanwezig zijn en ook niet iedereen heeft daar een inbreng gehad.
Voor dit schooljaar willen we graag een onderdeel van EDI centraal zetten voor een afgebakende
periode. Dit onderdeel wordt toegepast door iedereen in haar groep. Aan het eind van de periode wordt
van iedereen een korte evaluatie gevraagd, die weer besproken wordt in het team.
In de bijlage vind je alle informatie over het onderdeel dat we als eerste gekozen hebben en het tijdvak.

Groetjes,

Leontien, Suzanne en Clarens

Zie bijlage controle van begrip.

Periode mei- juli 2022
-

In de week van 12 mei zal het plan van aanpak met het team gedeeld worden.
In de week van 12 mei zal er informatie gedeeld worden met het team betreffende het activeren
van voorkennis.
In de week van 16 mei en de week van 23 mei zal de werkgroep bij iedere leerkracht komen
observeren.
Na de hemelvaartvakantie zal de werkgroep een terugkoppeling geven aan Anja.
Voor de zomervakantie zal er terugkoppeling plaatsvinden naar het gehele team en zal het plan
voor komend schooljaar gedeeld worden.

De informatie
Het activeren van voorkennis. De belangrijkste vraag die de leerkracht aan zichzelf kan stellen over de
leerlingen is: “Wat weten ze al?”

● Voorkennis is het metaforische klittenband voor het leren, of de kapstok waaraan nieuwe kennis
wordt opgehangen.
● Vraag bij het activeren van voorkennis naar wat je de leerlingen al over het onderwerp weten in
het algemeen. Vraag dus niet naar het specifieke lesdoel.
● Door het kort en krachtig onderwijzen van een oud lesdoel, krijgen de leerlingen de benodigde
voorkennis doelgericht aangereikt, waardoor ze zich succesvol het nieuwe lesdoel eigen kunnen
maken.
● Het activeren van voorkennis is een middel om leerlingen in de leerstand te zetten en wordt
daarom kort gehouden, maximaal vijf minuten.

We willen het team vragen hoofdstuk 5 te lezen uit het boek EDI dat op school in meerdere
exemplaren aanwezig is. Het gaat om blz. 84 t/m 93.

De observatie
De aandacht tijdens de observatie zal vooral uitgaan naar het onderdeel “activeren van voorkennis”.
Bij iedere leerkracht komen twee leden van de werkgroep observeren. Aangezien het activeren van
voorkennis aan het begin van de les plaatsvindt, is het belangrijk dat de werkgroepleden aan het begin
van een les komen observeren. De werkgroep heeft geen voorkeur voor een vakgebied. Het is aan de
leerkracht te bepalen welke les zij wil geven.

De observanten zullen ongeveer 15 minuten bij iedere leerkracht in de klas aanwezig zijn. Daarna gaan
de observanten samen in gesprek over hetgeen ze gezien hebben. Hier is bewust voor gekozen omdat de
leden van de werkgroep lerende zijn in het observeren.
Na schooltijd zal er een terugkoppeling plaatsvinden tussen de observant(en) en de geobserveerde
leerkracht. Het streven is dat één observant in gesprek gaat met de leerkracht en het andere lid van de
werkgroep in stilte aanwezig is. Dit is ook in het kader van ontwikkeling.
De planning van de observaties zal uiterlijk maandagmiddag 16 mei gedeeld worden.
Voorafgaand aan het delen van de planning zal er gesproken worden met een aantal collega’s. De leden
van de werkgroep zullen tijdens de observaties vervangen worden door andere collega’s.

Het eerste onderdeel: Controleren van begrip
Tijd: 4 oktober tot 12 november.
Waarom dit onderdeel? Je leest het antwoord in het boek van EDI:
“Dit boek bevat veel hoofdstukken. Als je deze niet allemaal wilt lezen en toch je lesgeven
wilt verbeteren, lees dan in ieder geval dit ene hoofdstuk goed. (hoofdstuk 3 controleren van
begrip) Als je het controleren van begrip goed beheerst, ben je in staat om meer uit jezelf, je
lessen en je leerlingen te halen.”
Al tijdens de les controleer je begrip; door vragen te stellen ben je interactief met je groep.
Het maakt je lesgeven dynamischer en afwisselender, leerlingen worden geactiveerd en
aangezet tot nadenken. Je voorkomt dat jezelf lang aan het woord bent en dat leerlingen
afhaken, wegdromen of zelfs storend gedrag gaan vertonen.
Het controleren van begrip gebeurt gedurende je les, denk bijvoorbeeld aan:
➢ Na het bespreken van het lesdoel →
Wat gaan we leren?
Waarom is dit belangrijk?
Waarvoor is dit nodig?
➢ Na het geven van een definitie →
Herhaal in je eigen woorden.
Bedenk een voorbeelden in tweetallen
➢ Na het uitleggen van stappen, die → Leg de stappen aan elkaar uit.
moeten worden genomen om een
Wat is de belangrijkste stap en waarom?
probleem op te lossen
Een goede cvb-vraag voldoet aan de volgende kenmerken:
1. De vraag wordt aan de hele klas gesteld.
2. Er wordt even gewacht, voordat een leerling de beurt krijgt. Hierdoor worden alle
leerlingen aangezet tot nadenken.
3. Er wordt willekeurig een beurt gegeven.
Nog effectiever kun je het controleren van begrip maken door instructie en feedback:
1. Eerst instructie geven
2. dan pas vragen stellen
3. denktijd bieden
4. willekeurig beurten geven
5. luisteren
6. feedback geven
Bovenstaande informatie komt natuurlijk uit het boek van EDI (hoofdstuk 3). Daarin kun je
nog veel meer informatie vinden over dit onderdeel.
Heel veel succes met dit belangrijke onderdeel van EDI, maar vooral heel veel plezier!
Leontien, Suzanne en Clarens
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Plan van aanpak NPO
Naam en
school
Geld

Registratie

Analyse

IKC de Pijler
Naam en functie: Anja de Jong, directeur
School ontvang ongeveer: 120 ll. x € 700,- = € 84.000,120 ll. x € 500,- = € 60.000,Totaal € 144.000,Ons onderwijs is gestoeld op 3 pijlers: Ouderbetrokkenheid, gepersonaliseerd leren
en niet alleen aandacht voor de cognitieve, maar ook voor de creatieve ontwikkeling
van kinderen. Alle aspecten van dit plan worden beschreven vanuit die visie en de 3
deeldomeinen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Voor zover deze
gescheiden gezien kunnen worden uiteraard.
Voor wat betreft kwalificatie was er voldoende aandacht voor de kennisgebieden,
geen optimale aandacht.
Het deeldomein socialisatie komt o.a. aan bod omdat ons onderwijs is georganiseerd
met combinatiegroepen. Waar bovenop het basisaanbod ruimte is voor werken in
kleine groepjes of 1 op 1 onder leiding van een andere leerkracht. Dit hebben we
slechts een paar maanden kunnen uitvoeren.
Als we kijken naar meer socialisatie maar zeker ook naar subjectificatie zien we dat
de brede ontwikkeling van kinderen, onvoldoende tot zijn recht is gekomen de
afgelopen schooljaren. Door de beperkende corona maatregelen, latere
schoolsluiting en vervolgens cohortering konden hiervoor belangrijke onderdelen
van ons onderwijs niet of niet optimaal doorgaan. De leerlingen werden daardoor
belemmerd in hun ontwikkeling.
Ons integraal kindcentrum wil zich in de jaren 2021-2022 en 2022-2023, en daarna
richten op het optimaliseren van het onderwijs passend bij onze visie, kernwaarden
en pijlers.
Hieronder staat wat het onderwijs op de Pijler per deeldomein nodig heeft.
Kwalificatie:
1. De opbrengsten van de eindtoets vallen binnen de marges van inspectie. De
opbrengsten op fundamenteel niveau zijn boven gemiddeld tov de weging en het
landelijk gemiddelde. Echter de streefniveau cijfers gaan op alle drie de getoetste
gebieden, taalverzorging, lezen en rekenen voor het 2e jaar achtereen naar
beneden. We richten ons op verbeteren leerkracht vaardigheden in het algemeen
en specifiek voor wat betreft rekenonderwijs.
2. Bij het afstandsonderwijs bleken veel leerlingen thuis devices nodig te hebben.
Inmiddels hebben we voor iedere leerling (gr. 3 t/m 8) een apparaat aangeschaft.
3. Digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn aangeraakt in coronatijd. Deze
hebben een vaste plaats nodig in het curriculum om beter te kunnen anticiperen
op afstandsonderwijs, het leerkracht handelen verbeteren én kinderen
vaardigheden en kennis te bieden om als volwassenen autonoom, zelfstandig en
in relatie met de ander te kunnen redeneren en handelen. (is ook subjectificatie).
4. Aandacht voor onderwijsorganisatie (o.a. IB werk, extra ondersteuning groepen,
kleine groepjes of individuele leerlingen) en verdergaand professionaliseren van
de leerkrachten.)
Socialisatie:
1. Uit de leerling scan is gebleken dat de kinderen wel degelijk negatieve gevoelens
hebben gehad, gedurende de tijd dat zij thuis waren. Zij geven aan de structuur
en de regelmaat en de contacten met klasgenoten te hebben gemist. Daarom
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Interventie:
doel

Uitvoering
en
opbrengst

richten we ons op rust in groepen door structurele, consequente hantering van
SNOR, zonder onderbrekingen van school sluitingen e.d. De gedrags werkgroep
schrijft hiervoor een plan van aanpak.
2. In onze visie werken kinderen samen en leren de jongste kinderen van de
oudsten. Thuis, met 50% op school en cohortering was dit haast onmogelijk.
Accenten moeten gelegd op samenwerking onderling tussen verschillende
groepen, coöperatieve werkvormen, samenwerkend leren tussen leerlingen (van
verschillende groepen) en samenwerking met sport- en muziekverenigingen.
Socialisatie en subjectificatie zijn vaak niet los van elkaar te zien:
Er is nauwelijks aandacht geweest voor: kunst (Doekunst), (cultuur-) excursies,
school/IKC brede vieringen, doedagen en projectafsluitingen, zwem- en ggymlessen.
Structurele aandacht voor burgerschap, aangestuurd door de burgerschaps
coördinator. Kinderen hebben het nodig om in het dagelijks leven geconfronteerd te
worden met elkaar, de ander en zichzelf. Dit maakt dat zij autonome mensen
worden, die eigen keuzes kunnen maken met oog voor de ander.
Door ruimte aan gastlessen te geven, bieden we kinderen de mogelijkheid zich te
identificeren met hun talenten en zichzelf en open te staan voor andere interesses
en keuzes.
Dat doen we ook door te herstarten met het BSO programma GAAV, dat naschoolse
activiteiten biedt.
We willen ruimte in de formatie voor kindgesprekken en ruimte in de organisatie
voor samenwerken leren IKC breed.
Voor hun optimale ontwikkeling hebben onze leerlingen nodig dat we de groei van
ons onderwijs stimuleren. Doel en opbrengst:
Kwalificatie: Corona gerelateerde achterstanden de deur uit.
- Midden opbrengsten boven het landelijk gemiddelde in jan. 2022
- Midden opbrengsten op groeps- en leerlingniveau voor alle groepen op
niveau landelijk gemiddelde, jan. 2022
- Stabiliseren en handhaven van alle opbrengsten op niveau jan. in juni 2022
- Opbrengsten eindtoets 2F en 1S minimaal op niveau 2018-2019.
- Opbrengsten op groeps- en leerlingniveau op-of boven het landelijk
gemiddelde mei 2023
- Stabilisatie opbrengsten schoolniveau boven landelijk gemiddelde in de
toekomst
Socialisatie: Herstel groepsdynamiek en pedagogisch klimaat, vergroten van
leerlingtevredenheid m.n. gericht op welbevinden en veiligheid, gemeten via ZIEN!
(zichtbaar in nov. 2021) en vragenlijsten WMKpo (mrt. 2023).
- Activiteiten gericht op groepsdoorbrekend en samenwerken IKCbreed
inplannen in jaarplanning 2021-2022, waarbij zoveel mogelijk experts
worden ingezet.
- Structureel inzet van muziekonderwijs IKC breed door experts aangeboden.
Subjectificatie: Optimaliseren van cultuureducatie, maar ook waar nodig herstel
mentale weerbaarheid, herstel van rebel-leren, omgaan met diversiteit,
persoonsvorming.
- Kunst project waarbij ruimte is voor anders kijken, denken en doen.
- Aanbod vormingsonderwijs
- Leerlingenraad bijeenkomsten
- Inzet gedragsspecialist voor bijv. Rots- en watertraining.
Hier beschrijft school wat nodig is om de genoemde doelen op de deeldomeinen te
halen.
In mei/juni 2021, door directie en team:
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●
●
●

Evaluatie

Scans uitzetten bij leerlingen en medewerkers, mei/juni, directie
Analyse van ZIEN!, tevredenheids- en veiligheidslijsten leerlingen, dir. en team
Met team in gesprek over wat leeft bij de kinderen en over wat zij vervolgens
nodig hebben, team en directie
● Ouderpeiling afstandsonderwijs analyseren, maart 2021, directie
● Analyse opbrengsten M2021, team en directie
Na analyseren van behoeften n.a.v. bovenstaande wordt de organisatie van
2021-2022 en volgend aangepast aan die behoeften, directie
Vastleggen t.b.v. professionalisering team, juni 2021, directie, o.a.
● Professionaliseren IB inhoud en organisatie met team, studiedag 27-9-’21
● Cees Hereijgens teamscholing technisch lezen, studiedag 27-9-’21
● Marald Mens, CLB 1 x per maand
● Docent muziekonderwijs
● invulling IB vacature
Flitsbezoeken en collegiale consultatie, team
Leerkracht (0.6 fte) beschikbaar voor IB, RT, PT en vervangen in groepen ingeval
klassenbezoeken tussen groepsleerkrachten onderling, directie
Inzet ICT coördinator voor impuls in onderwijs digitale vaardigheden en
mediawijsheid (0.2 fte), dir. en team
Inzet burgerschap coördinator (0.2 fte), dir. en team
Aanschaf van 44 chromebooks (€ 15.000,-, afschrijving over 5 jaar), directie
Inzet van vakdocent gym, directie
Inzet van GAAV na schools talent aanbod, directie
Uitvoeren geborgde excursies/museabezoek per jaargroep, zie Handboek, team
Aanbod Hoeksche Waard Actief, Hoeksche Waard landschap, CMK, sport- en
muziekverenigingen, etc. zoveel mogelijk toepassen in het curriculum, team en dir.
Aan de eindopbrengsten (zie schooldiagnose) kunnen we niet aflezen dat onze
aanpak succesvol is. Wat we wel zien, zijn tevreden kinderen, blije kinderen.
Om dit te continueren zetten we de samenwerking met Muziekschool Hoeksche
Waard en studio Gwendolyn voort volgend schooljaar. Onze kinderen bewegen zich
vrijer en uiten zich daardoor gemakkelijker, wat ten goede komt aan hun mentale
gezondheid. Uiteindelijk heeft dat zijn weerslag op de resultaten is onze overtuiging.
Daarnaast gaan we een Tiny Forest realiseren. Opdat we een verbinding maken met
natuurlijk leren. Groen is gezond en zorgt voor een ontspannen mind set.
Door corona gerelateerd verzuim van leerkrachten, kinderen en soms hele groepen,
m.n. in de eerste helft van het schooljaar, hebben we niet die continuïteit en
structuur kunnen bieden in zowel het groepsaanbod als in de 1 op 1 begeleiding die
meest wenselijk was voor de kinderen.
De scholing EDI hebben we kunnen afronden. De werkgroep neemt het op zich het
team blijvend te coachen hierin. (zie plan van aanpak)
De scholing technisch lezen heeft veel inzicht en praktijkgerelateerde feedback
gegeven. Op termijn gaan we dit terug zien in de resultaten. Het nieuwe LOVS IEP
gaat daarin een belangrijke rol spelen.
We blijven ons professionaliseren, volgend jaar 2 studiedagen, scholing in het
gebruik van IEP en KIJK, workshops Tiny Forest en individuele scholing. Collegiale
consultatie IKC breed blijft ook voor aankomend schooljaar een van de speerpunten.
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Borging

Door het werken met o.a. de kwaliteitskaarten en vragenlijsten van het WMK wordt
geborgd, geëvalueerd, bijgesteld en uitgevoerd. Daarnaast zijn flitsbezoeken door
collega’s (teamleden en directie) een onderdeel van het meerjarenplan en worden
er jaarlijks minimaal 2 uitgebreide klassenbezoeken uitgevoerd door de directeur.

Kosten

School besteedt ongeveer:
Extra fte per jaar ca. € 45.000 (iig x 2 jaar, beter zou zijn structureel!) 90.000,00
Inzet op ICT coaching en burgerschapsonderwijs ca. € 15.000 p.j.
30.000,00
Professionalisering ca. € 10.000 per jaar
20.000,00
Aanschaf chromebooks
6.000,00
€ 146.000,00

M.R.

Heeft het plan gezien en is akkoord.

Beleidsplan Bouw!
Versie november 2021

OBS de Pijler
Beleidsplan Bouw! SWV Hoeksche Waard

Visie en beleid
Wat is Bouw!?
Bouw! is het interventieprogramma dat voorziet in extra ondersteuning, instructie en oefening in
(voorbereidend) lezen van leerlingen in groep 2 t/m 4 die risico lopen op leesachterstand en -problemen.
Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, leerlingen uit hogere
groepen, vrijwilligers of onderwijsassistenten fungeren als tutor. Bouw! bestaat uit 523 online
computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Deze zijn voorzien
van heldere instructies voor de tutor, zodat er zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden.
Voor wie?
Een flink aantal kinderen in groep 2 heeft expliciete instructie en oefening nodig om goed voorbereid
naar groep 3 te gaan en niet direct op achterstand te staan. Door hen al in groep 2 te laten werken met
Bouw!, krijgen zij meer vaardigheid en zelfvertrouwen en daardoor ook meer motivatie om te leren
lezen. Om tot volledige beheersing te komen wordt de interventie in groep 3 en 4 voortgezet. Het
programma kan ook vanaf begin groep 3 of later worden ingezet bij leerlingen die er behoefte aan
hebben.

Waarom?
Vroeg beginnen en twee jaar lang ondersteunen is voor het scheppen van eerlijke kansen van belang
omdat een eenmaal opgelopen ontwikkelingsachterstand meestal later niet ingelopen wordt. Wanneer
een kind zo’n voortdurende achterstand heeft dat van een leesprobleem gesproken kan worden, is het
veel moeilijker om gemotiveerd te blijven en loopt het kind een risico om in een negatieve spiraal terecht
te komen.

Hoe?
Bouw! kan preventief, supplementair en Remediërend ingezet worden.
Preventief inzetten vanaf halverwege groep 2 en ermee doorgaan in groep 3 en 4 is het meest effectief.
Supplementair aan de standaardmethode inzetten in de groep 3 is ook effectief: start in september
oktober.
Remediërend: Bouw! kan ook ingezet worden wanneer een kind later opvalt (bijv. op basis van de
januari meting in groep 3 of nog later).

Het doel van deze toepassingswijzen is dat de leerlingen uiteindelijk het hele domein van letters en
lettercombinaties vloeiend kennen en het lezen van korte en steeds langere woorden met de nodige
snelheid beheersen, de basis van de functionele geletterdheid.

Op welke wijze is het schoolbeleid vastgelegd m.b.t. Bouw!?
Het beleidsplan Bouw! is jaarlijks een vast onderdeel van het ondersteuningsjaarplan. Bouw! wordt in
het schoolondersteuningsprofiel op alle niveaus beschreven.
Bouw! is terug te vinden in het schoolplan (4-jaarlijks) en dyslexieprotocol van de school.
Vanuit het samenwerkingsverband is er jaarlijks studieaanbod (studiegids SWV 2804) voor nieuwe
Bouw! coördinatoren. Er is ruimte voor externe ondersteuning door experts vanuit Leestalent. Bij ons op
school vinden hier jaarlijks meerdere overleggen voor plaats.
De Projectgroep Bouw! SWV 2804 is gericht op duurzame implementatie.
De Bouw! werkgroep bij ons op school bestaat uit:
Suzanne van der Meijden (Bouw! coördinator)
Sandra van der Spek (Intern begeleider)
Onze wanneer we Bouw! inzetten is ook terug te vinden in ‘handboek de Pijler’.

Bouw! is vastgelegd in de basisondersteuning SWV Passend
Onderwijs op de volgende niveau’s:
Niveau 0: Bouw! ter voorkoming van leesproblemen en EED in het basispakket van alle scholen
Niveau 0’: Leerkrachten zijn op de hoogte van (voortgang in) Bouw! door
informatie Bouw! coördinator (BC) en tutoren. Ze stemmen hun onderwijsaanbod
in de groep op de voortgang af.
Niveau 1: Interne ondersteuning door Bouwcoördinator (BC)
Niveau 2: Externe ondersteuning door experts (Leestalent)

Doel van Bouw!
Met welk doel zetten wij Bouw! in?
-

Verbeteren van de leesvaardigheid
Voorkomen van leesachterstand
Vermindering aantal verwijzingen naar buitenschoolse zorg (dyslexie)
Verhoging zelfvertrouwen en motivatie

Op welke wijze zetten wij Bouw! in? (meer dan een werkwijze mogelijk)
-

Preventief (start halverwege groep 2)
Supplementair (start bij begin of na herfstsignalering van groep 3)
Remediërend (start vanaf hoofdmeting januari van groep 3 of later)

Hoe signaleren en ondersteunen wij leerlingen in het voortraject?
De signalering in groep 2 wordt als volgt gedaan:
-

Bij de kennismakingsgesprekken met ouders in groep 1 wordt ingegaan op taalontwikkeling
en belangstelling voor voorlezen…
… en de vraag gesteld of er familieleden zijn die moeite hebben (gehad) met lezen en/of
schrijven.
In groep 1-2 wordt de ontwikkeling in beginnende geletterdheid en taal in kaart gebracht met
observatie instrument KIJK. Zie kijklijnen visuele waarneming, auditieve waarneming en
beginnende geletterdheid en spraak-taalontwikkeling.
In oktober groep 2 worden bij alle leerlingen letterkennis en klankbewustzijn bepaald
a.d.h.v. de screening (zie bijlage 2)
Vervolgens wordt beslist a.d.h.v. criteria welke leerlingen (+/- 30%) baat hebben bij een
intensief aanbod in groep 2.
Dit aanbod wordt gerealiseerd in de maanden november – januari. (werkvormen zie
mogelijke interventies)
In januari groep 2 worden bij (een deel van) de leerlingen letterkennis en klankbewustzijn
bepaald a.d.h.v. 2e screening (bijlage 2)
De kinderen die dan nog moeite hebben met deze vaardigheden, worden geselecteerd voor
Bouw!.

Mogelijke interventies
Doel

Activiteit

Actieve letterkennis

persoonlijk letterboekje
creatieve verwerking (letter knutselen)
letterdoosje/mapje
letters flitsen
liedjes zingen
Gynzy
Squla
Kiene klanken (educo app)
Letters maken van klei, lego, scheerschuim, kralenplank
Letterpuzzels en versjes
Letters omcirkelen in teksten
Letterspelletjes, memory, bingo en kwartet
Lettertrein, letters overtrekken met gekleurd krijt, letters
springen
woorden nastempelen

Passieve letterkennis

filmpjes
railletters voelen
verzamelingen maken
liedjes

Isoleren van klanken

Squla
Gynzy
Kiene klanken (educo app)
plaatjes met dezelfde begin/midden/eindletter
uitknippen/opplakken
beginletters uit een tijdschrift knippen en bij woorden plakken
voorwerpen/kaartjes sorteren op beginklank
Letter memory
plaatjes kleuren met dezelfde beginklank
beginrijm spelletjes (bingo, puzzel, kwartet)
Spel wat zeg je (ontwikkelingsmateriaal)

Synthese

Squla
Gynzy
Voorwerpen klank voor klank benoemen
plaatjes klank voor klank benoemen
teken wat je hoort: synthese dictee
Woorden nastempelen in vakjes
Roze letterdoosje
oefeningen auditief geheugen
klankgroepen samenvoegen

Analyse

Ketting maken met letterkralen
Wat zeg je?
Roze letterdoosje

Welke observatie- en toetsinstrument(en) worden gebruikt in groep 2?
Productieve Letterkennis (Bouw! screening, zie bijlage 2)
KIJK!

Hoe selecteren wij leerlingen voor Bouw!?
-

-

Preventief: in januari groep 2 wordt op basis van letterkennis- en klankbewustzijn bepaald
welke leerlingen baat hebben bij een start in februari - maart.
Supplementair:
- begin groep 3 wordt op basis van letterkennis- en klankbewustzijn bepaald welke
leerlingen baat hebben bij een start in september.
- na de herfstsignalering groep 3 wordt bepaald welke leerlingen alsnog gebaat zijn bij
Bouw
Remediërend: in januari groep 3 of later wordt op basis van toetsgegevens bepaald welke
leerlingen alsnog gebaat zijn bij Bouw!

De Bouw! Coördinator en de Intern Begeleider nemen samen dit besluit in overleg met ouders en
groepsleerkracht.

Hoe organiseren wij coördinatie en overleg over de voortgang?
-

Er is een Bouw!coördinator (BC).
Er is overleg met tutoren ongeveer 7x per jaar hiervan maakt de BC een verslag, deze is terug te
vinden in de drive.
Er is overleg tussen de BC, internbegeleider en groepsleerkrachten.
(bijvoorbeeld over afname of resultaten van toetsen, wijze waarop leerstof wordt aangeboden in
de klas)
Er is overleg met de ouders.

De tutoren worden wekelijks begeleid (uitvoering onder begeleiding van BC. Er is 6 wekelijks overleg
met de tutoren uit groep 8)
Er zijn ook groepsleerkrachten die met Bouw! werken. Deze momenten zijn opgenomen in het RT
schema, gemaakt door de IB’er.

Voorbeeld van een BOUW!planning
groep moment

aan te bieden lesinhoud BOUW!-delen
BOUW!

2

Vanaf Februari, na 2e
screening tot de
meivakantie

Van start met BOUW!

BOUW!-deel 1 en 2

2

tot zomervakantie

Letters

BOUW!-deel 3

3

tot herfstvakantie

Letters

BOUW!-deel 4 en 5

3

tot kerstvakantie

Lettercombinaties

BOUW!-deel 6

3

tot voorjaarsvakantie

Lettercombinaties en
Clusterwoorden

BOUW!-deel 7 en 8

3

tot de meivakantie

Clusterwoorden

BOUW!- deel 9

3

tot de zomervakantie

Samengestelde woorden en
tweelettergrepige woorden

BOUW!- deel 10 en 11

4

tot de kerstvakantie

tweelettergrepige woorden

BOUW!- deel 12 (afronden)

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de Bouw!-coördinator (BC)?
-

Beheert Lexipoort - klantportal van Bouw! – en zorgt voor toegang (leerkrachten).
Maakt leerling-accounts aan.
Deelt (deel-)diploma’s uit aan Bouw! leerlingen.
Ondersteunt tutoren van groep 8.
Roostert tutoren in.
Gaat na of schooltutoren voldoen aan de afgesproken frequentie en tijdsduur.
Vervangt schooltutor door een andere indien gewenst.
Overlegt met tutoren over gang van zaken.
Neemt eventueel Bouw! toetsen af. Deze worden in ieder geval afgenomen door een leerkracht.
Zoekt een andere oplossing als ouders niet kunnen fungeren als thuistutor.
Gaat na of de kinderen voldoende oefenen.
Houdt leerlingresultaten bij in Lexipoort en leerlingdossier.
Analyseert vier keer per jaar de monitordata uit Lexipoort (o.a. over voortgang en
oefenfrequentie) en houdt tussenevaluaties.
Overlegt met groepsleerkrachten over de voortgang en bespreekt hoe zij hun onderwijsaanbod op
de voortgang af kunnen stemmen.
Zorgt voor kennisoverdracht tussen tutoren.
Neemt contact op met ICT-beheerder wanneer er technische problemen zijn.
Informeert schoolteam over Bouw!

De groepsleerkracht overlegt met ouders over deelname aan Bouw! en houdt hen ook op de hoogte van
de voortgang.
De interventies in de periode november-januari zijn vastgelegd.
Overleg met groepsleerkrachten gebeurt door BC en IB. De intern begeleider bespreekt regelmatig de
resultaten van de leerlingen met de groepsleerkrachten.

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de ICT-beheerder (indien
aanwezig)?
-

Zorgt voor ICT-voorwaarden
(ICT-netwerk, WIFI, controleren systeemeisen, voldoende laptops/chrome-books,
koptelefoons).
Zorgt voor passende oplossing als Bouw!- of ICT-materialen niet functioneren.
Andere oplossing dan door ICT-beheerder, bijv. Lexima
Op school is een ICT-werkgroep waar BC en IB deel van uit maken.

Welke taken en verantwoordelijkheden hebben de
groepsleerkrachten die Bouw!leerlingen hebben?
-

Zijn op de hoogte van voortgang in Bouw! door informatie van BC en
tutoren.
Overleggen met BC wie van hen selectie- en deeltoetsen afneemt.
Wanneer de Bouw! coördinator is vrijgeroosterd voor deze taak, is het
wenselijk dat zij deze toetsen afneemt.
Stemmen hun onderwijsaanbod in de groep op de voortgang af.
Geven aandacht aan succeservaringen en motivatie van de
Bouw!leerlingen
Informeren ouders over de voortgang.
Bespreken bij overdracht met volgende groepsleerkracht de voortgang
(Bouw! resultaten, inzet, motivatie en betrokkenheid ouders).
Voortgang van en motivatie t.a.v. Bouw! wordt toegevoegd door intern begeleider aan
overdrachtsdocument, waardoor dit duidelijke over te dragen is aan de volgende leerkracht.
De BC en IB’er zorgen ervoor dat Bouw! een vast onderdeel van ons aanbod is, door dit
onderwerp warm te houden bij het team.

Wie fungeren er als tutor?
-

Eigen ouders thuis
Oudere leerlingen (groep 8)
Vrij geroosterde leerkracht volgens een rooster

Wat vragen wij van tutoren op school?
Voor alle tutoren geldt:
- Zijn op de afgesproken tijdstippen beschikbaar.
- Zijn in staat om leerlingen te instrueren en motiveren.
- Kunnen voldoen aan de afgesproken frequentie en tijdsduur.
- De leerling-tutoren en de RT' -ers die met Bouw! werken, houden de voortgang (les + beknopte
observatie) bij in een schriftje volgens een vast format. Dit format is terug te vinden in de Bouw!
map.
- Melden ICT-problemen aan BC.
- Informeren de BC over inzet, motivatie, stagnaties.
-

De leerling tutoren melden aan BC als een leerling getoetst moet worden.
De leerkrachten die fungeren als tutor, nemen de toetsen af wanneer ze aankomen bij een toets.
De leerling tutoren informeren de groepsleerkrachten niet over de voortgang (wel de BC),
maar de leerkracht tutoren (RT) wel.

Wat vragen wij van tutoren thuis?
-

Kunnen voldoen aan de afgesproken frequentie en tijdsduur. Van ouders wordt verwacht dat zij 1x
per week 20 minuten oefenen. Mocht dit nodig zijn (door uitval tutoren op school of in vakanties),
dan vragen wij aan hen om dit wat vaker te doen.
Delen hun ervaringen t.a.v. inzet en motivatie van hun kind met de leerkracht.
Contact met ouders over Bouw! verloopt altijd via de groepsleerkracht van hun zoon/dochter. Bij
vragen kunnen ouders wel altijd bij de BC terecht.
Melden aan BC als hun kind getoetst moet worden.

We streven naar de volgende oefenfrequentie en -tijd
(gemiddeld) bij preventieve en supplementaire inzet:
-

Minimaal 24 lessen per maand (ofwel 6-8 lessen per week)
3-4 sessies per week
(3 momenten op school. 1x met tutor groep 8, 2x met een vrij geroosterde
leerkracht en 1x thuis)
Er zijn 3 x per week 20 minuten ingeroosterd, hierin streven wij naar 3 lessen in 15 minuten.
De 4e les wordt thuis uitgevoerd. De tijd die door het programma wordt bijgehouden is leidend.
2-3 lessen per sessie

Welke oefenfrequentie en -tijd streven wij (gemiddeld) na bij remediërende
inzet?
Minimaal 30 lessen per maand (ofwel 7-8 lessen per week)
3 lessen per sessie
3-4 sessies per week
20 minuten bruto per sessie (60’ netto per week)
Ons streven is om deze oefenfrequentie bij alle kinderen te halen. We zorgen ervoor dat we bij deze
kinderen extra alert zijn dat de oefentijd gehaald wordt. De tutoren weten wie deze kinderen zijn en
waarom het van belang is dat de oefentijd gehaald wordt.

Op welke tijdstippen vinden de sessies plaats?
Op vaste tijdstippen onder schooltijd (buiten leesles), volgens een rooster. Dit rooster is te vinden in de
bijlagen.

Hoe betrekken wij de ouders erbij?
De communicatie met ouders gebeurt via Schoudercom. De Bouw coördinator houdt de voortgang bij en
communiceert dit met de leerkracht. Ouders worden niet door BC maar door groepsleerkracht
geïnformeerd over de voortgang van Bouw! informeel en tijdens 10 minuten gesprekken.
Indien het thuis oefenen niet zo goed verloopt, worden ouders uitgenodigd om op school te komen
kijken hoe hun kind in Bouw! oefent en eventueel eens samen op school te oefenen.
Ouders kunnen voor vragen niet alleen bij de groepsleerkracht terecht, maar ook bij de BC.
Wanneer een kind gaat deelnemen, stelt de BC een brief op met informatie en inloggegevens. De
leerkracht communiceert dit met ouders. Voor vragen kunnen ouders terecht bij de leerkracht en BC.
Op de website staan schoolgids, schoolplan en SOP (met info over Bouw!).
Ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind met Bouw! te werken.

Hoe monitoren en bespreken wij de voortgang?

Monitordata (o.a. over voortgang en oefenfrequentie) worden ontleend aan Lexipoort en vastgelegd in
het logboek.
Monitordata wordt vier keer per jaar geanalyseerd door de BC. Deze worden besproken met
groepsleerkracht van de leerlingen. Aan de hand van deze informatie bespreekt de leerkracht met ouders
de voortgang tijdens de 10-minutengesprekken.
Analyses worden ook besproken in het overleg met de IB’er. Het is belangrijk dat zij ook op de hoogte is
van wat speelt.
We willen meer draagvlak binnen het team gaan creëren door ook monitordata door BC te bespreken in
bouw of plenaire vergaderingen met het schoolteam.

Hoe zorgen wij voor ondersteuning, verduurzaming en bovenschools
samenwerken?

Leestalent ondersteunt het implementeren, optimaliseren en verduurzamen van de werkwijze. Hiervoor
hebben de BC en intern begeleider contact met Carla Stellaard van Leestalent. Zij komt 2x per
schooljaar langs om Bouw! leerlingen te bespreken.
De werkgroep Bouw! heeft behoefte aan een netwerkbijeenkomst, waarin ontwikkelingen worden
besproken t.a.v. preventie m.b.v. Bouw! en tips worden uitgewisseld. Zodat we ervaringen kunnen
uitwisselen en goede ideeën kunnen opdoen, die we dan weer kunnen inzetten op school.
We willen dit schooljaar zorgen voor meer draagvlak bij de collega’s voor Bouw! We willen dit
bespreekbaar maken met het oog op aanpassing, verbetering en verduurzaming. We willen met het oog
op verbetering ook meer gebruik maken van websites waarop kennis wordt uitgewisseld (bijv.
Bouw!plein).
We zetten Bouw! al op de volgende manier in:
-

Bouw! is onderdeel van een integrale aanpak taal- en leesachterstanden op school.
Vervangers en nieuwe medewerkers worden ingewerkt in de werkwijze met Bouw!.
Lexima ondersteunt inhoudelijke en technische zaken.
SWV geeft feedback op de monitordata en het Beleidsplan Bouw! o.a. tijdens schoolbezoek (als
onderdeel van het SWV kwaliteitszorgsysteem).
BC neemt deel aan BC-netwerk waarin gang van zaken wordt besproken.
BC en leerkrachten nemen deel aan inspiratie- en studiedagen, workshops en scholingsaanbod
SWV over Bouw!.
Bouw! is onderdeel van een preventieve aanpak taal- en leesachterstanden van het SWV.
Nieuwe Bouw! coördinatoren worden ingewerkt in een cursus (via SWV of andere voorziening).

Hoe realiseren wij een integrale aanpak?
Dit voeren we al uit:
-

In groep 1-4: groepsleerkrachten informeren ouders over het belang van voorlezen.
In de groepen 1-2 is er een taalrijke omgeving en een aanbod, gebaseerd op de tussendoelen
Beginnende Geletterdheid.
Groep 2 leerkrachten worden bij de uitvoering van een intensief aanbod Beginnende Geletterdheid
(november – februari) ondersteund.
Indien nodig, komen groep 3-4 leerlingen die in Bouw! werken in aanmerking voor verlengde
instructie en begeleide oefening (ON2).
In groepen 6-8: groepsleerkrachten ondersteunen de leerlingtutoren en gaan na of tutorschap
ook ten goede komt aan hun ontwikkeling.

Schooljaar 2021-2022 willen we implementeren:
-

In groep 3-8: de leerkracht besteedt aandacht aan de leesmotivatie (waaronder boekkeuze) en
leesstimulering.
In groep 3-8: groepsleerkrachten informeren ouders over belang van samen lezen,
leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie.
Leerlingen die in groep 3-8 nog moeite hebben met lezen (tempo) krijgen extra ondersteuning op
ON2 of ON3 (zie protocol Dyslexie van de school).
Dit schooljaar volgen wij op teamniveau scholing m.b.t. de technische leesvaardigheid.
In de 2e helft van dit schooljaar, gaan wij (m.b.v. Leestalent) toespitsen op de leeszwakke
leerlingen. Ook de manier waarop de leesmotivatie kan worden versterkt, komt hierbij aan bod.
Gedacht wordt o.a. aan het begeleiden van leeszwakke leerlingen bij hun boekenkeuze.

BIJLAGE 1 OVERZICHT BOUW!

LEERLINGEN

Programma; Bouw! lezen op tablet of chromebook
I.o.m. begeleidende leerlingen groep 8 of RT leerkracht niet tijdens VLL of Flits! lessen!
Minimaal 2 x per week op school én thuis
Dit wordt gedurende een schooljaar aangepast naar aanleiding van vorderingen of belemmeringen zoals
hiervoor beschreven.

Schema begeleiding vanaf september 2021
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 3
Pip

Ruby (gr. 8)
10.35-10.50

8.30-9.30
Tessa

8.30-9.30
Sandra

groep 3
Johnny

Patricia (gr. 8)
10.35-10.50

8.30-9.30
Tessa

8.30-9.30
Sandra

groep 3
Dean

Jens (gr. 8)
10.35-10.50

8.30-9.30
Tessa

8.30-9.30
Sandra

groep 4
Rhomey

Quinten (gr. 8)
10.35-10.50

8.30-9.10 of
12.45-13.25
Karlijn

9.00-9.40 of
12.45-13.25
Tessa

groep 4
Xavi

Lisa (gr. 8)
10.35-10.50

8.30-9.10 of
12.45-13.25
Karlijn

9.00-9.40 of
12.45-13.25
Tessa

groep 4
Kick

Lars(gr. 8)
10.35-10.50

8.30-9.10 of
12.45-13.25
Karlijn

9.00-9.40 of
12.45-13.25
Tessa

groep 4
Jaelynn

Vienna (gr. 8)
10.35-10.50

8.30-9.10 of
12.45-13.25
Karlijn

9.00-9.40 of
12.45-13.25
Tessa

Reserve:
Eefje (gr.8)

BELANGRIJK:
Toetsen worden afgenomen door Suzanne/Tessa/Karlijn of Sandra
Op maandag zijn kinderen uit groep 8 tutor, de leerlingen werken dan aan de groepstafel in de hal onder leiding van juf Suzanne.
De groep 8 leerlingen nemen geen toetsen af. Wanneer de kinderen bij een toets zijn, worden voorgaande lessen herhaald.

BIJLAGE 2 BOUW!

SCREENING

Wat levert de meting op?
De screening geeft inzicht in het huidige niveau van de leerlingen op het
gebied van letterkennis en fonologisch bewustzijn. Aan de leerlingen die
moeite hebben met deze vaardigheden, kan de school vervolgens extra
begeleiding geven in de klas. De school kan zo preventieve hulp bieden
aan kinderen op het gebied van beginnende geletterdheid met als doel
toekomstige leesproblemen te voorkomen.
In januari zullen de letterkennis en het fonologisch bewustzijn opnieuw
worden gemeten. De kinderen die dan nog moeite hebben met deze
vaardigheden, worden geselecteerd voor Bouw!.
Welke toetsen worden afgenomen?
Het is de bedoeling dat bij deze meting alle leerlingen uit groep 2 worden getoetst. De duur van de
geplande
toetsen is 15-20 minuten per leerling. De volgende toetsen staan gepland:
• Productieve letterkennis: Deze toets meet welke letters de leerling al kent. Er worden 34
letters/lettercombinaties getoetst. Het is niet erg als een leerling een flink aantal letters/grafemen nog
niet kent en dus letters overslaat.
Toetsblad blz. 25
Scoreformulier blz. 26
Instructieformulier blz. 27
• Fonologisch bewustzijn: Alle negen taken uit de toets Fonologisch Bewustzijn (CELF-IV-NL) worden
afgenomen. Het gaat om taken waarbij kinderen klanken moeten herkennen of manipuleren.
Toetsblad geen, afname is auditief
Scoreformulier blz. 28 en 29
Instructieformulier blz. 30, 31, 32, 33 en 34

BIJLAGE 4 BRIEF

VOOR OUDERS NA AANMELDEN EN GESPREK MET LEERKRACHT

BIJLAGE 3 BOUW!

BRIEF OUDERS

‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’

Protocol
leesproblemen en
dyslexie
IKC de Pijler, jan. 2022
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1.

Inleiding

Op De Pijler wordt uitgegaan van de definitie van de stichting dyslexie Nederland:

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met
het aanleren van en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op
woordniveau gebaseerd op aanbevelingen van de gezondheidsraad.
Het voornaamste doel van dit protocol is, om de lees - en spellingproblemen al in een vroeg stadium te
onderkennen en te behandelen. Dan kan in elk geval het percentage van 10% al in de onderbouw worden
teruggebracht naar een lager percentage.
Door al vroeg aan de slag te gaan met lees - en spellingsproblemen hopen we te voorkomen dat leerlingen
helemaal vastlopen in het leesonderwijs, waardoor ze alle motivatie om te lezen verliezen.
Het is heel belangrijk is dat de leerkracht en ouders lees - en spellingsproblemen, of voorlopers daarvan, al
in een vroeg stadium opmerken. Het protocol richt zich op de leerkracht en niet op de ouders, maar we
besteden in het protocol wel veel aandacht aan een goede samenwerking met de ouders. Het is immers van
belang dat gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van ouders en de kennis die zij van hun kind
hebben.
Als zich lees - en spellingsproblemen voordoen dan kan de leerkracht het protocol gebruiken.
Het protocol helpt de leerkracht om een beeld te krijgen van de problemen die de leerling ondervindt.
Vervolgens geeft het aan hoe het kind het beste kan worden begeleidt.
Baat deze begeleiding niet, dan geeft het protocol de vervolgstappen aan.
De richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het Expertisecentrum Nederlands zijn gevolgd.
Om er een werkbaar document van te maken, wordt regelmatig verwezen naar pagina’s uit de volgende
boeken:
● Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2
H. Wentink, L. Verhoeven & M. van Druenen (2008)
● Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor voor groep 1 – 4
H. Wentink & L. Verhoeven (2001)
● Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 – 8
H. Wentink & L. Verhoeven (2004)
Op deze manier kunnen de onderwijsgevenden snel adviezen en tips opzoeken.
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2.

Algemene informatie

2.1

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het
accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
Dit betekent dat de gesignaleerde problemen ‘didactisch resistent’ zijn, oftewel niet of nauwelijks afnemen
ondanks systematische en taakgerichte hulp door de leraar en de remedial teacher.
Een belangrijke implicatie hiervan is, dat voor de vaststelling van dyslexie niet kan worden volstaan
met een eenmalige testafname. Ook moet zijn aangetoond dat na vroegtijdige onderkenning
en een periode van planmatige behandeling, het automatiseringsprobleem zich blijft voordoen.
In Nederland zijn de periode 1997 – 2005 twee relatief grote cohortstudies uitgevoerd naar de kenmerken
van jonge kinderen die genetisch risico lopen op dyslexie. Dit vanuit het oogpunt van vroegtijdige signalering
van dyslexie op basis van breinactiviteiten en taalontwikkeling. De eerste resultaten wijzen uit dat er
duidelijke verschillen in breinactiviteiten en taalontwikkeling bestaan tussen kinderen met een genetisch
risico op dyslexie en kinderen die dat niet hebben. Op dit moment is nog niet bekend in welke
mate deze verschillen samenhangen met het daadwerkelijk hebben van dyslexie. Daarvoor loopt momenteel
een aanvraag voor de nametingen voor beide cohortstudies.
Op dit moment zijn we voor de vroegtijdige signalering van dyslexie aangewezen op het signaleren van de
leesproblemen, veelal in combinatie met spellingproblemen. Daarvoor is het van belang dat binnen het
onderwijs een eenduidig protocol wordt gevolgd. In dit protocol wordt uitgegaan van een systematische
aanpak die moet leiden tot kwaliteitsontwikkeling op drie niveaus van handelen:
● in de groep
● op schoolniveau
● op boven- en buitenschools niveau.
Voor een groot deel van de leerlingen met lees- en spellingproblemen is een vroegtijdige signalering gevolgd
door gerichte interventies voldoende om hun lees- en spellingmoeilijkheden te verhelpen. Sommige
leerlingen hebben ook nog in de bovenbouw van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs
ondersteuning nodig bij het technisch lezen en spellen. Dit geldt in ieder geval voor die leerlingen waarbij
dyslexie is vastgesteld.

2.2

Hoe is dyslexie te herkennen?

Dyslexie is het best omschreven als een combinatie van mogelijkheden en moeilijkheden die het leerproces
beïnvloeden bij lezen, spellen, schrijven en vaak ook rekenen.
Uit recent onderzoek blijkt, dat 3,6% van de leerlingen op de basisschool dyslectisch is. Deze leerlingen
hebben ernstige lees- en/of spellingsproblemen die het gevolg zijn van een gebrek aan automatisering en
fonologische tekorten. Deze twee laatste componenten worden steeds meer gezien als de kern van het
probleem.
Problemen bij lezen.
De leesproblemen van dyslectische leerlingen vallen het meest op bij hardop lezen, waarbij het leestempo
traag is en de lezer overwegend spellend leest, of waarbij het leestempo hoog is en de lezer overwegend
radend leest. Een combinatie van spellend lezen en veel raadfouten komt ook veel voor bij dyslectici.
De meeste moeite hebben dyslectici met het onthouden van letters, analyseren en synthetiseren van
woorden en het aangeven van de positie van een klank in een woord.
En het hersynthetiseren van een woord als bepaalde klanken worden weggelaten of worden toegevoegd.
Problemen bij spellen.
De spellingproblemen van dyslectische leerlingen komen het meest tot uiting bij spontane schrijfproducten.
Ze maken langdurig veel basale spellingfouten, ze kennen en onthouden weinig tot geen spellingregels en
ze corrigeren zichzelf niet.
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Van de spellingregels die dyslectici wel kennen, weten ze vaak niet wanneer en hoe ze deze moeten
toepassen. Dyslectische leerlingen schrijven vaak onleesbaar en ze maken veel doorhalingen. Bij kinderen
die wel leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op.
Verder valt op dat dyslectische kinderen weinig leerstrategieën kennen en vaak niet de meest efficiënte
kiezen. Dat komt omdat ze te weinig instructie krijgen in leerstrategieën en de instructie blijft op een te
abstract niveau. De instructie is vaak alleen auditief, terwijl dyslectici behoefte hebben aan visuele
ondersteuning b.v. door pictogrammen.
Mogelijk bijkomende problemen.
● Een trage verwerkingssnelheid van (talige) informatie als gevolg van een algemeen
automatiseringsprobleem.
● De prestaties nemen af bij dubbeltaken en bij werken onder tijdsdruk. Dit is vooral goed te zien in
toets situaties.
● Niet begrijpen van complexe vragen, terwijl ze het antwoord wel weten.
● Moeite hebben met plannen en vasthouden van de volgorde van denkstappen.
● Onthouden van meervoudige instructies, terwijl ze de afzonderlijke taken wel kunnen uitvoeren. Dit
komt doordat dyslectici vaak een beperkt korte termijn geheugen hebben.
● Het onthouden of ophalen van namen uit het geheugen. Dit is bijvoorbeeld een probleem bij
topografie.
● De snelheid waarin auditieve of visuele informatie wordt verwerkt in het brein is trager. Dit uit zich
door moeite te hebben met overschrijven van het bord en (snel) opschrijven van informatie die
gedicteerd wordt door een leerkracht.
● Een stoornis in de spraak-taalontwikkeling, zoals woordvindingsmoeilijkheden.
● Een zwak ontwikkelde fijne motoriek; een onleesbaar handschrift.
● Rekenproblemen. Moeite met sommige aspecten van rekenen zoals bij het leren van tafels, getallen
omdraaien, snel hoofdrekenen, klokkijken.

2.3

De diagnose van dyslexie en de dyslexieverklaring.

De diagnostiek kan worden uitgevoerd door jeugdprofessionals die daarvoor op basis van kennis en ervaring
gekwalificeerd zijn. Dit betreft op (post)masterniveau geregistreerde psychologen en orthopedagogen, met
een BAPD-aantekening en expertise en ervaring in diagnostiek van dyslexie.
Het primaire doel van het diagnostisch onderzoek is om inzicht te geven in de aard van de klachten en in de
factoren die een rol spelen in het ontstaan of in stand houden hiervan, antwoord te geven op de hulpvraag
en te komen tot op het individu toegesneden handelingsadviezen. De zorgprofessional zoekt uit waarom dit
kind niet adequaat heeft geprofiteerd van onderwijs, welke factoren hierbij een rol spelen/gespeeld hebben,
welke belemmeringen het kind ervaart en hoe een voor het kind meest adequaat behandelplan kan worden
opgesteld.
Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben recht op specifieke maatregelen of faciliteiten in het VO. In het
BO is deze verklaring niet noodzakelijk om toegang te hebben tot specifieke faciliteiten. De leerlingen
worden naar onderwijsbehoeften behandeld.
Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Het kan wenselijk zijn bepaalde onderdelen van de verklaring na
verloop van tijd aan te passen aan de dan geldende omstandigheden met het oog op veranderingen in
aanpak en faciliteiten.
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2.4

Vergoeding diagnose en behandeling van dyslexie.

De behandeling van Ernstige Dyslexie (ED-zorg) wordt verzorgd door zorgprofessionals vergoedt krachtens
de Jeugdwet via de gemeente. De te nemen stappen zijn:
- De verantwoordelijkheid van basisscholen
- De verantwoordelijkheid van gemeenten
- Praktisch stappenplan in geval van vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED)
Wat is de verantwoordelijkheid van school?
De school is de eerste verantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden. De
ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en niet-ernstige dyslexie maakt onderdeel uit
van de basisondersteuning die elke school biedt. Na signalering kan de school direct met begeleiding
beginnen. Soms kan de school hulp inroepen vanuit het samenwerkingsverband of het schoolbestuur. Alleen
als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat of de leerling onvoldoende profiteert van de
geboden hulp, is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde zorg aan de orde.
Wat is de verantwoordelijkheid van en wanneer vergoed de gemeente behandeling van ED-zorg?
Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen ondersteunen met ernstige dyslexie (ED).
Contractueel is met de aanbieders van ED (ernstige dyslexie) -zorg vastgelegd dat de verwijzing naar
ED-zorg alleen nog kan plaatsvinden via de Poortwachter. Dit betekent dat alle verwijzingen naar ED-zorg
door de scholen bij de Poortwachter van het samenwerkingsverband ingediend moeten worden. Alle
aanmeldingen zullen worden getoetst door de Poortwachter. De Poortwachter zal nagaan of de juiste
voorbereidende stappen zijn genomen en toetsen of het dossier volledig is en of doorverwijzing naar
ED-zorg van toepassing is. De Poortwachter stuurt vervolgens de beoordeling en het dossier terug naar
school.
Vergoeding door gemeenten is aan de orde indien sprake is van onderstaande criteria voor ED-zorg:
• als er een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een passend traject is
geweest van extra hulp bij het leren lezen en spellen
• als de school vermoedt dat er sprake is van ED, omdat het kind te weinig profiteert van de
ondersteuning. Ernstig wil zeggen dat de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar
nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij uw kind zichtbaar zijn.
Gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken, anders dan de ED-zorg voor leerlingen van 7
tot 13 jaar. Voor meer informatie over andere mogelijkheden verwijzen we ouders naar de website
www.steunpuntdyslexie.nl.
Stappenplan aanmelding voor dyslexieonderzoek
(In dit stappenplan wordt met ouder(s) bedoeld de wettelijke gezagsdrager(s) van de leerling.)
1. Overleg en voorbereiding met de ouder(s) van de leerling m.b.t. het door de school geadviseerde
ondersteuningstraject aanvraag dyslexie onderzoek en indien van toepassing dyslexiezorg (ED).
2. School vult het aanmeldformulier/ leerlingdossier dyslexie in.
3. Aanmeldformulier wordt ondertekend door schooldirecteur, ib-er en ouder(s) van de leerling.
4. Aanmeldformulier wordt getypt en digitaal met bijlagen ingediend:
g.veenhoven@swvdrechtsteden.nl
5. Het loket checkt de aanmelding op volledigheid.
6. Het loket stuurt een ontvangstbevestiging van de aanmelding aan de school van de leerling.
7. Het loket zet de aanmelding door naar de betrokken functionaris van het SWV, belast met de
beoordeling van de aanvraag.
8. In geval de aanmelding doorgezet wordt voor diagnostisch dyslexie onderzoek, zal dit door het loket
aan de school meegedeeld worden met daarbij de contactgegevens van de zorgaanbieder.
9. In geval de aanmelding niet kan worden doorgezet voor onderzoek wordt de reden tot afwijzing door
de functionaris, belast met de beoordeling van de aanvraag, gemotiveerd en meegedeeld aan de
school (de school geeft dit door aan de ouder(s)).
10. Het doorzetten van de aanmelding voor diagnostisch dyslexieonderzoek wordt medegedeeld aan de
school (de school geeft dit door aan de ouder(s)) middels een schrijven.
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11. De school en de ouder(s) bepalen in onderling overleg een door de Service Organisatie Jeugd
Zuid-Holland Zuid gecontracteerde zorgaanbieder (school ontvangt een lijst met de gecontracteerde
zorgaanbieders waaruit gekozen kan worden).
12. De school meldt de leerling aan bij de zorgaanbieder met het meesturen van de brief bedoeld onder
10 en draagt met toestemming van de ouder(s) het leerling dossier over aan de zorgaanbieder.
Criteria t.b.v. het doorzetten van het dossier voor nadere diagnostiek (ED).
Aanmeldformulieren worden wat betreft het doorzetten voor diagnostisch dyslexie onderzoek beoordeeld op
de volgende criteria.
● 1. De schoolanamnese en signaleringsgegevens ernstige stagnatie in de lees- (en evt.
spelling)ontwikkeling aantonen. Hiervoor geldt als richtlijn dat het kind op drie opeenvolgende
meetmomenten een taak voor het vlot lezen van losse woorden op prestatie heeft behaald die tot de
zwakste 10% van de relevante normpopulatie behoort.
● 2. De gegevens betreffende extra begeleiding op school aantonen dat hierin geen of onvoldoende
verbetering optreedt (zie beneden), waarbij in ieder geval een periode van een half schooljaar
gerichte extra ondersteuning (ondersteuningsniveau 3) heeft plaatsgevonden.
Aanmeldingsformulier voorbeeld zie bijlage 1
Wat doet het SWV voor kinderen die toch geen verklaring ED halen of wel zijn behandeld maar
zonder succes?
Slaat BOUW! niet aan bij een BOUW!kind of blijven de ouders hameren op onderzoek en voldoet het kind
NIET aan criteria of wat te doen met een kind na een behandeling met nauwelijks vorderingen of…….. enz.,
dan neemt de IBer contact op met de Leestalentbegeleider Carla Stellaard. De basisschool stelt een
leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen.
Dit dossier bevat een overzicht van E scores1 op lees -en spellingtoetsen en een beschrijving van de
geboden hulp op school.
Wat moet de school aanleveren in het leerlingdossier?
Om een kind te kunnen aanmelden voor diagnose en behandeling dyslexie moet de school een
leerlingdossier aanleveren. Het leerlingdossier bevat de volgende gegevens:
● De basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem.
● Een beschrijving van het lees-en spellingsprobleem.
● Signalering van het lees-en spellingsprobleem (datum, toets, criteria, score, afgenomen door…).
● Omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider).
● Resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering.
● Vaststelling van toenemende achterstand ten opzicht van de normgroep, met vermelding van
gebruikte toetsen en normcriteria.
● Argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie; het aantonen van didactische resistentie na
aangeboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit.
● Indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen.
● Ondertekening rapportage door bevoegd schoolfunctionaris.

1

Dit betekent concreet dat leerlingen met een E-score voor lezen en met een D-score voor lezen en een E-score voor spellen – mits
vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten en na aanbod van extra hulp op school – doorgestuurd kunnen worden
naar de zorg. De E-score betekent dat de leerling bij de 10% zwakste leerlingen hoort en de D-score betekent dat een leerling tot de
16% zwakste leerlingen hoort.
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2.5

Dyslexieonderzoek op de OBS De Pijler.

Dit protocol is een richtlijn voor leerkrachten en Intern Begeleiders om de juiste procedure te volgen bij het
signaleren van leesproblemen. In dit protocol wordt vanaf groep 1 beschreven welke signaleringsmomenten
en signaleringsinstrumenten er gebruikt worden.
Zo kunnen leerkrachten en de IB-ers leerlingen goed volgen en eventueel ondersteuning bieden aan
kinderen die extra zorg nodig hebben. Regelmatig zijn er evaluatiemomenten en worden en nieuwe
handelingsadviezen opgesteld. Ouders worden op de hoogte gehouden van deze handelingsadviezen en de
eventuele extra ondersteuning.
Als na 1,5 jaar lees(- en spelling)onderwijs de resultaten voor lezen ondanks de extra ondersteuning
onvoldoende zijn, komen leerlingen in aanmerking voor een traject poortwachter. Het is daarom erg
belangrijk dat de school alle gegevens van de kinderen met betrekking tot het leesonderwijs goed vastlegt,
zodat duidelijk is dat school handelingsverlegen is.

2.6

Sociaal-emotionele problemen als gevolg van dyslexie.

Het voorkomen van sociaal-emotionele problemen is niet altijd mogelijk. Het hangt van de persoonlijkheid
van de leerling af.
Als dyslexie is vastgesteld, is het voor een kind belangrijk, dat de leerkracht weet wat dyslexie betekent en
weet wat de leerling nodig heeft om lees- en schrijftaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het kind
heeft ook een leerkracht nodig die aan hem uitlegt waarom hij moeite heeft met bepaalde taken, zodat hij
beter inzicht krijgt in zijn eigen leerproces.
De mate waarin een leerling last heeft van de gevolgen van zijn dyslexie, hangt voor een belangrijk deel af
van de manier waarop de school ermee omgaat en wat zij de leerling te bieden heeft.
De leerkrachten maken gebruik van de stimulerende factoren van de leerlingen en leggen de nadruk op alles
wat ze wel kunnen en waar de leerling goed in is. Dat is voor alle leerlingen prettig, maar wordt belangrijker
naarmate het leren op één of meer leergebieden moeizamer verloopt.
Dyslexie heb je voor het leven.
Het is een stoornis waarmee je moet leren leven en waar elke dyslecticus in meer of mindere mate zijn hele
leven last van heeft, ook al hebben de ouders en de leerkrachten adequate ondersteuning geboden bij het
leren lezen en spellen.
Er zijn natuurlijk verschillen in de mate waarin iemand last heeft van zijn dyslexie. Dat hangt af van je
persoonlijkheid en intellectuele mogelijkheden. Een grote mate van doorzettingsvermogen is nodig en de
beschikbaarheid van compensatiemogelijkheden.

2.7

Rol van de ouders.

Ouders kunnen een belangrijke ondersteunende en/of stimulerende rol spelen in de begeleiding wanneer
hun kind moeite heeft met lezen, spellen en/of stellen. Deze ondersteunende rol is in vier hoofdpunten
samen te vatten:
1. Helpen accepteren van de lees- en/of spellingproblemen wanneer er sprake is van dyslexie.
2. Op een ontspannen manier extra lezen met hun kind, zoals voorlezen, samen bij de bieb boeken
lenen, boeken lezen op het juiste niveau en met de juiste belevingswereld.
3. In het geval van dyslexie het kind helpen met het huiswerk, met gebruikmaking van de
hulpmiddelen die er zijn voor dyslectici.
4. Op een ontspannen en motiverende manier (extra) oefenen, van het werk meegegeven door school
of logopedie, met het kind.
Bij alle extra inspanningen die de ouders thuis leveren, is nauw overleg met de leerkracht en de Intern
Begeleider van essentieel belang. Afspraken die met ouders gemaakt worden, worden op papier gezet,
zodat met de evaluatie van de begeleiding op school, ook de extra inspanning thuis geëvalueerd kan
worden. Een goede afstemming tussen school en thuis is in het belang van het kind.
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2.8

Opstellen handelingsplan.

N.a.v. signalering en/of screening kan een leerkracht beslissen een individueel of groeps handelingsplan op
te stellen in samenwerking met de Intern Begeleider.
De volgende onderdelen komen in dit plan te staan:
1. Beginsituatie
2. Doel
– wat wil je bereiken met de extra begeleiding?
– waarom wordt er extra begeleiding gegeven?
3. Aanpak
– hoe, door wie en wanneer wordt de extra begeleiding gegeven?
– welke materialen/middelen worden er gebruikt?
4. Voortgang
5. Evaluatie
– wat zijn de resultaten tot nu toe geweest op de toetsen?
– wanneer en wat wordt er geëvalueerd? Wat zijn de resultaten en moet de ondersteuning worden
voortgezet?
Evaluatie gebeurt steeds na ongeveer 6 maanden, maar we houden wekelijks de voortgang bij, waardoor de
aanpak binnen deze 6 maanden kan wijzigen. Er zijn 3 mogelijkheden bij evaluatie:
● Het kind is dusdanig vooruit gegaan dat er geen achterstand meer te zien is. De extra ondersteuning
wordt dan gestopt.
● Het kind gaat goed vooruit, maar loopt nog achter op het groepsniveau.
De prestaties blijven we goed volgen en de ondersteuning in de klas of daarbuiten wordt voortgezet.
● Het kind gaat matig of onvoldoende vooruit (bijvoorbeeld D wordt E of E blijft E2).
De begeleiding wordt intensiever waar mogelijk.
Wordt de achterstand steeds groter en is de leerkracht handelingsverlegen dan zal het kind door de
leerkracht besproken worden met de IBer. De leerkracht informeert ouders..

2

Niveaus bij CITO toetsen; Er zijn 5 niveaus A-B-C-D-E. Landelijk gezien scoort 25% op een A- niveau, 25 % op een B-niveau, 25 % op
een C-niveau, 15% op een D-niveau en 10% op een E-niveau. A wordt hierbij gezien als het hoogste niveau. Een C-niveau is
gemiddeld. Op de Kameleon streven wij ernaar dat de leerlingen een A-score behalen of een hoge B-score.
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3.

Het protocol in groep 1 en 2

3.1

Beginnende Geletterdheid in groep 1 en 2.

Bij beginnende geletterdheid gaat het, net als bij mondelinge taalverwerving, om een ontwikkelingsproces. In
de voorschoolse periode wordt de bakermat van geletterdheid al gelegd. De ervaringen die kinderen in deze
periode opdoen, bepalen in belangrijke mate het niveau van geletterdheid waarmee kinderen de school
instromen. Kinderen zien ouders (voor)lezen, notities maken en dingen opzoeken op computer/tablet of
telefoon. Stimulering door ouders, aanwezigheid van computers, boeken en schrijfmaterialen zijn van grote
invloed op de toegang tot geschreven taal. Gegeven de grote verschillen tussen gezinnen op deze aspecten,
zien we een grote mate van variatie in de kennis van geschreven taal die kinderen hebben opgebouwd
voordat ze naar de basisschool gaan.
Op de basisschool bouwen leerkrachten voort op het niveau van geletterdheid dat kinderen hebben
ontwikkeld. Dankzij het voorlezen van prentenboeken en het zelfstandig bekijken ervan, leren kinderen
omgaan met boeken en verhalen. Door het gebruik van geschreven taal in de klas ontdekken kinderen dat
geschreven taal specifieke functies heeft. Geleidelijk aan leren zij ook zelf gebruik te maken van geschreven
taal in tekeningen, in krabbels en in teksten waarin zij aanvankelijk zelf bedachte spellingen toepassen en
uiteindelijk in conventioneel schrift. Kinderen worden zich zo bewust van de relatie tussen gesproken en
geschreven taal. Vanuit dit taalbewustzijn leren kinderen dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en letters
die klanken kunnen weergeven. Daarmee zetten zij een belangrijke stap in de richting van het leren lezen en
schrijven.
Oorzaken van achterstanden in deze ontwikkeling kunnen zijn:
● Het opgroeien in een taalarme omgeving.
● Het onvoldoende beheersen van het Nederlands.
● Het hebben van hoorproblemen.
● Het hebben van spraak-taalontwikkelingsstoornis.
● Eén of beide ouders die moeite hebben/hadden met leren lezen.
Deze kinderen verdienen vanaf groep 1 extra aandacht, individueel of in kleine groepjes.
Risicokleuters profiteren onvoldoende van taalspelletjes in de grote groep. Zij hebben gerichte, directe
instructie nodig, bij voorkeur in een klein groepje.
Risicokleuters hebben er belang bij met zoveel mogelijk letterkennis en fonemisch bewustzijn naar groep 3
te gaan. Dat maakt leren lezen namelijk eenvoudiger.
Tussendoelen Beginnende Geletterdheid.
Het Expertisecentrum Nederlands heeft 10 Leerlijnen voor Beginnende geletterdheid geformuleerd. Het
centrum beschrijft welke leer- en onderwijsactiviteiten de leerkracht kan uitvoeren om met de kinderen de
doelen bij deze leerlijnen te bereiken. Met deze leerlijnen krijgt de leerkracht een duidelijk beeld van de
ontwikkeling van kinderen op het gebied van beginnende geletterdheid.
1. Boekoriëntatie
2. Verhaalbegrip
3. Functie van geschreven taal
4. Relatie tussen gesproken en geschreven taal
5. Taalbewustzijn
6. Alfabetisch principe
7. Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’
8. Technisch lezen en schrijven (start)
9. Technisch lezen en schrijven (vervolg)
10. Begrijpend lezen en schrijven.
Een moeilijkheid is dat de ontwikkeling niet bij alle kinderen op dezelfde manier en in hetzelfde tijdsbestek
verloopt. Dit is tot uitdrukking gebracht in de ‘Tussendoelen Beginnende Geletterdheid’ door ruimte te laten
in de lengte (niet alle kinderen ontwikkelen even snel en in de breedte).
Tussendoel 1 tot en met 7 komen uitvoerig aan bod in groep 1 en 2.
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Tussendoel 8, 9 en 10 komen voornamelijk aan bod in groep 3 en hoger. In hoofdstuk 4.1 zullen deze nader
beschreven worden.
Tussendoel 1 – 2: Boekoriëntatie en Verhaalbegrip.
1
Boekoriëntatie
1.1 Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
1.2 Ze weten dat boeken worden gelezen van voren naar achteren, bladzijden van boven naar
beneden en regels van links naar rechts.
1.3 Ze weten dat verhalen een opbouw hebben.
1.4 Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al enigszins
voorspellen.
1.5 Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen helpen je om goed naar
het verhaal te luisteren en te letten op de illustraties.
2
Verhaalbegrip
2.1 Kinderen begrijpen de taal van voorleesboeken. Ze zijn in staat om conclusies te trekken naar
aanleiding van een voorgelezen verhaal. Halverwege kunnen ze voorspellingen doen over het
verdere verloop van het verhaal.
2.2 Kinderen weten dat de meeste verhalen zijn opgebouwd uit een situatieschets en een episode.
Een situatieschets geen informatie over de hoofdpersonen, de plaats en tijd van handeling. In
een episode doet zich een bepaald probleem voor dat vervolgens wordt opgelost.
2.3 Kinderen kunnen een verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt.
2.4 Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen, aanvankelijk met steun van illustraties.
2.5 Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken van
illustraties.
Door interactief voor te lezen kun je werken aan deze twee tussendoelen. Spelenderwijs leren kinderen al
veel regels die voor het lezen van een boek van groot belang zijn. Ook ouders kunnen hierin een bijdrage
leveren. Het is van belang dat in oudergesprekken nagegaan wordt hoe er thuis omgegaan wordt met
boeken.
Tips bij achterstand in tussendoel 1 en 2.
● Lees interactief voor aan een klein groepje kinderen. Het voorlezen is dan effectiever, omdat er nog
meer interactie mogelijk is.
● Gebruik verschillende soorten boeken: verhalende boeken, versjes boeken, boeken op rijm,
informatieve boeken, boeken met veel of weinig tekst.
● Bespreek de kaft en blader het boek door voordat je het boek gaat lezen.
● Bespreek dat een boek wordt gelezen van voor naar achteren, bladzijden van boven naar beneden
en regels van links naar rechts.
● Je kunt ook een boek bekijken zonder het voor te lezen.
● Wijs af en toe mee terwijl je leest. De kinderen zien dan dat je een bladzijde van boven naar
beneden en van links naar rechts leest.
● Laat de kinderen meelezen door ze te vragen woorden of letters aan te wijzen die ze al kennen.
● Leg moeilijke woorden uit in de context van het verhaal. De context is een belangrijke steun voor
een kind om de betekenis van een woord te onthouden.
● Laat af en toe stiltes vallen om kinderen de ruimte te geven iets te zeggen.
● Stel verschillende soorten vragen: open, luistervragen, wie, wat, waar.
● Stel niet te veel vragen. Dit is erg dreigend voor kinderen. Je kunt beter aarzelend hardop denken
met veel pauzes. Zo kunnen kinderen wel reageren zonder enige druk.
● Praat samen na over het verhaal. Je kunt dan nagaan of het kind het verhaal heeft begrepen.
● Verhaalbegrip kan gestimuleerd worden door middel van interactieve software. Levende
prentenboeken op cd-roms kunnen een goede ondersteuning bieden bij het begrijpen van een
verhaallijn.
● Maak de relatie tussen illustratie en tekst duidelijk.
● Laat verhalen naspelen met poppen of dramatische werkvormen.
● Laat de volgorde van het verhaal naleggen m.b.v. kopieën uit het boek.
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Tussendoel 3 en 4: Functies van geschreven taal en Relatie tussen gesproken en geschreven taal.
3
Functies van geschreven taal
3.1 Kinderen weten dat geschreven taalproducten zoals briefjes, brieven, boeken en tijdschriften een
communicatief doel hebben.
3.2 Kinderen weten dat symbolen zoals logo’s en pictogrammen verwijzen naar taalhandelingen.
3.3 Kinderen zijn zich bewust van het permanente karakter van geschreven taal.
3.4 Kinderen weten dat tekenen en tekens produceren mogelijkheden bieden tot communicatie.
3.5 Kinderen weten wanneer er sprake is van de taalhandelingen ‘lezen’ en ‘schrijven’. Ze kennen
het onderscheid tussen ‘lezen’ en ‘schrijven’.
4
Relatie tussen gesproken en geschreven taal
4.1 Kinderen weten dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd op papier en met
audio/visuele middelen.
4.2 Kinderen weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.
4.3 Kinderen kunnen woorden als globale eenheden lezen en schrijven. Voorbeelden: de eigen naam
en namen van voor het kind belangrijke personen / dingen, logo’s en merknamen.
De meeste kinderen gaan op een gegeven moment uit zichzelf experimenteren met letters, maar sommige
kinderen niet. Deze kinderen hebben extra begeleiding nodig, omdat experimenteren met letters een
belangrijke voorbereiding is op het leren lezen en schrijven. Kinderen doorlopen een bepaalde ontwikkeling
bij het leren schrijven die uit vijf verschillende fases bestaat:
1. Tekeningetjes.
2. Niet herkenbare krabbels.
3. Reeksen van letterachtige vormen of letters.
4. Elke klank hoort bij een letter.
5. Invented spelling dat houdt in, een soort fonetisch schrift. Kinderen laten onopvallende fonetische
kenmerken van gesproken woorden weg, zoals stemloze medeklinkers en de stomme ‘e’. Kinderen
schrijven bijvoorbeeld RAMLAR in plaats van het woord rammelaar. Deze fase van invented spelling
bereiken de meeste kinderen eind groep twee.
Wanneer een kind helemaal geen interesse heeft in zelf ‘schrijven’ of in de tweede helft van groep twee
alleen nog maar krabbels maakt, is het van belang voor de lees- en schrijfontwikkeling dat je daar aandacht
aan besteedt. Probeer elke dag met het kind iets aan schrijfactiviteiten te doen. Voordat je besluit een kleuter
extra te stimuleren is het van belang om te weten hoe de schrijfontwikkeling is verlopen en op welk niveau
het kind zich bevindt. Verder moet je nagaan of het kind uit zichzelf schrijft en de functie daarvan inziet. Deze
vaardigheden kun je observeren aan de hand van de Observatielijst geletterdheid.
In de begeleiding zijn drie zaken van belang:
1. Er moet een zinvolle aanleiding zijn om te schrijven (bijvoorbeeld oma is jarig).
2. Het schrijven moet een doel hebben (oma feliciteren).
3. Het schrijven moet aan iemand gericht zijn (oma).
Door schrijfactiviteiten zinvol te maken, raken kinderen meer gemotiveerd om te schrijven en zien ze dat het
nut heeft om het te leren.
Tips bij achterstand in tussendoel 3 en 4.
● Sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind en laat het kind zoveel mogelijk zelf
bepalen wat het gaat schrijven.
● Bied zoveel mogelijk materiaal aan en ga na wat de voorkeuren van het kind zijn.
● Lees samen met het kind de gemaakte schrijfproducten, zodat de directe relatie tussen lezen en
schrijven gelegd wordt.
● Schrijf zelf bij een gemaakt werkstuk van een kind wat hij erover te vertellen heeft. Zo ziet het kind
ook de koppeling tussen gesproken en geschreven taal.
● Woordkaartjes en pictogrammen in het lokaal helpen de kinderen om zelf woorden te schrijven.
● Verbeter nooit spelfouten in de schrijfproducten van kleuters. Het gaat namelijk puur om de inhoud
van de geschreven boodschap. Je kunt wel het juiste woordbeeld erbij zetten als je vindt dat de
leerling daaraan toe is.
● Maak gebruik van woordvelden.
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Tussendoel 5: Taalbewustzijn.
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Taalbewustzijn
Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden.
Kinderen kunnen onderscheid maken tussen de vorm en de betekenis van woorden.
Kinderen kunnen woorden in klankgroepen verdelen zoals bij kin-der-wa-gen.
Kinderen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door
eindrijm (pan rijmt op Jan) en later met behulp van beginrijm (Kees en Kim beginnen allebei met
de k).
5.5 Kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden, zoals bij
p-e-n.
Kinderen leren naarmate ze taalvaardiger worden naast de inhoud van taal, zich ook te richten op de
vormaspecten van de taal. Ze leren dat zinnen uit losse woorden zijn opgebouwd, dat woorden uit
verschillende lettergrepen kunnen bestaan en uiteindelijk dat woorden zijn opgebouwd uit losse klanken.
Bovendien leren ze onderscheid te maken tussen de vorm en de inhoud van woorden. Dat houdt in dat ze
weten dat het woord reus korter is dan het woord kabouter. Dit bewustzijn heet taalbewustzijn of
metalinguïstisch bewustzijn.
Vaardigheden op klankniveau zijn belangrijk om reflecties op klankaspecten van gesproken en geschreven
taal mogelijk te maken. Daarbij zijn klankonderscheiding en klankarticulatie van groot belang.
Klankonderscheiding betekent dat kinderen in staat zijn via het gehoor spraakklanken van elkaar te
onderscheiden.
Klankarticulatie wil zeggen dat kinderen spraakklanken in woorden correct kunnen uitspreken.
Als een kleuter kan manipuleren met woorden op klankniveau heeft hij een fonemisch bewustzijn ontwikkeld.
Het is aan te raden om kleuters met een zwak fonemisch bewustzijn activiteiten aan te bieden waarmee ze
hun fonologische vaardigheden en letterkennis kunnen ontwikkelen om mogelijke problemen met leren lezen
in groep 3 zoveel mogelijk te voorkomen.
Auditieve analyse is het kunnen opdelen van een gesproken woord in losse klanken. Als een oudere kleuter
hier moeite mee heeft, moet je dit spelenderwijs stimuleren.
Auditieve synthese is losse klanken kunnen samenvoegen tot één woord. In de tweede helft van groep 2 is
het belangrijk dat de leerlingen hele woorden kunnen maken van losse klanken.
Analyseren en synthetiseren wordt op een natuurlijke manier geoefend. Enkele voorbeelden zijn:
● Dagprogramma opschrijven, letters na elkaar uitspreken terwijl u het woord opschrijft.
● Ditzelfde kan met namen van kinderen, dagen van de week, verrassingsactiviteit.
● Woordkaartjes in de klas ophangen, zoals boeken, kast, deur enzovoort.
● ABC-muur.
Tussendoel 6: Alfabetisch principe.
6
Alfabetisch principe
6.1 Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken
corresponderen en leggen de foneem-grafeemkoppeling.
6.2 Kinderen kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder hebben
gezien, lezen en schrijven.
Letterkennis is de belangrijkste voorspeller van het lees- en spelling- succes. Tussendoel 6.2 zal voor de
meeste kleuters pas in groep 3 aan de orde komen. Letterkennis is soms best lastig omdat kinderen in
aanraking komen met allerlei lettertypen: hoofdletters, kleine letters, drukletters of geschreven letters in
allerlei handschriften.
Tussendoel 7: Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’.
7
Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’
7.1 Kinderen schrijven functionele teksten, zoals lijstjes, brieven, opschriften en verhaaltjes.
7.2 Kinderen lezen zelfstandig prentenboeken en eigen en andermans teksten.
Dit tussendoel komt vooral aan de orde in de schrijf -en leeshoek.
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Aandachtspunten voor de signalering.
Een belangrijk observatiepunt is de mate waarin kinderen op een functionele manier met geschreven taal
omgaan. Daarbij is het goed om te weten hoeveel en welke letters kinderen al in groep 2 verwerven.
Enkele voorbeelden om letterkennis vast te stellen:
● Letters stempelen die hij zegt te kennen. Controleer daarna of hij de gestempelde letters kan
benoemen.
● Maak een groot blad met grote letters die de leerling kan inkleuren. Laat hem de letters kleuren die
hij kent en controleer dan het benoemen. Je bevindingen kun je op de checklist noteren.
Het niet kunnen onthouden van willekeurige reeksen kan een signaal zijn voor dyslexie. Ze kunnen
bijvoorbeeld kleurnamen, namen van kinderen in de klas, namen van de dagen van de week, namen van
cijfers en namen van letters niet onthouden.
Enkele voorbeelden van activiteiten om letterkennis te vergroten:
● Stempels
● Magnetische letters
● Typmachine
● Grote drukletters uit tijdschriften
● ABC boek maken
● Letter groeiboek maken
Houd bij de aanbieding van de letters de volgende volgorde aan:
1. Identificatie: stukje voorlezen uit een ABC-boek met de betreffende letter; benadruk de letter
waar het om gaat door hem aan te wijzen, op te schrijven en hem op verschillende manieren
aan te bieden. (bijvoorbeeld in een verhaaltje, een liedje of een gedicht). Kinderen leren op
allerlei manier de letter te herkennen.
2. Manipulatie: de kleuters gaan zelf aan de slag met de letter door hem te stempelen, te
schrijven, te typen, er plaatjes bij te zoeken voor woorden waarin de letter voorkomt
enzovoort.
3. Letter/klank-koppeling: simultaan schrijven en verklanken van de letters, los en in korte
woorden die de kinderen bedenken, met als doel de relatie tussen de letter en de
bijbehorende klank in te slijpen. Voor het inslijpingsproces is het van belang dat de kleuters
zoveel mogelijk zelf mogen schrijven en daarbij zelf de klank produceren. De rol van de
leerkracht is vooral hardop denken en voordoen waar nodig. Alles wat de kinderen al zelf
kunnen, moeten ze vooral zelf doen.
De activiteiten moeten speels en niet eisend zijn. Het is raadzaam om een letter in combinatie met een
concrete afbeelding aan te bieden.

3.2

Interventies in groep 1 en 2.

Wat is belangrijk bij kleuters?
● Werk bij voorkeur in een klein groepje omdat risicokleuters onvoldoende profiteren van
taalactiviteiten in de grote groep.
● Bied ook bij kleuters gesproken en geschreven taal gecombineerd aan in activiteiten rond
geletterdheid.
● Suggesties die gericht zijn op de beginnende geletterdheid zijn onder andere te vinden in het boek
‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’3 op blz. 35 t/m 48 en hierboven in hoofdstuk 3.1.
● Bouw! is een programma dat ernstige leesproblematiek voorkomt, ondersteunt door Leestalent. Zie
beleidsplan Bouw!

3

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1-4 (2001)
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3.3

1

2

3

4

Stappenplan groep 1.
Tijdstip.

Actie.

Wat doe je of neem je af?

Wie?

In kaart brengen
beginsituatie.

Intakegesprek met ouders.
Inschrijfformulier A, B, C.

Letten op bijzonderheden.
Ouders komen op school voor
intakegesprek en vullen inschrijfformulier in.

Directie

Indien mogelijk ontvangen
overdrachtsformulier van PSZ/KO

Leerkracht

Meetmoment 1
November

Overdracht voorschool – groep 1
door Peuterspeelzaal en
kinderopvang
Zorgleerlingen signaleren.
Leerlingbespreking

Alle zorgleerlingen worden besproken.
Waar nodig actie ondernemen.
- Logopedische screening.
- Integrale Vroeghulp.

Leerkracht
Intern Begeleider

Handelingsplannen opstellen.

Bij zwakscorende leerlingen een
handelingsplan opstellen
- Ervaring opdoen met boeken /verhalen.
- Oriëntatie op geschreven taal.
- Fonologisch bewustzijn en taalspel.
- Opbouw van letterkennis.
- Functioneel schrijven en lezen.
- Ouders adviseren veel voor te lezen.
Uitvoering handelingsplan.

Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Ouders

Alle zorgleerlingen worden besproken.
Waar nodig actie ondernemen.
Zie stap 2.
Handelingsplan evalueren en nieuwe
opstellen of bijstellen voor zwakke
leerlingen.
Continueren eerste interventieperiode.
Zie stap 3.
Uitvoering handelingsplan.

Leerkracht
Intern Begeleider

Gebruik bij zwakke leerlingen ook de
checklist voor groep 14.

Leerkracht

Handelingsplan evalueren.

Leerkracht
Intern Begeleider

Interventieperiode 1
November – Februari

Stimuleren taal-spraakontwikkeling
en fonemisch bewustzijn.

Meetmoment 2
Januari / februari

Werken met specifiek
handelingsplan.
Zorgleerlingen signaleren.
Leerlingbespreking.

5

Interventieperiode 2
Februari – Juni

6

Meetmoment 3
Juni/Juli

4

Effect interventieperiode 1
vaststellen en handelingsplannen
bijstellen.
Stimuleren taal-spraakontwikkeling
en fonemisch bewustzijn.
Werken met specifiek
handelingsplan.
Taal-spraakontwikkeling en
fonemisch bewustzijn in beeld
brengen.
Effect interventieperiode 2
vaststellen.

Leerkracht

Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Ouders
Leerkracht

Checklist voor kleuters – groep 1 uit Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 – 4 (2001)
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3.4

1
2

3

Stappenplan groep 2.
Tijdstip.

Actie.

Wat doe je of neem je af?

Wie?

In kaart brengen
beginsituatie
Augustus/September
Interventieperiode 1
September –
November

Overdracht groep 1 – groep 2.
Handelingsplan opstellen.

Gesprek tussen leerkrachten.

Stimuleren taal-spraakontwikkeling
en fonemisch bewustzijn.

- Ervaring opdoen met boeken/verhalen.
- Oriëntatie op geschreven taal.
- Fonologisch bewustzijn en taalspel.
- Opbouw van letterkennis.
- Functioneel schrijven en lezen.
- Ouders adviseren veel voor te lezen.
Uitvoering handelingsplannen.

Leerkracht
Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Ouders

Meetmoment 1
November

Werken met specifieke
handelingsplannen.
Zorgleerlingen signaleren middels
afname screning Bouw!
Leerlingbespreking.

Screening logopedie.

4

Interventieperiode 2
November – Februari

5

Meetmoment 2
Januari/Februari

Taal-spraakontwikkeling en
fonemisch bewustzijn in beeld
brengen.
Effect interventieperiode 1
vaststellen en handelingsplannen
bijstellen.
Stimuleren taal-spraakontwikkeling
en fonemisch bewustzijn.
Werken met specifieke
handelingsplannen.
CITO – Taal voor Kleuters M2.
CITO – Rekenen voor kleuters M26
Effect interventieperiode
vaststellen en handelingsplannen
bijstellen.

Leerkracht

Alle leerlingen worden besproken.
Waar nodig actie ondernemen.
- Logopedische screening.
- Screning ivm Bouw!
- Integrale Vroeghulp.
Alle leerlingen worden door logopediste
gescreend.
Registratieformulier invullen.
Gebruik bij zwakke leerlingen ook de
checklist voor groep 25.
Handelingsplannen evalueren en nieuwe
opstellen of bijstellen voor zwakke
leerlingen. Interventies ivm Bouw!
Continueren eerste interventieperiode.
Zie stap 2.
Uitvoering handelingsplannen.

Leerkracht
Intern Begeleider

Bij alle oudste kleuters M2 afnemen.

Leerkracht
Intern Begeleider

Handelingsplan evalueren en nieuwe
opstellen of bijstellen voor zwakke
leerlingen (D-E leerlingen).
Eventueel inzet Bouw!

Leerkracht
Intern Begeleider

Alle leerlingen worden besproken.

Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Ouders
Leerkracht
Ouders
Leerkracht , tutor,
ouders

Logopediste
Leerkracht

Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Ouders
Leerkracht

Screening Bouw! van kinderen
waarbij interventies zijn gepleegd
Maart
Maart/April

Zorgleerlingen signaleren.
Leerlingbespreking.
Oudergesprekken

6

Interventieperiode 3
Maart – Juni

Stimuleren taal-spraakontwikkeling
en fonemisch bewustzijn.
Werken met specifieke
handelingsplannen w.o. Bouw!

7

Meetmoment 3
Juni/Juli

CITO – Taal voor Kleuters E2.
CITO – Rekenen voor kleuters E2.
Beoordelen
taal-spraakontwikkeling en
Beginnende geletterdheid.
Effect interventieperiode 3
vaststellen.

5
6

Voorsprong nemen op event. overgang
wel/niet gr. 3
Continueren tweede interventieperiode.
Zie stap 2.
Uitvoering handelingsplannen. 2 x min.
één kwartier op school én 2 x min. 1 kw.
thuis (4x 1 kw.)
Afnemen E2
Registratieformulier invullen.
Gebruik bij zwakke leerlingen ook de
checklist voor groep 2.
Handelingsplannen evalueren.

Leerkracht
Leerkracht

Leerkracht
Intern Begeleider

Checklist voor kleuters – groep 2 uit Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 – 4 (2001)
Rekenen voor kleuters – CITO LOVS – nieuwe versie schooljaar 2010-2011
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4.

Het protocol in groep 3

4.1

Het leesonderwijs in groep 3.

In groep 3 begint de formele leesinstructie. Kinderen leren dan de elementaire leeshandeling: de
basistechniek om korte geschreven woorden te decoderen door de letters achtereenvolgens de verklanken
en die afzonderlijke klanken vervolgens weer samen te voegen tot een woord. Min of meer tegelijkertijd leren
kinderen ook de elementaire spelhandeling waarbij het gaat om het analyseren van het gesproken woord in
klanken en het daaraan koppelen van de juiste letter.
In het eerste half jaar, de periode van het aanvankelijk technisch lezen, ligt de nadruk op het toepassen van
deze basistechnieken bij het aanleren van alle mogelijke letter-klankcombinaties die er zijn.
In de periode erna, het voortgezet technisch lezen, wordt de nadruk verlegd naar het snel en accuraat
uitvoeren van de leeshandeling met steeds complexere woordstructuren en krijgt ook het schrijven steeds
meer aandacht. Naarmate kinderen meer letters kennen en meer leeservaring opdoen, neemt de
leessnelheid toe en vindt er een zekere mate van automatisering plaats. Veel voorkomende woordjes als
lidwoorden en voorzetsels, maar ook sommige zelfstandige naamwoorden, worden op een gegeven moment
direct herkend. Dat betekent dat kinderen deze woorden niet meer letter-voor-letter hoeven te verklanken,
maar het woordbeeld met de bijbehorende klankvorm en betekenis direct uit het geheugen kunnen ophalen.
We spreken dan van directe woordidentificatie. Naarmate er meer woorden automatisch worden verwerkt,
neemt de leessnelheid toe en is er meer ruimte in het geheugen voor processen die nodig zijn voor
tekstbegrip. De leessnelheid heeft dus een sterke relatie met begrijpend lezen. Zwakke lezers raken vaak de
draad van het verhaal kwijt, omdat ze al hun aandacht moeten richten op het verklanken van wat er staat. Dit
is het belangrijkste probleem bij beginnende lezers.
De begeleiding zal daarom in groep 3 met name gericht zijn op de letterkennis en het versnellen van het
leesproces, ter bevordering van het leesbegrip.
De vier belangrijke periodes in groep 3.
1. Periode aanvang groep 3 tot de herfstvakantie.
De nadruk ligt op directe instructie van de elementaire leeshandeling en op het verwerven van
letterkennis en het ontwikkelen van klankbewustzijn.
2. Periode tussen herfstvakantie en februari.
Alle letters worden aangeboden.
3. Periode tussen februari en mei.
De nadruk ligt op het vergroten van de leessnelheid en het leren lezen van complexere
woordstructuren.
4. Periode van mei tot het einde van het schooljaar.
De nadruk ligt op de verdere automatisering van het leesproces.
Tussendoelen Beginnende Geletterdheid in groep 3.
De tussendoelen Beginnende Geletterdheid die voor groep 1 en 2 gelden (hoofdstuk 3.1), gelden in
belangrijke mate ook voor groep 3. Ze worden alleen op een hoger niveau aangeboden.
Tussendoel 8, 9 en 10 komen uitvoerig aan bod in groep 3 en hoger.
Tussendoel 8: Technisch lezen en schrijven, start.
8
Technisch lezen en schrijven, start
8.1 Kinderen kennen de meeste letters; ze kunnen de letters fonetisch benoemen.
8.2 Kinderen kunnen klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden ontsleutelen zonder eerst de
afzonderlijke letters te verklanken.
8.3 Kinderen kunnen klankzuivere woorden schrijven.
Er worden nu eisen gesteld aan de letterkennis, het lees-en schrijfniveau en de ontwikkeling van de
fonologische vaardigheden. De lees-en schrijfactiviteiten zijn minder vrijblijvend omdat hier een belangrijke
basis wordt gelegd voor de verdere schoolloopbaan van de leerlingen.
Het decoderen van losse woorden wordt zo snel mogelijk toegepast in het lezen van korte verhalen, zodat
de vaardigheden worden geoefend in een betekenisvolle context.
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Technisch lezen en begrijpend lezen worden op deze manier vanaf het begin geïntegreerd, wat het gehele
proces van leren lezen vergemakkelijkt.
Het schrijven van letters en woorden is een krachtig middels om letterkennis te ontwikkelen en de
elementaire leeshandeling onder de knie te krijgen. Veel beginnende lezers kunnen woordbeelden beter
onthouden wanneer ze een woord simultaan schrijven en uitspreken. De schrijfactiviteiten moeten bij
voorkeur zo betekenisvol zijn, zodat de leerlingen de functie van schrijven inzien.
Het navertellen of schrijven van een verhaal dat een leerling heeft gelezen is zinvol, omdat het leerkrachten
zicht geeft op de vraag in hoeverre de leerling heeft begrepen wat hij heeft gelezen. Het gaat dus altijd om
de inhoud en niet om de vorm. Spellingfouten hoeven niet meteen gecorrigeerd te worden (zeker in de
eerste helft van groep 3).
Ter afwisseling kunnen leerlingen een verhaal ook naspelen. De manier waarop kinderen een verhaal
navertellen, schrijven of spelen, geeft indicaties voor de invulling van de begeleiding.
Tussendoel 9:Technisch lezen en schrijven, vervolg.
9
9.1
9.2
9.3
9.4

Technisch lezen en schrijven, vervolg
Kinderen lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm).
Kinderen lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden.
Kinderen maken gebruik van een breed scala van woordindentificatietechnieken.
Kinderen herkennen woorden steeds meer automatisch.

Op het moment dat kinderen de elementaire leeshandeling met mkm-woorden kunnen toepassen, leren ze
geleidelijk aan ook moeilijkere woorden lezen. In het leesonderwijs komen achtereenvolgens woorden met
medeklinkerclusters en meerlettergrepige woorden aan bod. Ook woorden met afwijkende spellingproblemen
worden nu behandeld. Van belang is ook dat het arsenaal van woord identificatie-technieken wordt
uitgebreid. Met het oog op een versnelling van het leesproces is het noodzakelijk dat kinderen leren gebruik
te maken van de context en van zinspatronen waarin woorden voorkomen.
Ter ondersteuning van het leesproces leren kinderen ook woorden vlot te schrijven.
Tussendoel 10: Begrijpend lezen en schrijven.
10
Begrijpend lezen en schrijven
10.1 Kinderen tonen belangstelling voor verhalende en informatieve teksten en boeken en zijn ook
gemotiveerd die zelfstandig te lezen.
10.2 Kinderen begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten.
10.3 Kinderen gebruiken geschreven taal als een communicatiemiddel.
Het technisch lezen en schrijven vormen geen doel op zich. In de instructie wordt dan ook veel aandacht
besteed aan het begrijpen van teksten en aan het zelf maken en waarderen van teksten. Daarbij is de
instructie gericht op het gebruik van geschreven taal als communicatiemiddel. Het scheppen van een goede
leesmotivatie is daarbij in het geding. Met name voor kinderen met leesproblemen is van belang dat zij niet
in een negatieve spiraal terechtkomen.

4.2

Interventies in groep 3.

Interventies.
Wat betreft de organisatie van de interventie in groep 3 zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van
de inzet van de leerkracht, dan wel van de inschakeling van een deskundige van buitenaf.
Welke interventies worden wanneer ingeschakeld?
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1. Vinger aan de pols.
De leerling gaat langzaam vooruit en kan de groepslessen zonder extra begeleiding volgen. De
leerkracht volgt de leerling nauwlettend. Bij twijfel maakt hij een leesanalyse en beslist op basis
daarvan of er gerichte extra instructie nodig is op een bepaald aspect van het lezen.
2. Interventie door de leerkracht.
De leerling gaat voldoende vooruit, maar loopt een steeds grotere achterstand op in vergelijking met
het groepsniveau. Deze leerling krijgt gedurende langere tijd extra begeleiding van de leerkracht,
gericht op een specifiek aspect van het leesproces en op voorbereidingen van de groepsleeslessen.
De computer kan hierbij een heel goed hulpmiddel zijn. De verrichtingen moeten echter wel door de
leerkracht bijgehouden worden.
3. Interventie door de ouders.
Naast de interventies op school is het ook erg belangrijk dat er thuis veel gelezen/voorgelezen
wordt. Wat steeds goed in de gaten moeten worden gehouden is de leesmotivatie van een kind.
De leerkracht heeft regelmatig contact met de ouders. De leerkracht geeft ouders adviezen over wat
de ouders evt. thuis kunnen doen en op welke manier. Belangrijk is om duidelijk te maken aan de
ouders dat wat zij thuis doen met hun kind alleen maar extra is. De ouders zijn niet verantwoordelijk
voor het wel of niet slagen van de interventie. Als een kind niet gemotiveerd is om thuis te lezen, kan
er beter naar alternatieven worden gezocht.
Effectieve leesbegeleiding speciaal voor de zwakkere lezers in groep 3.
De drie principes van effectieve leesbegeleiding, betekenisvol leren, sociaal leren en strategisch lezen en
schrijven, worden zoveel mogelijk toegepast in de oefenvormen die er zijn voor leerlingen die moeite hebben
met leren lezen. Aandachtspunten bij de effectieve leesbegeleiding zijn:
● Elke dag extra aandacht van de leerkracht in de groep tijdens de groepsleeslessen middels
verlengde instructie en minimaal zx per week individuele leesbegeleiding in de vorm van Bouw!
● Goede instructie zodat de leerling altijd precies weet wat hij doet en waarom.
● Mogelijkheden tot consolidatie van de leesvaardigheid met een uitgebreid aanbod van aantrekkelijke
boeken op beheersingsniveau (stimuleren van zelfstandig lezen).
● Oefenen van (deelvaardigheden) op instructieniveau en direct toepassen in een tekst met hulp van
de leerkracht.
● De leesteksten sluiten aan bij de interesses van de leerling.
● Oefenen van leesstrategieën om uiteindelijk allerlei soorten teksten zelfstandig te kunnen lezen.
● Naast de techniek van het lezen vanaf het begin aandacht voor begrijpend lezen.
● In de instructie wordt lezen gecombineerd met schrijven (stellen), omdat deze twee vaardigheden
elkaar kunnen versterken. Bij schrijven is het in het begin belangrijk wat de leerling schrijft en niet
hoe het schrijft. Spelling komt pas aan de orde als kinderen directe instructie hebben gehad in hoe
woorden geschreven worden.
● De effecten van de interventies worden planmatig getoetst.

4.3

Signalering van dyslexie.

Eind groep 3 kan er al uitgesproken worden dat er mogelijk sprake is van dyslexie. Loopt een leerling na een
half jaar intensieve, extra ondersteuning achter in de leesontwikkeling en is er met name sprake van een
automatiseringsprobleem, dan zou het kunnen zijn dat er sprake is van dyslexie.
Echter uitgebreid onderzoek is dan nog niet per definitie noodzakelijk. Na 1,5 jaar lees- en spellingonderwijs
met onvoldoende resultaat kan verder onderzoek gedaan worden.
Het vergelijken van toetsscores kan wel belangrijke indicaties geven voor een eventuele diagnose. Is er
bijvoorbeeld een discrepantie tussen:
● Bekende woorden lezen en nieuwe woorden lezen; als de leerling bekende woorden beter leest dan
nieuwe woorden, is dit een indicatie voor globaal lezen als gevolg van zwakke
decodeervaardigheden.
● Woorden lezen en tekst lezen; als tekst lezen beter gaat dan woorden lezen, compenseert de
leerling zijn zwakke decodeervaardigheden door bijvoorbeeld de zinscontext te gebruiken om naar
bepaalde woorden te raden.
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●
●

Woordrijtjes en dezelfde woorden in een tekst; als een leerling woorden in bijvoorbeeld wisselrijtjes
beter leest dan dezelfde woorden in een tekst, dan is er mogelijk sprake van een transferprobleem
van geoefende vaardigheden op woordniveau naar tekstniveau.
Spelling in dictee en functioneel schrijven; als een leerling beter schrijft bij dictees dan bij zelf een
verhaal schrijven, dan is er waarschijnlijk sprake van een transferprobleem van geoefende
vaardigheden in een gecontroleerde, gestructureerde situatie (wat dictees vaak zijn; in dictees wordt
vaak één bepaalde vaardigheid of spellingsregel getoetst) naar een meer open schrijfactiviteit zoals
zelfstandig een verhaal schrijven.

Het blijft echter moeilijk om leerlingen dyslexie te onderscheiden van leerlingen met ernstige leesproblemen,
omdat dyslexie geen kwalitatief en kwantitatief nauw omgrensd verschijnsel is.

4.2

1

2

Stappenplan groep 3.
Tijdstip.

Actie.

Wat doe je of neem je af?

Wie?

Aanvang groep 3
Augustus/September

1. Dyslexie in de familie?
2. Uitval op tussendoel 5, 6 of 7?
3. Extra begeleid in groep 2?
4. Met onvoldoende resultaat?
Warme overdracht.
Beginsituatie vastleggen.
Lees -en schrijfvaardigheid
toetsen:
Herfstsignalering (na ± 8-10 weken
onderwijs) .

Inzet Bouw!

Leerkracht (en)

Meetmoment 1
Oktober/November

Handelingsplannen op-/bijstellen

3

Interventieperiode 1
Oktober/November –
Januari/Februari

4

Meetmoment 2
Januari/Februari

Zorgleerlingen signaleren.
Leerlingbespreking.
Stimuleren elementaire lees-en
schrijfhandeling.

Inzetten stilleesbeleid
Letterkennis en elementaire
lees-spelhandeling toetsen:
Winter/lentesignalering (nadat alle
letters in de methode zijn
aangeboden).
CITO – DMT M39.
CITO – AVI M3 10.
CITO – Spelling M311.
Effect interventie periode 1
vaststellen en handelingsplannen
bijstellen.

Observatielijsten gr 1-2 bespreken
Verlengde instructie, begeleide inoefening
en pre-teaching bij zwakke leerlingen.
Bij alle leerlingen afnemen
Herfstsignalering, volgens Veilig Leren
Lezen.
- Grafementoets.
- Fonemendictee.
- Woorden lezen.
- Tekst lezen.
- Audant (DTLAS) 7
- Audisynt (DTLAS)
Handelingsplannen op-/bij stellen voor
zwakke leerlingen.

Leerkracht

Alle leerlingen worden besproken.
Waar nodig actie ondernemen. o.a. Bouw!
Uitvoering handelingsplannen.
- Opbouwen van letterkennis.
- Decoderen van klankzuivere woorden.
- Ontwikkeling van fonemisch bewustzijn.
Blz. 80-90 Protocol Leesproblemen en
Dyslexie8.
60 min per week

Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Ouders

Bij alle leerlingen afnemen
Wintersignalering, afname volgens
methode Veilig Leren Lezen.
- Grafementoets.
- Fonemendictee.
Eventueel inzet Bouw!
Bij alle leerlingen DMT kaart 1 en 2
afnemen.
Bij alle leerlingen kaart AVI M3 afnemen.
Eventueel doortoetsen.
Bij alle leerlingen toets M3 afnemen,
Start+Vervolg 1 of Start+Vervolg 2.
Handelingsplannen evalueren en nieuwe
opstellen of bijstellen voor alle leerlingen.

Leerkracht

Leerkracht
Intern Begeleider

Leerkracht

Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Intern Begeleider

7

Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen – Struiksma, van der Leij en Vieijera
Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1-4 (2001)
9
DMT en AVI – CITO LOVS (2009)
10
DMT en AVI – CITO LOVS (2009)
11
Spelling – CITO LOVS (2006)
8
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5

6

Interventieperiode 2
Januari/Februari –
April

Optimaliseren letterkennis en
vergroten (de)codeervaardigheid.

Tussenmeting
April

Letterkennis en
(de)codeervaardigheid toetsen:
Lentesignalering.

Maart/April

7

Interventieperiode 2b
April – Mei/Juni

8

Meetmoment 3
Mei/Juni

Effect interventieperiode 2
vaststellen en handelingsplannen
bijstellen.
Zorgleerlingen signaleren.
Leerlingbespreking.
Automatisering van het leesproces
en uitbouwen van
spellingvaardigheid.
CITO – DMT E3.
CITO – AVI E3.

CITO – Begrijpend Lezen E313.
CITO – Spelling E3.
Lees-en spellingvaardigheden
toetsen:
Eindsignalering.
Eindsituatie en effecten van
interventieperiode 2 vastleggen in
Parnassys.

12
13

Uitvoering handelingsplannen.
- Letterkennis.
- Accuratesse en snelheid van
decodeervaardigheden.
- Functioneel schrijven en spelling.
Blz. 97-102 Protocol Leesproblemen en
Dyslexie.
Bij onvoldoende letterkennis op
meetmoment 2:
- Grafementoets.
- Fonemendictee.
Bij onvoldoende leesvaardigheid op
meetmoment 2:
- DMT kaart 1 en 2 (vooruitgang t.o.v. vorig
meetmoment.
Bij onvoldoende spellingvaardigheid op
meetmoment 2:
- PI-dictee12.
Handelingsplannen evalueren en bijstellen
voor zwakke leerlingen.
Alle leerlingen worden besproken.
Waar nodig actie ondernemen.
Continueren handelingsplannen.
Blz. 106-110 Protocol Leesproblemen en
Dyslexie.
Bij alle leerlingen DMT kaart 1, 2 en 3
afnemen.
Starten bij volgende kaart die bij
meetmoment 2 beheerst werd.
Afnemen bij alle kinderen.
Eventueel doortoetsen.
Bij alle leerlingen toetsE3 afnemen,
Start+Vervolg 1 of Start+Vervolg 2.
Bij alle leerlingen toets E3 afnemen,
Start+Vervolg 1 of Start+Vervolg 2.
Handelingsplannen evalueren.
Warme overdracht invullen voor volgende
leerkracht.

Leerkracht
Ouders

Leerkracht
Intern Begeleider

Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Leerkracht

Leerkracht
Leerkracht
Intern Begeleider

PI-dictee – Pearson (2001)
Toets Begrijpend lezen – CITO LOVS (2006)
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5.

Het protocol in groep 4

5.1

Het leesonderwijs in groep 4.

De begeleiding in groep 4 is vooral gericht op het voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, de
leesmotivatie en het schrijven.
De begeleiding die bij kinderen van groep 3 is ingezet, wordt ook in groep 4 voortgezet. In groep 4 neemt de
complexiteit van het leesproces toe. Begrijpend lezen neemt een centrale plaats in, hoewel (voortgezet)
technisch lezen nog steeds een belangrijk aandachtspunt blijft. Leerlingen die met zwakke technische
leesvaardigheden naar groep 4 gaan, krijgen het nu extra moeilijk. De teksten worden langer en complexer
qua structuur en zinslengte. Deze kinderen verdienen extra aandacht, omdat ze anders vastlopen in de
begrijpend leeslessen, taallessen en de zaakvakken. Ook zullen sommige kinderen met hardnekkige lees-en
spellingproblemen ander probleemgedrag ontwikkelen als gevolg van de oplopende frustraties die ze
opdoen bij leertaken waarbij een beroep wordt gedaan op de schriftelijke taalvaardigheid (lezen, spellen en
stellen).
Er zullen ook kinderen zijn die in groep 3 aardig mee konden komen, maar in groep 4 ineens problemen
krijgen omdat ze bij een toenemende complexiteit van de woorden en teksten bij nader inzien toch geen
sterke decodeervaardigheden hebben ontwikkeld.
Er zullen relatief intelligente leerlingen zijn die ineens in groep 4 problemen krijgen met spelling. Spelling is in
sommige opzichten moeilijker dan lezen: bij spelling moeten kinderen woordvormen zelf reproduceren door
ze op te halen uit het geheugen en/of spellingsregels toe te passen. Lezen is wat dat betreft passiever,
omdat de woorden voor je neus staan.
Een andere groep leerlingen krijgt in groep 4 ineens moeite met het begrijpen van de teksten als gevolg van
een beperkte woordenschat. Dit zullen vooral allochtone leerlingen zijn en kinderen die opgroeien in een
taalarme omgeving. Zij raken de draad van het verhaal snel kwijt, omdat ze te weinig woordbetekenissen
kennen. Kortom, in groep 4 zijn er verschillende risicogroepen.
Over het algemeen vindt door een toename van complexiteit van het leesproces een verdichting van de
leesproblemen plaats. Een leerling die te weinig begrijpt van de teksten die hij leest, zal minder gemotiveerd
zijn om te lezen. Door minder te lezen bouwt hij langzamerhand een steeds groter wordende achterstand op
in leeservaring en doordat hij te weinig leest, loopt hij het risico dat zijn decodeervaardigheden achteruit
gaan.
Voor leerkrachten in groep 4 ligt hier een belangrijke taak. Groep 4 wordt door velen gezien als een soort
laatste kans: ‘als je nu niet leert lezen, dan leer je het nooit’. Leerkrachten moeten ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk kinderen het alfabetisch principe alsnog onder de knie krijgen. Dat betekent goede lees-en spelling
instructie die aansluit bij het niveau dat de leerling op dat moment heeft.
Risicoleerlingen in groep 4.
In groep 4 kunnen leerlingen om verschillende redenen vastlopen bij het leren lezen. Wat zijn de meest
voorkomende kwetsbare groepen?
1. Zwakke lezers uit groep 3.
● Leerlingen met matige lees-en/of spellingproblemen.
Dit zijn de leerlingen die leesproblemen hadden in groep 3, extra begeleiding kregen en
daarvan profiteerden maar aan het einde van groep 3 nog niet volledig op groepsniveau lazen.
Van deze leerlingen bestaat er een handelingsplan dat verder uitgevoerd kan worden. Hier
wordt meteen mee gestart in groep 4.
● Leerlingen met ernstige lees-en/of spellingproblemen.
Van deze leerlingen is in groep 3 vastgesteld dat ze hardnekkige lees-en/of spellingproblemen
hebben. Ondanks de intensieve, gerichte begeleiding die ze in groep 3 kregen, behoorden ze
voortdurend tot de 10% zwakst scorenden op landelijk genormeerde toetsen. Deze groep zal
steeds meer moeite krijgen in groep 4. Deze leerlingen hebben speciale en intensieve
begeleiding nodig die gericht is op het aanleren van leesstrategieën en (op den duur)
compensatietechnieken.
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2. Leerlingen met een specifieke uitval.
Met de invoering van passend onderwijs blijven steeds meer kinderen met speciale of specifieke
behoeften in het basisonderwijs.
● Kinderen met spraak-taalontwikkelingsstoornissen.
● Kinderen met ADHD.
● Kinderen die autistiform gedrag vertonen.
Er zal bij deze groep een verdichting te zien zijn van de problematiek. Wanneer lees- en
spellingproblemen of dyslexie samen gaan met andere stoornissen, spreken we van co-morbiditeit.
Dit heeft dan ook weer consequenties voor de invulling van de begeleiding.
3. Zittenblijvers.
Deze leerlingen hebben groep 3 gedoubleerd met als belangrijkste reden hun problemen met leren
lezen. Deze leerlingen kunnen mogelijk weer nieuwe problemen krijgen in groep 4.
4. Tweede-taalleerders.
Het is voor leerkrachten moeilijk na te gaan of de leesproblemen veroorzaakt worden door de
zwakke beheersing van het Nederlands of door een algemener onvermogen om te leren lezen (met
andere woorden, hebben deze kinderen ook moeite met lezen in de moedertaal). Op dit moment zijn
er nauwelijks mogelijkheden in het Nederlandse onderwijs om dyslexie vast te stellen bij allochtone
leerlingen. Extra observatie en interventie is dan noodzakelijk. Zie hiervoor blz. 12014.

5.2

1

Stappenplan groep 4.
Tijdstip.

Actie.

Wat doe je of neem je af?

Wie?

Aanvang groep 4
Augustus/September

Beginsituatie vastleggen.
Warme overdracht.

Gesprek tussen leerkrachten.
Verlengde instructie, begeleide inoefening
en pre-teaching bij zwakke leerlingen.
Afnemen instaptoets Estafette

Leerkracht

Starten stilleesbeleid

60 min per week

Leerkracht

Lees-en schrijfvaardigheid toetsen:

Estafette methodetoetsen: veilig en vlot
controletaken

Leerkracht

Handelingsplannen op- bijstellen.

Handelingsadvies opstellen voor zwakke
leerlingen.

Leerkracht
Intern Begeleider

Zorgleerlingen signaleren.
Leerlingbespreking.

Alle leerlingen worden besproken.
Waar nodig actie ondernemen.

Leerkracht
Intern Begeleider

CITO – DMT M415.

Bij alle leerlingen DMT kaart 1, 2 en 3
afnemen.
Bij alle leerlingen kaart AVI M4 afnemen.
Eventueel doortoetsen.
Bij alle leerlingen toets M4 afnemen,
Start+Vervolg 1 of Start+Vervolg 2.
Handelingsplannen evalueren en nieuwe
op-of bijstellen voor alle leerlingen

Leerkracht

Veilig en vlot controletaken

Leerkracht

Bepalen juiste leesniveau
methode.

2

3
4

Meetmoment 1
Oktober/November

Interventieperiode 1
Oktober/November –
Januari/Februari
Meetmoment 2

CITO – AVI M4 16.
CITO – Spelling M417.
Effect interventie periode 1
vaststellen en handelingsplannen
bijstellen.

5
6

Interventieperiode 2
Januari/Februari –
April
Tussenmeting April

Estafette methodetoets afnemen

Leerkracht

Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Intern Begeleider

14

Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1-4 (2001)
DMT en AVI – CITO LOVS (2009)
16
DMT en AVI – CITO LOVS (2009)
17
Spelling – CITO LOVS (2006)
15
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Maart/April

7

Interventieperiode 2b
April – Mei/Juni

8

Meetmoment 3
Mei/Juni

Effect interventieperiode 2
vaststellen en handelingsplannen
bijstellen.
Zorgleerlingen signaleren.
Leerlingbespreking.
Automatisering van het leesproces
en uitbouwen van
spellingvaardigheid.
CITO – DMT E4.
CITO – AVI E4.

Alle leerlingen worden besproken.
Waar nodig actie ondernemen.
Continueren handelingsplannen.
Blz. 106-110 Protocol Leesproblemen en
Dyslexie.
Bij alle leerlingen DMT kaart 1, 2 en 3
afnemen.
Afnemen bij alle kinderen.
Eventueel doortoetsen.

Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Intern Begeleider
Leerkracht
Leerkracht

CITO – Begrijpend Lezen E418.

Bij alle leerlingen toetsE4 afnemen,
Start+Vervolg 1 of Start+Vervolg 2.

CITO – Spelling E4.

Bij alle leerlingen toets E4 afnemen,
Start+Vervolg 1 of Start+Vervolg 2.
Handelingsplannen evalueren.
Warme overdracht invullen voor volgende
leerkracht

Leerkracht

Dossier opmaken IB en leerkracht.
Leerkracht informeert ouders.

Leerkracht
Intern begeleider
Ouders

Lees-en spellingvaardigheden
toetsen:
Eindevaluatie.
Eindsituatie en effecten van
interventieperiode 2 vastleggen in
Parnassys
Bij onvoldoende resultaat traject
poortwachter

18

Handelingsplannen evalueren en bijstellen
voor zwakke leerlingen.

Leerkracht
Intern Begeleider

Toets Begrijpend lezen – CITO LOVS (2006)
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6.

Het protocol in groep 5 t/m 8

6.1

Het leesonderwijs in groep 5 t/m 8.

In de bovenbouw van de basisschool is het leesonderwijs erop gericht de kinderen steeds meer woorden te
leren lezen en steeds zelfstandiger te maken om door middel van lezen informatie op te doen en hun kennis
uit te breiden. Aan het eind van groep 6 kunnen de meeste leerlingen wat betreft de technische kant van het
Lezen, vrijwel alle teksten aan. Hierdoor kan de aandacht zich meer gaan richten op de inhoud van de tekst.
Leerlingen die moeite hebben met spelling krijgen daar in de bovenbouw nog meer last van. Er komen
steeds meer nieuwe spellingscategorieën bij en ook de werkwoordspelling krijgt vanaf groep 7 veel
aandacht. Spellingsproblemen komen vooral naar voren bij het vrij schrijven. Het komt regelmatig voor dat
een kind met dyslexie in een dictee laat zien een bepaalde spellingvaardigheid of regel wel te kennen, maar
die vervolgens niet of inconsequent toepast in een vrije schrijfopdracht. In feite komt hierin het
automatiseringsprobleem bij het spellen tot uitdrukking.
Kinderen kunnen hun leesproblemen en spellingsproblemen soms jarenlang verbergen. Leesproblemen en
spellingsproblemen van leerlingen in de bovenbouw kunnen verschillende oorzaken hebben:
● leerlingen die het technisch lezen in groep 3 en 4 redelijk vlot hebben geleerd, maar die vanaf groep
5 moeite hebben met begrijpend lezen;
● leerlingen bij wie in de voorgaande jaren de diagnose dyslexie al is gesteld. Zij blijven moeite
houden met het technisch lezen en spellen en dreigen steeds verder achterop te raken, omdat de
motivatie om te lezen en te schrijven gevaar loopt;
● leerlingen die hun leesproblemen en spellingsproblemen tot dan toe hebben kunnen verbergen,
maar in de problemen komen met de langere en meer ingewikkelde teksten en spellingcategorieën
in de bovenbouw. Het is mogelijk dat deze leerlingen dyslexie hebben en zich het lezen van woorden
op een verkeerde manier hebben aangeleerd, namelijk niet via het verklanken, maar door het hele
woordbeeld in het geheugen op te slaan. Wanneer de zinnen dan ingewikkelder worden, legt deze
werkwijze een te groot beslag op het geheugen en lukt het niet meer om hele zinnen te overzien.
Leerlingen met dyslexie dreigen in de bovenbouw steeds verder achterop te raken, omdat het lezen bij hen
traag verloopt en relatief veel energie vraagt. Hierdoor zijn ze steeds minder gemotiveerd om zelfstandig te
lezen en oefenen ze steeds minder om een vlotte lezer te worden. Het is dus van het grootste belang om
ook in de bovenbouw te letten op signalen van dyslexie.
Kenmerken van een goede technische leesvaardigheid.
Dit zijn: - accuratesse, dat wil zeggen het correct lezen van teksten.
- vlotheid, het vlot lezen van teksten.
De helft van de leerlingen kan na de fase van het aanvankelijk lezen redelijk tot goed correct lezen, en
oefent de leesvaardigheid vooral door toepassing. Zij hebben niet zo veel gerichte instructie meer nodig.
De andere helft heeft bij het voortgezet technisch lezen gerichte oefening én voldoende gelegenheid voor
toepassing nodig. Voor een kwart van de leerlingen geldt dat alleen directe, leerkrachtgerichte instructie in
combinatie met voldoende leertijd het enige effectieve middel is.
De inrichting van het leesonderwijs.
De leerlingen die de aandacht van de leerkracht het hardste nodig hebben, moeten deze ook in voldoende
mate krijgen. De leerlingen die zich vooral zelfstandig ontwikkelen, krijgen daarvoor de gelegenheid.
Bovendien krijgen álle leerlingen ruimschoots de gelegenheid hun leesvaardigheid toe te passen.
● Oefenen op woord- en tekstniveau.
Uit onderzoek blijkt dat goede lezers afzonderlijke woorden herkennen voordat het geheel van de
tekst duidelijk is. Ook herkennen zij woorden in teksten accurater en sneller dan losse woorden in
rijtjes. Naast oefenen op woordniveau is dus ook zeker oefenen op tekstniveau essentieel. Hierbij
zijn drie principes van belang:
1. geef bij het oefenen duidelijke instructies;
2. laat leerlingen herhaald lezen tot ze voldoende vlot kunnen lezen;
3. geef zorgvuldige feedback.
● Het oefenen van de deelvaardigheden.
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●

●

Het afzonderlijk oefenen van bepaalde leesmoeilijkheden is zeer effectief, maar alleen als de
moeilijkheid vervolgens ook in de complexere vaardigheid van het lezen van teksten wordt
geïntegreerd. Bijv. combinatie van de werkboekjes en de bijbehorende leesboekjes, woorden
oefenen uit tekst.
Leesinstructie op basis van strategieën.
Deze effectieve leesinstructie is gebaseerd op strategieën die goede lezers toepassen, namelijk:
1. langer kijken naar een moeilijk woord om het letterpatroon te analyseren of delen van het woord
te verklanken (Lettergroep lezen: cluster lezen (straat = str aat) of zoeken naar herkenbare
stukken in een woord);
2. wat je leest vergelijken met de taal die je gewend bent: klopt de zin zoals je die gelezen hebt?;
3. wat je gelezen hebt in verband brengen met wat je al weet en gebruikmaken van de betekenis
van de zin of tekst.
Wacht-hint-prijs.
In het leesonderwijs wordt veel gebruikgemaakt van de ‘wacht-hint-prijs’-methodiek. Met deze
methodiek worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld zelf hun gemaakte fouten te ontdekken
en ze spontaan te verbeteren (wacht). Gebeurt dat niet, dan wordt de leerling op het juiste spoor
gezet door bijvoorbeeld een hint te geven in de richting van een van de bovengenoemde strategieën
(hint). Verder laat u de leerling vooral weten wat hij goed doet, in de vorm van korte, positieve
feedback (prijs).

Werkvormen in het leesonderwijs.
● Herhaald lezen: kind of leerkracht leest stukje, ander(en) herhalen het stukje.
● Meetrekkend lezen: samen hardop lezen waarbij je je tempo aanpast aan behoefte van het kind.
(Soms iets sneller, soms iets langzamer).
● Voor-koor-door.
● Ralfi.
● Simultaan lezen/ koorlezen: allemaal hardop lezen.
● Software inzetten.
● Voorlezen.
● Op snelheid lezen (lezen met de zandloper): het stimuleren van vlot lezen door een aantal losse
woorden, zinnen of tekst te laten lezen voordat de zandloper is doorgelopen.
● Vrij lezen: toepassing van leesvaardigheid door het lezen van boeken op beheersingsniveau uit de
(klassen)bibliotheek.
● Lezen met een leesmaatje; een veilige manier van oefenen door leerlingen met eenzelfde
AVI-niveau en aanpak om beurten te laten voorlezen en elkaar feedback te laten geven.
● Duo-lezen: tekst lezen met ondersteuning van de leerkracht, een audio-cd of de computer. De
leerling probeert het tempo van de ‘voorbeeld lezer’ bij te houden en leert zo een efficiëntere
strategie toe te passen dan spellend lezen (spellende lezers) en krijgt onmiddellijk feedback
(radende lezers).
● Lezen met een tutor: een leerling leest samen met tutor (medeleerling, klassenassistent, leerkracht
of hulpouder) die op een hoger niveau leest dan de leerling.
● Visueel gemarkeerde teksten (woord-/ of zin structuren).
● Tekst (voor)lezen- (woorden) oefenen- tekst lezen.
Effectieve instructie.
De effectieve instructie m.b.t. vlot lezen is gebaseerd op de volgende principes:
● Expliciete uitleg (zorgvuldig woordgebruik, goede volgorde, relatie aangeven).
● Demonstreren en voordoen.
● Begeleide inoefening.
● Ondersteunen bij het toepassen.
● Gelegenheid voor herhaald lezen van teksten.
● Veel lezen.
● Procesgerichte feedback.
● Leeftijdsadequate teksten.
● Aandacht voor leesbegrip.
Bovenstaande in samenhang aanbieden! Een leerkracht biedt zich aan als model van een vlotte lezer.
Aandachtspunten: lezen op instructieniveau en thuis en op school veel lezen, zelfstandig lezen op
beheersingsniveau.
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7.

Compensatie / dispensatie etc.

STICORDI – maatregelen voor groep 1 en 2.
1. STImulerende maatregelen:
● Activiteiten aanbieden die het kind aankan.
● Vorderingen concreet benoemen.
● Variatie in oefenvormen.
● Minder voorwerpen/tekeningen op een blad.
● Verhalen kiezen uit de belevingswereld.
● duidelijke afspraken bij activiteiten.
● Blijven aanmoedigen en inspanningen positief benaderen.
● Duidelijke en eerlijke info over de stoornis als het kind, de ouders, de groep daar aan toe
zijn.
2. COmpenserende maatregelen:
● Meer tijd geven voor de activiteit.
● Fouten aanwijzen en de kans geven die nog te verbeteren.
3. Remediërende maatregelen:
● Dagelijks individueel oefenmoment in de groep.
● Remediërende activiteiten in kleine groep
● Regelmatig herhalen van wat min of meer geautomatiseerd is.
4. DIspenserende maatregelen:
● Vermijden dat het kind in het openbaar faalt; niet verplichten.
● Nooit als eerste een versje, een liedje etc. opzeggen, eventueel in duo of trio.

STICORDI – maatregelen voor groep 3 en verder.
1. STImulerende maatregelen:
● Teksten aanbieden die het kind aankan.
● Vooruitgang zichtbaar maken (vorderingskaart).
● Vorderingen direct benoemen.
● Variatie in oefenvormen.
● Steeds beginnen/afsluiten met iets wat het kind al goed kan.
● Aangepaste huiswerktaken waarmee het kind succes kan behalen.
● Vermijden dat de leerling in het openbaar faalt (niet verplichten om hardop te lezen).
● Tekst vergroten.
● Minder tekst op een blad.
● Verhalen met tekeningen of foto’s.
● Verhalen kiezen uit belevingswereld.
● Duidelijke afspraken bij toetsen; hoe verbeteren, beoordelingswijze.
● Blijven aanmoedigen en inspanningen positief benaderen.
● Duidelijke en eerlijke info over stoornis als het kind, de ouders, de klas daar aan toe zijn.
● Stimulerende rol van ouders in begeleiding; thuis is geen school. Suggesties hoe het lezen
te begeleiden meegeven. Overleg is belangrijk.
● Helpen bij het kiezen van een leesboek.
● Leerling betrekken bij de extra begeleiding, doel, hoe, wat……
2. Compenserende maatregelen:
● Onthoudkaartjes van moeilijke letters, woorden op de bank,…….
● In leesteksten moeilijke woorden/letters markeren.
● Gebruik van volgkaart, leesvenster, afdekstrook, bij wijzen met vinger.
● Teksten begrijpend lezen op voorhand meegeven zodat ze al technisch kunnen gelezen
en/of geoefend worden (met hulp van de ouders).
● Bij toetsen opdracht hardop voorlezen.
● Vlotte lezer naast dyslecticus plaatsen als ondersteuner.
● Meer tijd geven.
27
Protocol leesproblemen en dyslexie - IKC De Pijler 2022

●

Geen tijdsdruk bij toetsen, eventueel vragen die niet opgelost zijn binnen de voorziene tijd
mondeling laten beantwoorden.
● Korte individuele oefenopdrachten; met koptelefoon.
● Spellingregels, algoritme kaarten of onthoudkaarten zichtbaar in de klas.
● Algoritme kaarten in sommige gevallen toelaten bij toetsen.
● Woorddictee in plaats van zinnendictee (als invuloefening).
● Visueel dictee in plaats van auditief dictee.
● Gebruik van rekenmachine.
● Gebruik van woordenboek.
● Gebruik van tafelkaarten.
● Bij dictee tijd geven voor zelfcontrole.
● Fouten aanstippen en de kans geven die nog te verbeteren.
● Schrijffouten niet meetellen bij andere vakken of taalonderdelen.
● Dictee of de computer laten maken bij schrijfmotorische problemen.
3. Remediërende maatregelen:
● Dagelijks individueel oefenmoment in de klas (letters, km of mk verbindingen).
● Remediëring bij RT.
● Aangepaste leesteksten.
● Bij auditief dictee woord fluisterend laten analyseren.
● Met kapstokwoorden werken bij het inoefenen van regels.
● Aangepast spellingpakket.
● Analogie schrift aanleggen met de spelling-of leesmoeilijkheden van het kind.
● 3 doosjes; wat goed gekend is, wat bijna gekend is, wat nog niet gekend is.
● Regelmatig herhalen van wat min of meer geautomatiseerd is.
4. DIspenserende maatregelen:
● Nooit als eerste laten voorlezen.
● Vrijstellen van huiswerk op dagen dat het kind buitenschoolse hulp heeft.
● Schrappen in werkboeken; alleen basiskennis nastreven en deze inoefenen, geen
uitbreiding.
● Huiswerk differentiatie; alleen datgene laten maken dat het kind kan maken zonder
begeleiding.
● Beperken in huiswerk; kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
● Vrijstellen van leesniveau toetsen of beperken ervan.
● Notities kopiëren van leerkrachten of medeleerlingen en die aan het kind geven om te
studeren.
● Spelfouten aanduiden en de juiste schrijfwijze erbij plaatsen.
● Mondelinge toetsen inlassen.

28
Protocol leesproblemen en dyslexie - IKC De Pijler 2022

8.

Signalering en interventie vanaf groep 4.

Op basis van
● laat geen tijd verloren gaan: realiseer z.s.m. extra hulp in of buiten de klas voor kinderen die op basis van
informatie van de groepsleerkracht van groep 3 daar behoefte aan hebben!
In groep 4 gaat het om kinderen die in het voorafgaande schooljaar een vertraagde leesontwikkeling lieten
zien. Gestart wordt met het handelingsplan dat er ligt van het vorige schooljaar;
● observatie in de klas;
● methodegebonden toetsen;
● (CITO)leerlingvolgsysteem. (D en E scores).
Gebruikte instrumenten en afnamemomenten in groep 4:
Wanneer?
Actie.
Wat neem je af?/Wat doe je?
Stap Aanvang
Beginsituatie
Gegevens registratieformulieren
1. groep 4.
vastleggen.
groep 3 en eventueel doorgaan
met handelingsplan.
Stap Tot oktober/
Ondersteuning in en Interventie.
2. november.
buiten de groep.
Blz. 149 t/m 160.
Zie ook handelingsplan.

Stap Oktober/
3. november.

Lees/schrijfvaardigheden toetsen.

*DMT 1a-2a en 3a.
*Struiksma-leesonderzoek
(deelvaardigheden)= DTLAS

Welke Lln?
Alle lln.

Wie?
lkr

lln. die eind
lkr
groep 3 AVI 2
instr. niet
behaald
hebben.
*Alle lln.
*lkr
*lln. met D of E *ib
score op DMT.

*AVI 1-2-3 (startkaart is
afhankelijk van niveau groep 3,
doorgaan tot kaart 3 beh.).

*Alle lln.

*lkr/ib

*PI-dictee.
(blok 5 en 10 +
deelvaardigheden).

*Lln. die eind
gr. 3 D of E
scoren op
Spelling E3.
Uitvallers bij
stap 3 (zie
normen blz.
133 t/m 138).
*Uitvallers bij
stap 3.
*Alle lln.
*Alle lln.

*lkr/ib

lkr

Stap Oktober/
4. februari.

Ondersteuning in en
buiten de groep.

Interventie.
Blz. 149 t/m 160.
Zie ook handelingsplan.

Stap Februari.
5.

Evaluatie en
bijstellen
handelingsplannen
stap 4.

*AVI (startkaart is afhankelijk
van niveau).
*Spelling M4 >
*Begrijpend lezen M4 >

Stap Februari/
6. maart.

Ondersteuning in en
buiten de groep.

Stap Eind Maart.
7.

Tussenmeting van
lees- en
schrijfvaardigheden.
Evaluatie en
bijstellen
handelingsplannen
stap 5.
Ondersteuning in en
buiten de groep.

Interventie.
Blz. 149 t/m 160.
Zie ook handelingsplan.
*DMT 1b-2b-3b.
*AVI (startkaart is afhankelijk
van niveau).
*PI-dictee

Uitvallers bij
stap 5 (blz. 139
t/m 143).
*Alle lln.
*Uitvallers bij
DMT (D of E).
*lln. met
handelingsplan

Interventie.
Blz. 149 t/m 160.
Zie ook handelingsplan.

Uitvallers bij
lkr
stap 7 (blz. 144
t/m 148).

Stap April/mei.
8.

lkr

*ib
*lkr
*lkr
*lkr

*lkr
*ib
*ib
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Stap Mei/juni.
9.

Lees-en
schrijfvaardigheden
toetsen.
Eindevaluatie.

*DMT 1c-2c-3c.
*AVI (startkaart is afhankelijk
van niveau, doorgaan tot AVI 6
instructie).
*Spelling E4 >
* Begrijpend lezen E4 >

*Alle lln.
*Alle lln.

*lkr
*lkr/ib

*Alle lln.
*Alle lln.

*lkr
*lkr

De blz. die genoemd staan in dit schema komen uit “Protocol leesproblemen en dyslexie”.
Iedereen heeft in de groep het gedeelte wat betrekking heeft op haar of zijn groep.
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9.

Onderkenning.

Als het lezen en spellen aan het einde van groep 4, na minimaal 3 metingen van het LVS, onvoldoende blijkt
(AVI-niveau lager dan AVI 3), kan er nogmaals op school nader onderzoek plaats vinden. Onder andere door
het afnemen van de AVI-kaarten, de Klepel, het Pi-dictee en het analyseren van de spelling van het kind.
Op basis van alle voorafgaande informatie, aangevuld met tussentijdse evaluaties, en de eindevaluatie van
minimaal een half jaar intensieve extra hulp en de verslaglegging in het lvs, kan een school uitspreken dat er
mogelijk sprake is van dyslexie. We spreken dan van een diagnose op onderkennend niveau. Het traject
poortwachter kan gestart. Om in aanmerking te komen voor de binnen de school gemaakte afspraken met
betrekking tot de begeleiding van deze kinderen, is geen officiële dyslexieverklaring nodig.
Wie doet wat?
De groepsleerkracht en IB-er zorgen voor het vastleggen van alle gegevens van de leerling:
- Onderzoeken/observaties.
- Handelingsplannen.
- Evaluaties.
- Vastleggen van afspraken/besprekingen.
De IB-er draagt zorg voor het completeren van het dossier.
Interventie bij (een vermoeden van) dyslexie:
● Verslaglegging in het leerlingdossier in Parnassys: vermoeden van dyslexie.
● Voortzetten van de extra hulp.
● Voorkomen van negatieve sociaal-emotionele gevolgen van (ernstige) leesproblemen door:
- Blijven zoeken naar mogelijkheden om het kind te motiveren tot lezen.
- Voorlichting naar kind en ouders toe.
- Aandacht voor het klimaat in de klas: acceptatie door medeleerlingen e.d.
● Vanaf groep 5 ook aandacht voor compensatietechnieken en hulpmiddelen, zoals:
- Vergroten van de tekst.
- Gebruik van audio-opnames.
- Gebruik van een computer met tekstverwerker bij schrijfactiviteiten.
- Meer tijd voor opdrachten.
- Koppelen aan een “maatje” die zonodig een tekst voorleest.
● Als aan alle criteria is voldaan, kan nadat via het poortwachtertraject dyslexie is vastgesteld, een
behandeling worden gestart.
● Ouders kunnen een actieve rol spelen bij het verbeteren van de leesontwikkeling van hun kind.
De begeleiding van school en thuis moeten in elkaars verlengde liggen.
Interventie bij inzet externe partners door school of ouders:
● Minimumdoel is te komen tot een niveau van functionele geletterdheid (AVI plus).
● Opzet van een meer gespecialiseerd handelingsplan voor in en/of buiten de klas.
● Indien er sprake is van externe remedial teaching dan moet er op elkaar afgestemd worden.
● Zonodig afspraken maken m.b.t. aanpassingen van de leerstof en/of de aanpak van de leerling in de
groep.
● Zonodig zal een orthopedagoog/psycholoog in overleg met de school en ouders verwijzen naar
buitenschoolse meer gespecialiseerde hulpverlening. Te denken valt aan: logopedie; Bureau
Jeugdzorg; SBO; Speciaal Onderwijs.
● De dyslexieverklaring geeft bij de Eindtoets Basisonderwijs recht op faciliteiten. Het volgende is
mogelijk:
- Vergrote tekst.
- Tekst op band.
- Meer tijd
Rol van ouders:
Ouders worden door de school op de hoogte gehouden van, meegenomen in , betrokken bij en gevraagd
deel te nemen aan te ondernemen acties.
Website
www.masterplandyslexie.nl
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Bijlage 1

Aanmeldingsformulier

Leerlingdossier
Dyslexie
(bewerkt model NKD 4.0 , 2020)

●
●
●
●

Dit aanmeldingsformulier is een bewerkte versie van het NKD model 4.0, 2020 en
niet vervangbaar door het te downloaden model op de NKD site.
Voordat u het aanmeldingsformulier invult, kunt u de bronnen raadplegen die via de links in
de bijlagen worden vermeld.
Dit document wordt digitaal ingevuld en zonder bijlagen aangeleverd bij
g.veenhoven@swvdrechtsteden.nl
De poortwachter streeft ernaar om binnen 4-6 weken een terugkoppeling te geven, eerder
indien mogelijk.
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Leerlingdossier Dyslexie
Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de
vergoedingsregeling dyslexie (Jeugdwet 2014), is uitgebreide schoolinformatie nodig. Door dit
aanmeldingsformulier in te vullen, levert u de benodigde argumentatie om een vermoeden van dyslexie
op grond van achterstand en hardnekkigheid te onderbouwen.

1. Leerling- en schoolgegevens
Gegevens leerling
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht
BSN-nummer
Groep en groepsverloop
(inclusief doublures)

Gegevens school
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
BRIN-nummer
Naam contactpersoon
Functie
Emailadres
Bereikbaar op
(dagdelen / tijdstip)
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2. Belemmerende en beschermende factoren
Korte impressie van de leerling

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerling is het van belang om inzicht te krijgen in zowel
de belemmerende als beschermende factoren. Kruis hier aan welke
belemmerende en beschermende factoren u waarneemt bij deze leerling. Licht toe.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Belemmerende factoren
Werkhouding
Concentratie
Motivatie
Zelfvertrouwen
Zelfstandigheid
Sociale contacten

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Beschermende factoren
Werkhouding
Concentratie
Motivatie
Zelfvertrouwen
Zelfstandigheid
Sociale contacten

Toelichting belemmerende factoren:

Toelichting beschermende factoren:

Is er sprake geweest van regelmatig of langdurig verzuim? Licht toe.
☐Ja, ……… dagen (aantal)
☐nee

Is er sprake geweest van een schoolwisseling?
☐ja, in groep …….., van school …………… (datum: ……...)
☐nee
34
Protocol leesproblemen en dyslexie - IKC De Pijler 2022

3. Argumentatie vermoeden van ernstige, enkelvoudige
dyslexie
Ondanks intensieve ondersteuning laat de leerling nauwelijks tot geen groei zien.
Daarom denkt u aan dyslexie. Wat zijn voor u daarvoor de belangrijkste argumenten?

Is er sprake van een discrepantie (een duidelijk verschil) tussen lezen/spellen en de overige
schoolvakken? Waardoor wel/niet? Hoe zijn de prestaties op de gebieden van o.a. rekenen, mondelinge
taal en begrijpend lezen? Licht toe.
☐ja
☐nee

Komen lees-/spellingproblemen of dyslexie in de familie voor en bij wie? (Vraag dit desnoods nog na)
Licht toe.

Zijn er andere (gediagnosticeerde ) leer- of ontwikkelingsstoornissen bij deze leerling aanwezig of
kenmerken van? Zo ja, welke?

Zijn er andere problemen (kind, gezin, school) bekend die mogelijk van invloed zijn op de lees- en
spellingprestaties van de leerling? Denk bijvoorbeeld aan gehoor, visus, articulatie, motoriek e.d.
Heeft de leerling een bril? Zo ja welke sterkte? Denk daarbij ook aan gebeurtenissen in de school- en
thuissituatie die een impact kunnen hebben op het leren.
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4. Beschrijving lees- en spellingprobleem
Wat valt er op aan het lezen van de leerling? U kunt meerdere hokjes aankruisen.
☐leest spellend
☐leest radend
☐beheerst nog niet alle letter-klankkoppelingen
☐maakt veel fouten
☐leest langzaam
☐leest niet vloeiend
☐heeft moeite met hardop lezen
☐moeite met de juiste intonatie
☐moeite met het lezen van de leestekens
☐anders, namelijk:

Levert spelling problemen op en zo ja, wat valt er op aan de spelling van de leerling? U kunt meerdere
hokjes aankruisen.
☐nee
☐ja, maakt fouten in de structuur van het woord (laat letters weg, voegt letters toe, verwisselt
letters)
☐ja, maakt fouten in de klank-tekenkoppeling
☐ja, schrijft fonetisch
☐ja, heeft moeite met het onthouden van spellingregels
☐ja, heeft moeite met toepassen van spellingregels
☐ja, heeft veel tijd nodig
☐anders, namelijk:

5. Onderbouwing achterstand
Toetsresultaten uit leerlingvolgsysteem
Recente uitdraai LVS toevoegen (Cito overzicht Niet methodetoetsen met o.a. VS, DLE, niveau
A t/m E). Markeer meetmoment 1, meetmoment 2 en meetmoment 3.
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Meetmoment

Lezen:
- Toets
- Datum van afname
- Ruwe score
- Vaardigheidsscore
- DLE
- Niveauscore A-E
- Foutenanalyse

Spelling:
- Toets
- Datum van afname
- Ruwe score
- Vaardigheidsscore
- DLE
- Niveauscore A-E
- Foutenanalyse

Resultaten andere
(deel)vaardigheden
lezen/spelling1

Meetmoment 1

Meetmoment 2

Meetmoment 3

1

Indien van toepassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan letterkennis, fonologische vaardigheden, tekstlezen.

6. Onderbouwing hardnekkigheid (zie bijlage Infographic)
Beschrijving geboden ondersteuning in groeps- en/of handelingsplannen
Groeps- en/of bij, voorkeur individuele, handelingsplannen voor lezen en spellen toevoegen.
Uitgevoerd tussen meetmoment 1 en 2 én tussen meetmoment 2 en 3 aangevuld met het
huidig/ ”lopend” groeps- en/of individuele handelingsplan.
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Ondersteuningsniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband
Perioden tussen meetmoment 1 (van datum
en tussen meetmoment 2 (van datum

) - meetmoment 2 (tot datum
) - meetmoment 3 (tot datum

)

)

Bij ondersteuningsniveau 1 gaat het om het uitvoeren van een lees -, taal- of
spellingsmethode of -aanpak zoals die bedoeld is. Welke methodes/aanpakken gebruikt de school?
Methode technisch lezen: ….
Hoeveel tijd staat er op het lesrooster voor lezen?
Toelichting
Aanpak technisch lezen niveau 1:

Methode spelling: ….
Hoeveel tijd staat er op het lesrooster voor spelling?

Toelichting
Aanpak spelling niveau 1:

Ondersteuningsniveau 2: Extra begeleiding in de klas
Perioden tussen meetmoment 1 (van datum
En tussen meetmoment 2 (van datum

) - meetmoment 2 (tot datum
) - meetmoment 3 (tot datum

)
)

Het doel van ondersteuningsniveau 2 is dat de leerling de aansluiting met de groep
behoudt. U zorgt voor herhaling in kleinere stappen, specifieker van inhoud, met meer oefentijd en
meer begeleide inoefening. Met welke aanpassingen (van wat de methode voorschrijft) heeft u de
ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 vorm en inhoud gegeven?

Aanpak Lezen:
Tussen meetmoment 1 en 2 (+ 60 minuten p. wk)

Tussen meetmoment 2 en 3 (+ 60 minuten p. wk)

38
Protocol leesproblemen en dyslexie - IKC De Pijler 2022

Aanpak Spelling:
Tussen meetmoment 1 en 2 (+ 60 minuten p. wk)

Tussen meetmoment 2 en 3 (+ 60 minuten p. wk)

Is er thuis extra geoefend in deze perioden? Zo ja, wat is er gedaan?
(a.u.b. aangeven tussen meetmoment 1 en 2 en tussen meetmoment 2 en 3)
Tussen meetmoment 1 en 2 (geef aan het aantal minuten)

Tussen meetmoment 2 en 3 (geef aan het aantal minuten)

Ondersteuningsniveau 3: Specifieke interventies
Periode tussen meetmoment 2 (van datum

) - meetmoment 3 (tot datum

)2

Ondersteuningsniveau 3 wordt ingezet als ondersteuningsniveau 2 onvoldoende effect heeft.
Ondersteuningsniveau 3 is een speurtocht naar de kern van het probleem en een zoektocht naar een
methodiek die past bij de behoeften van de leerling. Een specifieke interventie is afgestemd op hiaten in
de ontwikkeling van de betreffende leerling op basis van (fouten)analyses.

Periode niveau 3 (van datum tot datum) / duur van minimaal 10 weken
Heeft u de ondersteuning op niveau 1 en 2 kunnen voortzetten zoals eerder beschreven?
Licht toe.
Niveau 1:

Niveau 2:

39
Protocol leesproblemen en dyslexie - IKC De Pijler 2022

Niveau 3
Aantal
weken
niveau 3
(minimaal
12 weken)

Frequentie per
week
(bijv. 3 x per week
20 minuten)

Totale duur per
week
(dient 60
minuten per
week te zijn)

Door wie/
(welke
deskundige of
onder
supervisie van
wie)

Organisatie
(groepsgrootte,
ruimte)

2

Als u ook al een specifieke interventie heeft uitgevoerd tussen meetmoment 1 en meetmoment 2, hoeft u
de werkwijze niet in dit Leerlingdossier te beschrijven, maar verwijst u naar de
bijgevoegde groeps-/handelingsplannen.

Methode technisch lezen niveau 3 (naam methodieken (zoals Ralfi/ Connect/BOUW/anders….):
Doel(en) technisch lezen:
Aanpak technisch lezen (korte omschrijving activiteiten)

Methode Spelling niveau 3 (naam methodieken (zoals Letterster/ Dexlex/ BOUW/ Taal in
Blokjes, anders…..) :
Doel(en) spelling:
Aanpak spelling (korte omschrijving activiteiten)
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Evaluatie:
Wat zijn de resultaten / conclusies na de totale periode van Ondersteuning op niveau 3?

Wanneer u aanvullende informatie heeft over aspecten die niet in deze vragenlijst aan de orde zijn
gekomen, of zelf vragen heeft, kunt u daarvoor de ruimte hieronder benutten.

7. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld.
Plaats en datum
Naam invuller en functie
Handtekening

Ondertekening namens bevoegd gezag.
Plaats en datum
Naam directeur
Handtekening directeur
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De wettelijke gezagsdragers van de leerling geven toestemming tot:
● screening van het aanmeldformulier dyslexie met bsn nummer uit te voeren door een
functionaris van het Samenwerkingsverband waartoe de school van de leerling behoort.
● eventueel overleg van de functionaris van het Samenwerkingsverband met de contactpersoon
van de school.
● doorzetten van het aanmeldformulier dyslexie naar de zorgaanbieder dyslexie waarmee de
gemeente waar de leerling woont een overeenkomst heeft gesloten.
● terugkoppeling van de uitslag van de screening naar de Serviceorganisatie.
Plaats en datum
Naam ouder 1
Handtekening ouder 1
Naam ouder 2
Handtekening ouder 2

Bij één handtekening verklaart de ondertekenaar dat de leerling één wettelijke gezagsdrager kent.
Zorgniveaus:
Zorgniveau 1: goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband
Zorgniveau 2: extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht (zwakste 25%)
Zorgniveau 3: specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school
(zwakste 10%)
Zorgniveau 4: diagnostiek en behandeling in zorginstituut (zwakste 4%)
Uit: Protocol Leesproblemen en Dyslexie (2011).
LET OP:
Datum van ondertekening mag niet ouder zijn dan 5 weken bij aanmelding bij de Poortwachter.
Bijlagen:
● Links naar belangrijke documenten van het NKD/Dyslexie Centraal
● Werkzame componenten bij extra ondersteuning
● Infographic: stapelmodel van de zorgniveaus
● Stappenplan aanmelding voor dyslexie onderzoek en Checklist aangeleverde documenten
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Bijlagen dyslexiedossier
Ga zorgvuldig om met het Leerlingdossier Dyslexie. Verstuur het Leerlingdossier Dyslexie altijd via een beveiligde omgeving.
Houd u zich daarbij aan de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers .

Links die geraadpleegd kunnen worden vooraf aan het invullen van dit aanmeldingsformulier.
Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (nkd.nl)
Richtlijnen en handreikingen | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (nkd.nl)
Werken met de protocollen | Dyslexie Centraal
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige
Dyslexie – versie 2.0 (nkd.nl)
Richtlijn Omgaan met doublures (nkd.nl)
https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-08/2018_Richtlijn-diagnostiek-dyslexie-en-ho
ogbegaafdheid-DEFINITIEF.pdf
https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-08/2012_Richtlijn_Comorbiditeit_NKD_0.pdf
Veelgestelde vragen | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (nkd.nl)
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Werkzame componenten extra ondersteuning bij lezen en spellen
• Taakgericht: Er wordt gewerkt met letters, klanken, woorden, teksten.

• Systematisch: Planning van activiteiten wordt afgestemd op de leerdoelen op korte en lange termijn,
waarbij wordt uitgegaan van een beredeneerde opbouw in moeilijkheidsgraad.
• Expliciet: De leerstof wordt in kleine stapjes aangeboden waarbij de leerkracht/leesspecialist het lees- en
schrijfgedrag precies voordoet en moeilijkheden stapsgewijs bespreekt. De leerkracht/leesspecialist doet
het voor, de leerkracht/leesspecialist en de leerling doen het samen en daarna doet de leerling het alleen.
• Herhaling: Leren gaat van verwerven, bereiken van accuratesse, versnellen door automatiseren naar
flexibel toepassen of generaliseren. Herhaling is voor alle leerlingen nodig, maar leerlingen met lees- en/of
spellingproblemen moet nog vaker in aanraking komen met letters en woorden om tot automatisering te
komen.
• Fonologisch georiënteerd: Er wordt steeds gewerkt met aandacht voor de kwaliteit, met name de
gedetailleerdheid, van de fonologische representaties van woorden.
• Oefenen op (letter/klank), woord-, zins- en tekstniveau: Na elke introductie van een nieuwe moeilijkheid
wordt er op verschillende niveaus geoefend.
Zie Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3
• Eerst goed, dan snel (tempoverhoging, blijvend aandacht voor accuratesse): Eerst aandacht voor goed,
daarna voor vlot en daarna voor geautomatiseerd
(zo goed als aandachtvrij).
• Aandacht voor woordstructuur: Instructie moet niet alleen gericht zijn op het hele woord, maar ook op
de woordstructuur en de eenheden binnen een woord (medeklinkerclusters, morfemen zoals -lijk en
-heid).
• Aandacht voor lees- en spellingmotivatie: Door te werken aan verbeteren van lees- en
spellingcompetentie.
• Aandacht voor gerichte feedback: Feedback is afgestemd op het doel: Hoe doet de leerling het nu
(feedback)? Wat wil de leerling bereiken (feedup)? Wat moet de leerling daarvoor doen (feedforward)? en
de basisbehoeften van de leerling.
• Aandacht voor generalisatie: Werken aan flexibele toepassing in nieuwe situaties.
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Stappenplan aanmelding voor dyslexie onderzoek
(In dit stappenplan wordt met ouder(s) bedoeld de wettelijke
gezagsdrager(s) van de leerling.)

Checklist benodigde gegevens/
documenten:
indien aanwezig:

1. Overleg en voorbereiding met de ouder(s) van de leerling m.b.t.
het door de school geadviseerde ondersteuningstraject aanvraag
dyslexie onderzoek en indien van toepassing dyslexiezorg (EED).
2. School vult het aanmeldformulier/ leerling dossier dyslexie in.
3. Aanmeldformulier wordt ondertekend door schooldirecteur, ib-er
en ouder(s) van de leerling.
4. Aanmeldformulier wordt getypt en digitaal met bijlagen
ingediend:
g.veenhoven@swvdrechtsteden.nl
5. Het loket checkt de aanmelding op volledigheid.
6. Het loket stuurt een ontvangstbevestiging van de aanmelding aan
de school van de leerling.
7. Het loket zet de aanmelding door naar de betrokken functionaris
van het SWV, belast met de beoordeling van de aanvraag.
8. In geval de aanmelding doorgezet wordt voor diagnostisch
dyslexie onderzoek, zal dit door het loket aan de school
meegedeeld worden met daarbij de contactgegevens van de
zorgaanbieder.
9. In geval de aanmelding niet kan worden doorgezet voor
onderzoek wordt de reden tot afwijzing door de functionaris,
belast met de beoordeling van de aanvraag, gemotiveerd en
medegedeeld aan de school (de school geeft dit door aan de
ouder(s)).
10. Het doorzetten van de aanmelding voor diagnostisch dyslexie
onderzoek wordt medegedeeld aan de school (de school geeft dit
door aan de ouder(s)) middels een schrijven (toekenningsbrief).
11. De school en de ouder(s) bepalen in onderling overleg een door
de Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid gecontracteerde

0 Dangerous Signs List of andere
signalering/werkdocumenten van
groep1 en 2 van het Protocol die het
vermoeden van dyslexie kunnen
onderbouwen
0 Cito Taal voor Kleuter of gegevens
KIJK/PRAVOO of anders groep 1en 2
0 Herfstsignalering groep 3
0 Wintersignalering groep 3
0 Lentesignalering groep 3
0 CITO DMT LVS alle jaren, alle vakken
0 AVI LVS alle jaren, alle vakken
0 individuele
handelingsplannen/groepsplannen,
alleen van het laatste jaar
0 indien aanwezig: andere documenten
bijv. onderzoeksverslagen
(Niveaubepaling,
Logopedie, anders).
0 de volgende documenten zijn niet
bijgevoegd omdat......
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zorgaanbieder (school ontvangt een lijst met de gecontracteerde
zorgaanbieders waaruit gekozen kan worden).
12. De school meldt de leerling aan bij de zorgaanbieder met het
meesturen van de toekenningsbrief bedoeld onder 10 en draagt
met toestemming van de ouder(s) het leerling dossier over aan de
zorgaanbieder.
Criteria t.b.v. het doorzetten van het dossier voor nadere diagnostiek
(EED).
Aanmeldformulieren worden wat betreft het doorzetten voor diagnostisch
dyslexie onderzoek beoordeeld op de volgende criteria.
● Op het aanmeldformulier is aantoonbaar dat de leerling op drie
opeenvolgende toets momenten (Midden/ Eind) van Cito een E
score/ V- (min) score op DMT (en/of spellen) heeft gescoord.
Alleen E scores/ V- (min) bij lezen DMT voldoen (laagste 10%).
● Bij spellen moet de E score/ V- (min) gecombineerd worden met
DV scores (laagste 20%) bij de DMT. M.a.w. kinderen die alleen
met spelling E scores/V- (min) behalen komen niet in aanmerking
voor vergoede diagnose.
● Overige strikte voorwaarden: de school heeft aantoonbaar
gedurende twee perioden van minimaal 12 weken extra
begeleiding voor lezen en/of spellen aan de leerling aangeboden
en uitgevoerd om de achterstand te voorkomen of in te lopen. Dit
vereist kwalitatief voldoende individuele
handelingsplannen/groepsplannen van het afgelopen jaar. Ouders
ondertekenen de handelingsplannen van school.
(Zie richtlijnen voor de uitvoering van de zorg NKD en Werkzame
componenten blz. 12).
● Er is geen sprake van comorbiditeit.
Bij (vermoeden van) comorbiditeit en hoogbegaafdheid worden de
richtlijnen van het NKD gevolgd zie de links.
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Schoolondersteuningsprofiel
2022-2023
IKC de Pijler

‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’

Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023
“Onthoud altijd dat je ertoe doet, jij bent belangrijk en er wordt van jou gehouden, en jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat kan.”
Uit: De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin.

Beste ouders/verzorgers,
De basisscholen in de Hoeksche Waard werken vanuit de gedachte: “Samen op ons eiland". We zien verschillen tussen kinderen als kans om van en met
elkaar te leren en we gunnen het kinderen om op de school in het eigen dorp onderwijs te volgen. Op die manier leren kinderen dat verschillen er mogen zijn
en dat school een plek is waar leerkrachten hun best doen om aan die verschillen tegemoet te komen. Dat laatste noemen we passend onderwijs. School
kijkt naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen en stemt het onderwijs daarop af.
In de schoolgids van de school van uw kind kunt u nalezen waar de school voor staat, wat ze bieden en hoe ze werken. In dit schoolondersteuningsprofiel
(SOP) staat beschreven hoe passend onderwijs in de Hoeksche Waard is georganiseerd en wat voor extra ondersteuning de school van uw kind biedt.
Passend onderwijs in de Hoeksche Waard
Alle openbare en Protestants-Christelijke basisscholen, de Leeuwenhartschool (onderdeel van Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland) en de
Katholieke Willibrordusschool hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg:
Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u, als het nodig is, bij het vinden van de juiste onderwijsplek voor uw kind.
In de volgende tabel is te lezen hoe we in de Hoeksche Waard passend onderwijs vormgeven. We maken daarbij onderscheid in niveaus. Onder de naam van
elk niveau staat een toelichting.
Tabel 1. De niveaus van ondersteuning in beeld.

Niveau 0 en 0’
Missie en visie van de school en de basisondersteuning.
Wat is de visie van de school op passend onderwijs en welke afspraken zijn er op school over
passend onderwijs gemaakt? Welke expertise heeft de school? Denk aan kennis van
rekenproblemen, hoogbegaafdheid of kennis van kinderen die weinig prikkels kunnen hebben.
Groepsleerkrachten bieden passend onderwijs in de klas. Voorbeelden zijn: het geven van
individuele instructie, extra of eigen werk geven, extra aandacht voor het bieden van structuur of

helpen om te gaan met druk gedrag. Kortom, het gaat in dit niveau om de vraag: Wat wordt er in
de groep aan passend onderwijs geboden en wat doet de leerkracht?
Niveau 1
Interne ondersteuning.
De intern begeleider wordt ingeschakeld als de leerkracht onvoldoende ondersteuning kan bieden. Kortom, niveau
0’ voldoet niet meer. Er wordt een plan van aanpak (handelingsplan) opgesteld waarbij leerling, ouders/verzorgers
en leerkracht worden betrokken. Daarin worden duidelijke doelen gesteld en er worden afspraken gemaakt over
het evalueren van de voortgang.
Niveau 2
Externe ondersteuning
Als de interne ondersteuning op niveau 1 niet tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid, kan een externe
deskundige op school komen om te bekijken wat uw kind nodig heeft en wat de leerkracht daarvoor moet doen in
de klas. De leerkracht, intern begeleider uw kind en u als ouders/verzorgers worden altijd betrokken bij dit traject.
Ook hier wordt een handelingsplan opgesteld met duidelijke doelen en afspraken over het evalueren van de
voortgang. Dit traject noemen we een CLB-traject en dat duurt minimaal 3 maanden.
Niveau 3
Uw kind wordt aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband.
Soms komt het voor dat ondanks de inzet van een externe deskundige, een leerling onvoldoende tot ontwikkeling
komt. School meldt een leerling dan aan bij onze OC.

Het komt ook voor dat u als ouders/verzorgers zelf uw kind aanmeldt bij de Ondersteuningscommissie (OC), omdat u zelf merkt dat het op school niet goed
gaat. Ook als u als ouders/verzorgers aanmeldt, is de school verplicht om niveau 1 en 2 te doorlopen voordat we de aanmelding in behandeling nemen.
Zowel in de stappen die de basisschool doorloopt, als in het traject van de OC staat de vraag centraal: “Wat heeft uw kind nodig om optimaal te kunnen leren
en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden?” Uitgangspunt is het optimaliseren van het handelen van de leerkracht, zodat er beter tegemoet
kan worden gekomen aan wat uw kind nodig heeft. We noemen dit de onderwijsbehoeften van uw kind.
De Ondersteuningscommissie
De Ondersteuningscommissie bestaat uit een voorzitter, die psycholoog is en uit twee intakemedewerkers. De ene intakemedewerker is orthopedagoog met
ervaring in het speciaal basisonderwijs en de andere intakemedewerker is jarenlang als intern begeleider verbonden geweest aan een basisschool. Beiden
zijn deskundig in het kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ze kunnen goed inschatten wat er van de leerkracht nodig is om daarin te
voorzien. Zij zullen nauwkeurig in kaart brengen waar uw kind tegenaan loopt, wat de onderwijsbehoeften, ontwikkelingsmogelijkheden zijn en wat dat
vraagt van het handelen van de leerkracht. Op basis daarvan volgt er een advies voor de meest passende onderwijsplek. Het kan zijn dat het mogelijk is om
op de reguliere basisschool te blijven, ook kan de OC een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) adviseren of een school voor speciaal onderwijs. Het
komt een enkele keer ook voor dat een andere reguliere basisschool de benodigde ondersteuning kan bieden. Binnen de Hoeksche Waard hebben we twee
scholen voor speciaal basisonderwijs: SBO-school Het Pluspunt (Stichting de Hoeksche School, Home - SBO Het Pluspunt (pluspunthw.nl) en SBO de Willem
Alexanderschool (CSG de Waard, Home - Willem Alexanderschool (csgdewaard.nl).

Speciaal onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). Deze onderwijsinstellingen zijn ondergebracht in zogeheten clusters.
Er zijn 4 clusters:
Cluster 1 Speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.
Cluster 2

Speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met
taal/spraakproblemen.

Cluster 3

Speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.

Cluster 4

Speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische
stoornissen.

Binnen de Hoeksche Waard hebben we alleen een cluster 3-school, SO de Ark in Oud-Beijerland (CSG de Waard, Home - De Ark (csgdewaard.nl). In
omringende gemeenten liggen de andere cluster-scholen.
Werkwijze Ondersteuningscommissie
De intakemedewerker plant een schoolbezoek in, zodat uw kind in de klas gezien wordt tijdens een instructiemoment. Er wordt gesproken met de leerkracht
en de intern begeleider, er is een gesprek met uw kind en er vindt een gesprek met u als ouders/verzorgers plaats. Dit zijn afzonderlijke gesprekken, omdat
we daarmee een completer beeld krijgen en zowel school, uw kind en u als ouders/verzorgers vrij kunnen spreken.
De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de wet op de privacy (AVG).
Het advies
Als we alle benodigde informatie hebben verzameld, stellen we een deskundigheidsadvies op. We zijn wettelijk verplicht om dit binnen 6 weken te regelen.
Dit advies wordt altijd met alle drie de collega's van de OC besproken, voordat het gedeeld wordt met ouders/verzorgers en met school.
Als het advies speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is, dan gaat het deskundigheidsadvies naar de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van ons
Samenwerkingsverband. Zij beoordelen het advies en geven, indien van toepassing, een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het speciaal basisonderwijs
(SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Zo’n TLV is nodig om uw kind aan te kunnen melden bij een SO- of SBO-school. Een intakemedewerker helpt u bij het
aanmelden.
U kunt meer over het advies lezen in onze toelichting op het aanmeldformulier voor ouders, te vinden op onze website: www.swv2804.nl.
De school heeft vervolgens 4 weken de tijd om uw kind te plaatsen. De volledige procedure van aanmelding, gerekend vanaf de ontvangst van een volledig
dossier tot plaatsing duurt dus maximaal 10 weken.

Klachtenprocedure
Als u niet tevreden bent over het besluit van de Toelaatbaarheidscommissie dan dient u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken bij de TLC van het
Samenwerkingsverband. De TLC heeft vervolgens de plicht uw bezwaarschrift voor te leggen aan:
Samenwerkingsverband RiBA
Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk
www.swv-riba.nl
Tel.: 085 7501070
Email: info@swv-riba.nl
Mag een basisschool uw kind weigeren?
Scholen mogen weigeren
1.
als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
2.
als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een schoolgids of op de website.
3.
als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat
uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.
Soms komt het bij aanmelding op een basisschool voor dat school dan al aangeeft niet te kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. De betreffende school is
dan handelingsbezorgd. De school moet dan kunnen aantonen waarom ze de ondersteuning niet kan bieden en heeft de wettelijke verplichting om samen
met ouders/verzorgers te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, dan kan de school uw kind aanmelden bij de
Ondersteuningscommissie van ons Samenwerkingsverband. In de toelichting voor ouders/verzorgers van leerlingen die nog niet op de basisschool zitten is te
lezen hoe onze OC dan te werk gaat. Deze toelichting vindt u op onze website: www.swv2804.nl.
Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school: Ad Keller, Biezenvijver 5, 3297 GK
Puttershoek, tel.nr. 078-6295999.
Het schoolbestuur legt u dan per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is dan mogelijk om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen
de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of uw kind alsnog toegelaten wordt of niet.

Schoolondersteuningsprofiel van IKC de Pijler
Naast een zogeheten basisondersteuning, die voor alle basisscholen in ons Samenwerkingsverband hetzelfde is, biedt elke school extra ondersteuning.
Op onze school bieden wij op de eerder beschreven niveaus ondersteuning.
Niveau 0
Identiteit van onze school
Onze school is een openbare basisschool voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke, maatschappelijke of culturele achtergrond. Onze school is
onderdeel van IKC de Pijler, waar onderwijs en opvang geboden worden aan kinderen van 0 t/m 13 jaar. Wij hechten belang aan normen en waarden en
leren de kinderen respectvol met anderen om te gaan. Kinderen spelen met en leren van elkaar in de veilige omgeving van het dorp vanuit de gedachte: ‘It
takes a village to raise a child’.
Missie
Onze missie is kinderen te helpen hun talenten maximaal te ontplooien, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hen voor te bereiden op hun toekomst.
Taal en rekenen vinden we van belang, maar daarnaast besteden we veel aandacht aan het opvoeden van kinderen tot volwaardige en respectvolle mensen.
Die opgroeien in een wereld waarin anders gecommuniceerd en samengewerkt wordt, waarin afstanden verdwenen zijn en waarin veel van wat je
interesseert, weten, of leren wilt, online te vinden is. Middels projectonderwijs stimuleren we de brede, ook creatieve, culturele, sociale en lichamelijke
ontwikkeling van kinderen.
We werken vanuit onze kernwaarden: Vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Deze zijn zichtbaar in ons gedrag: Het zit wel SNOR in de Pijler.
Visie
Onze slogan is: ‘Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR”
Onze visie is erop gericht dat de kinderen zich in een veilige, fijne omgeving, waar ze met plezier naar toe komen, zo volledig mogelijk voor kunnen bereiden
op onze complexe samenleving. We bieden onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke belevingswereld van kinderen.
Het onderwijsaanbod en de leeromgeving zijn zo ingericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Ieder kind verdient passend onderwijs. Ook voor die kinderen die meer willen en kunnen leren hebben wij zorg en aandacht, evenals voor die kinderen die
belemmeringen ervaren om zich de leerstof eigen te maken.
Het realiseren, uitdragen en verantwoorden van onze visie stelt hoge eisen aan onze leerkrachten en aan onze organisatie. Wij zijn een lerende professionele
organisatie. Onze leerkrachten leren van en met elkaar in collegiale consultatie, nemen deel aan individuele of teamscholing, hebben kennis van moderne en
eigentijdse onderwijsontwikkelingen en goede didactische en pedagogische vaardigheden. Het team wordt ondersteund door moderne observatie-,
informatie- en leerlingvolgsystemen. Tevens hanteren wij een professioneel kwaliteitsinstrument waarmee we jaarlijks de kwaliteit van ons onderwijs in
beeld brengen en verbeteren in een cyclisch proces.

Dit alles resulteert in de 3 pijlers van ons onderwijs, die wij gekoppeld hebben aan onze kernwaarden:
● Ouderbetrokkenheid > vertrouwen
● Gepersonaliseerd leren > betrokkenheid
● Naast het cognitieve aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen > verantwoordelijkheid
Ambitie
De invulling van deze pijlers in combinatie met onze kernwaarden, geeft onze ambities weer:
Ouderbetrokkenheid
‘Vertrouwen’ is de basis van iedere relatie. Onze leerlingen gedijen in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Vertrouwen tussen ouders en
school is de basis voor een voorspoedige ontwikkeling. Vertrouwen zorgt voor een hoge mate van welbevinden bij onze leerlingen.
Onze school en onze ouders hebben een gezamenlijke ambitie: Wij willen dat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. In het realiseren van deze
ambitie is samenwerking het sleutelwoord. Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed
contact hebben met de school. We spreken wensen en verwachtingen uit en geven daar in gesprek met ouders en kind een concrete invulling aan. We
organiseren tijd om elkaar beter te leren kennen en begrijpen en doen een appèl op de rol die ouders in de samenwerking spelen. We laten ouders elk jaar
weten hoe belangrijk we de relatie met hen vinden.
Gepersonaliseerd leren
‘Betrokkenheid’; We willen dat de kinderen op onze school optimaal betrokken zijn bij hun eigen leerproces, doordat de kinderen samen met de leerkrachten
doelen stellen en daar planmatig naar toe werken. De basis van onze communicatie is erop gericht dat ouders en leerkrachten dezelfde taal spreken naar,
over en met de kinderen. Dit vraagt ook van ouders een grote betrokkenheid.
We personaliseren het onderwijs zodanig dat de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien én het voor leerkrachten goed
werkbaar is.
Leerlingen worden mede eigenaar en dus verantwoordelijk voor hun eigen leerproces dmv
kindgesprekken
het visueel voor de leerling in kaart brengen van de vorderingen van betreffende
leerling en daaraan een (volgend) doel koppelen (bijv. dmv staafgrafieken)
het bespreken van groepsresultaten met de leerlingen
groepsresultaten bespreken in de klas en doelen stellen met elkaar
In ons onderwijs brengen we gepersonaliseerd leren ook in praktijk door de inzet van o.a. chromebooks. Leerlingen werken daarop adaptief aan o.a. rekenen
middels de Wereld in Getallen en begrijpend lezen middels Nieuwsbegrip XL. Op Ipads werken we aan o.a. BOUW! en squla. De leerkracht volgt het

leerproces van de leerlingen via het dashboard op het apparaat en geeft instructie. Het dashboard maakt de groepsresultaten via het digibord zichtbaar voor
de leerlingen, waardoor zij samen met de leerkracht (nieuwe) doelen kunnen stellen. We geven zoveel mogelijk directe feedback op het proces wat de
leerling doormaakt tijdens de les. Zo zetten we de leerling direct op het juiste denkspoor.
Instructie volgens EDI
Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan alle leerlingen. De leerkrachten geven instructie volgens het Expliciete Directe
Instructie model. Deze wijze stelt de leerkrachten in staat instructie te geven naar behoefte van de leerlingen op minimaal 3 niveaus. De hele groep krijgt
basisinstructie. De kinderen die blijk geven van het begrijpen van de stof, kunnen eerder zelfstandig aan het werk bijv. door te compacten of verrijken. Aan de
kinderen die meer uitleg nodig hebben wordt verlengde instructie gegeven. Zo krijgen alle kinderen precies wat ze nodig hebben. Alle kinderen ontvangen
feedback op hun werk.
Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken.
In beginsel komt een kind in een bepaald instructie groepje op basis van de uitslag van de methodegebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen
van het LOVS en observaties van de leerkracht. Door de observaties en controle van begrip momenten in het instructiemodel komt dit niet altijd overeen met
het groepsplan. Na een half jaar wordt dat geëvalueerd en aangepast.
We geven waar mogelijk directe feedback op het proces wat de leerling doormaakt tijdens de les. Zo zetten we de leerling direct op het juiste denkspoor.
Samengevat is de rol van de leerkracht:
1. Verheldert verwachtingen en doelen (o.a. doelen op het bord)
2. Ontlokt leerling reactie(s) (o.a. door de juiste vragen te stellen)
3. Geeft instructie volgens EDI (door o.a. te ‘modelen’)
4. Analyseert en interpreteert leerling reactie(s) (o.a. het proces en de resultaten)
5. Communiceert over resultaten met leerlingen, op groepsniveau en individueel, en ouders
6. Onderneemt vervolgacties op groepsniveau en individueel voor onderwijs en leren
Samenstelling van groepen
Kinderen spelen met elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe ze hun taak hebben
gemaakt of een probleem hebben opgelost. En dat ze leren samenwerken en uitleggen aan anderen in hun eigen klas, maar ook daarbuiten. De leerstof
wordt voornamelijk groepsgewijs aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met niveauverschillen. We passen coöperatieve werkvormen toe. We
kennen zowel homogene als combinatiegroepen. In homogene groepen zitten alle kinderen uit hetzelfde leerjaar bij elkaar.
Schooljaar 2022-2023 hebben we 6 groepen, waarbij de kinderen verdeeld zitten over 2 groepen 1/2, groep 3, 4/5, 6/7 en 7/8.
De groepsgrootte ligt meest wenselijk tussen de 20-24 leerlingen. Onderwijskwaliteit hangt niet af van groepsgrootte, maar van de lesgevende kwaliteiten
van de groepsleerkracht. De op school aanwezige leerkracht voor vervanging biedt ook extra instructie aan individuele leerlingen of kleine groepjes.
We hanteren een continurooster.

Naast het cognitieve aandacht voor creatieve en sociale vaardigheden
‘Verantwoordelijkheid’ is de ultieme drijfveer voor ons handelen richting onze leerlingen. Wij zijn, samen met ouders, verantwoordelijk voor het slagen van
hun kind op onze school. Samen met ouders gaan we voor optimale resultaten van onze leerlingen en leggen daarover aan elkaar verantwoording af.
Met de drie pijlers van ons onderwijs leren we de kinderen van nu te functioneren in de wereld van morgen. We hechten veel belang aan de brede
ontwikkeling van kinderen en voelen een grote verantwoordelijkheid jegens de leerlingen om daar aan te sluiten waar hun talenten liggen.
We bieden onderwijs aan kinderen dat aansluit bij hun persoonlijke belevingswereld door de leerlingen het zoveel mogelijk zelf te laten ervaren of
onderzoeken. Vakdocenten voor muziek, bewegingsonderwijs en dans/vrije beweging versterken ons aanbod.
Projectonderwijs is de basis van ons lesaanbod, waarbij aan het eind van een project een creatieve presentatie of voorstelling gevraagd wordt van de
kinderen, alleen of in groepsverband. Alle groepen gaan jaarlijks op excursie passend bij het project van dat moment.
We gunnen ieder kind het plezier van lezen. We stimuleren het leesplezier zodat kinderen nog meer gemotiveerd raken zelf te willen leren lezen. Dit
bevorderen we door gebruik te maken van de expertise van de Bibliotheek in Puttershoek, waarmee we nauwe banden onderhouden.
- Tijdens de nationale voorleesdagen bezoeken we de bibliotheek.
- We stimuleren van harte dat kinderen lid worden van de bibliotheek.
- Uit het uitgebreide aanbod van de bibliotheek in Puttershoek, maken we jaarlijks een ruime keuze om ons onderwijsaanbod te verrijken.
Verder hebben we rijk gevulde klassenbiebs met actuele aantrekkelijke boeken op niveau voor de kinderen en lezen de leerkrachten in alle groepen voor uit
de nieuwste kinder- en prentenboeken.
Preventief leesprogramma Bouw!
Op onze school werken we met Bouw! Bouw! is het interventieprogramma dat voorziet in extra ondersteuning, instructie en oefening in (voorbereidend)
lezen van leerlingen in groep 2 t/m 4 die risico lopen op leesachterstand en -problemen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders,
leerlingen uit hogere groepen, leerkrachten of stagiaires fungeren als tutor. Bouw! bestaat uit computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen en
toepassen van de leerstof. Deze zijn voorzien van heldere instructies voor de tutor, zodat er zowel op school als thuis mee gewerkt kan worden.
Soms hebben kinderen in groep 2 expliciete instructie en oefening nodig om goed voorbereid naar groep 3 te gaan en niet direct op achterstand te staan.
Door hen al in groep 2 te laten werken met Bouw!, krijgen zij meer vaardigheid en zelfvertrouwen en daardoor ook meer motivatie om te leren lezen. Om tot
volledige beheersing te komen wordt de interventie in groep 3 en 4 voortgezet. Het programma kan ook vanaf begin groep 3 of later worden ingezet bij
leerlingen die er behoefte aan hebben.
Bouw! is vastgelegd in de basisondersteuning op de volgende niveau’s:
Niveau 0: Bouw! ter voorkoming van leesproblemen en ED in het basispakket van alle scholen
Niveau 0’: Leerkrachten zijn op de hoogte van (voortgang in) Bouw! door informatie Bouw! coördinator (BC) en tutoren en stemmen hun onderwijsaanbod af.
Niveau 1: Interne ondersteuning door Bouwcoördinator (BC)
Niveau 2: Externe ondersteuning door experts (Leestalent)

Zicht op ontwikkeling groep 1 t/m 8
De kinderen van onze school worden op cognitief gebied gevolgd door middel van een LOVS, d.w.z. Leerlingen Onderwijs VolgSysteem, IEP voor groep 3 t/m
8. Voor de kinderen van 0 t/m 7 jaar werken we met KIJK. Voor een goede en objectieve beoordeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen gebruiken we het digitale observatie instrument ‘ZIEN’.
Deze instrumenten vormen samen met groeps- en leerlingbesprekingen een cyclisch model. Dit resulteert in een planmatige aanpak per leerjaar die 2 x
jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt. En is leidend voor het handelen van de leerkracht en het onderwijsaanbod gedurende die periode. Tijdens de
warme overdracht aan het eind van elk schooljaar is er een derde moment van bezinning over de -onderwijs- behoeften van de leerlingen.
We bieden basisondersteuning, maar er is ook extra ondersteuning mogelijk. Voor beide vormen van ondersteuning geldt dat n.a.v. data analyse, observaties,
gesprekken met ouders en/of leerlingen in een plan SMART wordt aangegeven wat de aanpak voor een bepaalde periode wordt en wanneer een evaluatie
volgt.
Niveau 0’
Het team
Ons team bestaat uit ca. 18 teamleden, te weten de directeur (en/of intern begeleider), collega’s die de IB verzorgen (Intern aanspreekpunt, coördinator
leerlingzorg, etc.), 2 stafleden of bouwcoördinatoren, een specialist rekenen, meerdere specialisten gedrag en een Intern Cultuur Coördinator (ICCer), 5 vaste
pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten. Ook hebben wij een vakdocent gym, muziek en dans/beweging. De teamleden variëren in leeftijd van
startend tot zeer ervaren, waarbij het kenmerk is enthousiasme om bij kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren van opvang naar onderwijs in
ons IKC. En daarvan een succes te maken voor de kinderen.
Één van onze leerkrachten heeft een Master gedrag. Jaarlijks schrijven collega’s zich in voor scholing via het studieaanbod van De Hoeksche School en/of het
Samenwerkingsverband en elk jaar volgen we gezamenlijk teamscholing. Dit jaar scholen we ons IKC breed op het gebied van het leerlingvolgsysteem. EDI
maakt dat de leerkrachten onderwijs kunnen geven naar behoeften van de leerlingen.
Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Door te vertellen aan elkaar hoe ze hun taak hebben gemaakt of een probleem hebben
opgelost. Ze werken met schoudermaatjes en coöperatieve werkvormen waardoor ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. De leerstof wordt
groepsgewijs aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met niveauverschillen. We kennen zowel homogene als combinatie groepen. In homogene
groepen zitten alle kinderen uit hetzelfde leerjaar bij elkaar. Schooljaar 2022-2022 hebben we 6 groepen, waarbij de kinderen verdeeld zitten over 2 groepen
1/2, een groep 3, 4/5, 6/7 en 7/8.
De groepsgrootte ligt ongeveer tussen de 20-24 leerlingen. Hoge onderwijskwaliteit wordt geboden door goed onderwijs van de leerkrachten.
De hele week hebben we een leerkracht ‘over’. Deze vervangt de eerste zieke leerkracht, maar als er geen zieken zijn, kan deze leerkracht extra instructie
bieden aan individuele leerlingen of kleine groepjes of op een andere manier de groepsleerkracht ondersteunen. Eventuele stagiaires zetten we zo in, dat
ook zij leerkrachten, en daarmee de leerlingen, kunnen ondersteunen.

Ouderbetrokkenheid
Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze ervaren dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij betrekken
ouders bij de school door ze in een vroeg stadium mee te nemen in de ontwikkeling van hun kind. Dat betekent vanaf de eerste dag in ons kindcentrum is er
laagdrempelig contact. Ouders zijn dagelijks welkom binnen te lopen, te bellen, afspraken te maken voor na 14.30 uur. Er is direct contact als zich iets
opvallends voordoet in gedrag, talent of op cognitief gebied. De leerkrachten vinden het fijn dat dat ook andersom gebeurt, zodat ouders en leerkracht
steeds gezamenlijk kunnen bespreken wat op dat moment werkt en nodig is voor het kind. Er staan ook een aantal vaste momenten voor contacten op de
kalender, zoals:
- welkomstgesprekken
- 3 x per jaar rapport- of voortgangsgesprekken
- 2 x per jaar een algemene ouderavond, met onderwijs- en/of opvoeding gerelateerde onderwerpen
- kijkmomenten; ouders zien in de klas hoe het onderwijs vorm krijgt en het groepsproces eruit ziet
- open dag
- mee speel ochtenden in groep 1/2
- vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad
Uiteraard is de school iedere schooldag (telefonisch) bereikbaar voor de ouders. De directeur, Anja de Jong, is aanwezig tussen 8.00 en 17.00 uur op alle
dagen, behalve woensdag. Tussen 8.00 en 8.15 en na 14.30 uur zijn de leerkrachten beschikbaar om in gesprek te gaan of afspraken te maken met ouders
en/of externen.
Een belangrijk communicatiemiddel is schoudercom.nl. Via dit gesloten web-based programma worden nieuwsbrieven, nieuwtjes, vervanging van zieke
leerkracht e.d. met ouders gecommuniceerd. Ouders kunnen ook via dit kanaal afspraken met de leerkrachten maken en andersom.
Om een zo breed mogelijk aanbod te creëren vragen we ouders ook naar hun talenten en interesses. Vervolgens zetten we deze, indien mogelijk en passend,
in ten bate van onze leerlingen, bijvoorbeeld middels gastlessen.
Samenwerking
Het team werkt samen teneinde een ononderbroken ontwikkelingslijn bij kinderen te bewerkstelligen. Die start als het kind bij het centrum wordt
ingeschreven ongeacht hoe oud het is. Jaarlijks vindt een warme overdracht plaats tussen teamleden over de stimulerende en belemmerende factoren bij
het kind vanaf 0 jaar, totdat het kind de school verlaat. Deze informatie is of wordt ook besproken met ouders.
Naast gezamenlijke scholing, gaan collega’s regelmatig bij elkaar in de klas kijken om feedback te geven en ontvangen op het werk. Daarnaast worden in
vergaderingen vakgebieden besproken en gezamenlijke afspraken gemaakt.
Leerkrachten zijn op de hoogte van (de voortgang in) Bouw! door informatie van de Bouw!coördinator en tutoren. Met die informatie stemmen zij hun
onderwijsaanbod in de groep op de voortgang af.
Niveau 1
Alle onder niveau 0´ genoemde expertise in het team vormt een deel van de interne ondersteuning. Deze wordt gecoördineerd door Interne Begeleiding.

Indien de leerkracht handelingsverlegen is meldt deze zich bij IB. IB zet in op behoeften van leerlingen en hoe de leerkracht met zijn/haar handelen te
ondersteunen.
IB gaat in 1e instantie op zoek naar de juiste deskundigheid in het team als een leerkracht of pmer handelingsverlegen is bij een kind. Denk aan eerder
genoemde experts en Bouw!. Indien deze hulp (na een SMART plan en evaluatie) niet toereikend is geweest, consulteert IB de leerlingbegeleider (CLBer).
Deze externe expert kan de leerkracht helpen het leerkracht handelen te verbeteren en daarmee beter aan de onderwijsbehoeften van kinderen te voldoen.
De ‘Bouw!’collega onderhoudt contacten met externe experts op het gebied van lezen en Bouw!, ondersteunen de tutoren en begeleiden collega’s in het
stimuleren van ouders en kinderen het programma optimaal te benutten. De school biedt ruimte in het na-schools aanbod om kinderen o.l.v. (één van hun)
ouders op school aan Bouw! te laten werken indien dat thuis niet lukt.
Handelingsgericht werken (HGW)
Op onze school werken de leerkrachten handelingsgericht. De uitgangspunten van HGW zijn:
● Opvoedings‐ en onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of ouders staan centraal.
● De werkwijze is systematisch, transparant en cyclisch.
● De werkwijze is doelgericht en adviezen zijn haalbaar.
● Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader (d.w.z. leerkrachten, interne begeleiding, ouders, kind, CLB en externe deskundigen werken
constructief samen).
● Positieve aspecten van alle betrokkenen zijn van groot belang.
● Er wordt oplossingsgericht gewerkt.
● Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
Onderwijs op maat
Samen met ouders onderzoeken we de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Waar nodig en mogelijk spelen we daarop in, te denken valt aan; dichtbij de
juf zitten, een eigen werkplek, een koptelefoon, wiebelkussen, aanbrengen van extra structuur in het werk door de leerkracht, etc.
Wij vinden het erg belangrijk dat ook kinderen met uitstekende scores geprikkeld en uitgedaagd blijven. Hierbij kiezen we ervoor, dat deze extra zorg zoveel
mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Om toch alle kinderen te geven wat ze nodig hebben, komen sommige kinderen in aanmerking om 1 dagdeel per week
met gelijkgestemden les te krijgen, waarbij de leerstof meer ‘top down’ wordt aangevlogen. Om in deze plusgroep aan het werk te kunnen, gelden criteria
welke staan beschreven in het beleidsplan Hoogbegaafdheid de Pijler.
Naast het opstellen van groepsplannen, kan het voorkomen dat er ook een individueel handelingsplan wordt opgesteld. Dit houdt in dat een leerling een
eigen leerlijn volgt voor betreffende vakgebied(-en). Dit plan wordt opgesteld door de leerkracht met medewerking van IB.
Als leerlingen een indicatie Speciaal Onderwijs hebben wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld (OPP). Voor het opstellen van aanpak en begeleiding
voor een leerling met geheel eigen leerlijn zetten we hulp en/of ambulante begeleiding in van het betreffende speciaal onderwijs.

Dyslexieprotocol
Op school hanteren we een dyslexieprotocol beschreven in een beleidsstuk: Protocol leesproblemen en dyslexie. Dit beleid is geactualiseerd in schooljaar
2021-2022. We stemmen af op de individuele onderwijsbehoeften van betreffende leerlingen en nemen ouders mee in onze aanpak.
Niveau 2
Indien naast de leerkrachten ook IB handelingsverlegen is, doet IB een beroep op een extern deskundige. Dat is in eerste instantie de CLBer (Consultatie
Leerling Begeleiding) die onze school kent vanwege de reguliere consultatie besprekingen met IB met de daaruit voortvloeiende handelingsadviezen voor de
leerkrachten. In ons geval is dit Marald Mens. Voor leerlingen met een indicatie is dat een medewerker van bijvoorbeeld een school uit het betreffende REC.
Onze school is o.a. bekend met Ina Verolme van SO school ‘t Anker, Carla Roos van SO school Kiem. Carla Stellaert werkt voor Leestalent en is onze adviseur
voor BOUW! en de leerlingen die daarmee werken. We doen een beroep op Jolande Bisschop ingeval we expertise nodig hebben op het gebied van het
jonge kind. Natuurlijk consulteren we ook onze collega scholen met bewezen expertise, zoals OBS het Pluspunt voor zowel hoogbegaafdheid, als voor leeren/of gedragsproblemen.
We werken ook nauw samen met Solé van Leenen, Schoolmaatschappelijk werkster en het jeugdteam. Deze organisaties zijn er sterk op gericht de
ontwikkeling van de kinderen te relateren aan opvoeding of een hulpvraag van ouders in de thuissituatie. De hulpvraag aan de externen is erop gericht de
leerkracht(en) vaardigheden aan te leren waarmee ze de kinderen datgene kunnen bieden wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen. Dat gaat in stapjes,
het vraagt geduld en een lange adem om ontwikkelingen daadwerkelijk te kunnen zien en meten, minimaal 3 maanden. De externe ondersteuners vinden de
input van ouders waardevol en gaan ervan uit dat school en ouders nauw samenwerken met hen.
De externe ondersteuning kan direct gericht zijn op effecten voor de leerling maar ook op effecten voor de school als organisatie, de leerkracht of voor de
ouders. Om ook op deze manier te zorgen dat het kind precies datgene krijgt wat het nodig heeft.
Schoolmaatschappelijk werk
School biedt schoolmaatschappelijk werk aan ingeval er zorgen zijn over het gedrag van uw kind of als er iets gebeurd dat uw kind zeer aangrijpend vond,
zoals een overlijden of een echtscheiding. Aan de school is een vaste schoolmaatschappelijk werker van Kwadraad verbonden. In samenwerking met de
leerkracht geeft zij uw kind op school alle aandacht. De maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met problemen en vragen die onder andere met
gedrag en opvoeding te maken hebben. Maar ook wanneer zich op school situaties voordoen of in de omgeving, die van invloed zijn op het gedrag van uw
kind, kan de maatschappelijk werker helpen. Zij werkt nauw samen met de IB van school. Ouders kunnen via school of zelf contact opnemen met de
maatschappelijk werker. In een gesprek zal zij met ouder(s) de situatie bekijken. Zij zal zich in samenwerking met school vooral richten op het voorkomen van
problemen met en rond uw kind. Wanneer er meer hulp nodig blijkt voor uw kind of gezin, zal zij met ouders meekijken welke hulpverlening dan gewenst is
en doorverwijzen.
Zonder toestemming van ouders, wordt er geen privé informatie aan school verstrekt. Er wordt met ouders besproken welke afspraken die in het belang zijn
van uw kind, wel gedeeld kunnen worden met de leerkrachten.

Jeugdteam
In de Hoeksche Waard wordt gewerkt met zogenaamde jeugdteams. De medewerkers van het jeugdteam vallen onder de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland
Zuid. De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid maakt deel uit van een aantal veel grotere netwerken, waaronder diverse professionele
samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld huisartsen en onderwijs en uiteraard het netwerk van diverse zorgaanbieders en hulpverleners in de regio.
Samen doen we wat nodig is om goede, professionele jeugdhulp te verzorgen voor alle inwoners in de aangesloten, samenwerkende gemeenten. Er wordt
een gezamenlijk plan opgesteld voor een gezin, waarbij de eigen kracht en het netwerk van het gezin voorop staat. Waar nodig wordt hulp vanuit het
Jeugdteam ingezet of wordt gespecialiseerde zorg aangevraagd. Aan de hand van het gezinsplan, worden verdere afspraken gemaakt. Soms heeft het
Jeugdteam een extra deskundige nodig, omdat bepaalde kennis niet bij de leden van het team voorhanden is. Ook dan blijft de cliënt in contact met het
Jeugdteam. Zij verwijzen dus geen cliënten door, maar breiden het team (indien nodig) met extra deskundigheid uit. De contactpersoon van het Jeugdteam
blijft het aanspreekpunt totdat de vraag is opgelost.
Jeugdgezondheidszorg
De school heeft een nauwe band met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Op deze afdeling zijn een jeugdverpleegkundige en een schoolarts
aanwezig, die samen in de loop van het schooljaar de kinderen van groep 2 en 7 oproepen voor een onderzoek. De nadruk van deze onderzoeken ligt op het
vroegtijdig opsporen en het mogelijk voorkomen van lichamelijk en/of psychische problemen. Een deel van deze onderzoeken vindt plaats op school, een
ander deel in het gebouw van de GGD. Voor leerlingen uit alle groepen is consultatie van de arts of verpleegkundige mogelijk, ook vanuit ouders zelf.
Logopedie
Een logopedist van de GGD screent elk jaar alle kleuters van groep 2. Eventueel kunnen ook 4-jarige kleuters door de leerkracht worden aangemeld, met
toestemming van ouders vooraf. De logopedist bekijkt of het kind problemen heeft met het begrijpen van gesproken taal en/of met spreken. Ook let de
logopedist op de stem, het gehoor, het mondgedrag en of het kind vloeiend kan spreken. Voor het latere lezen en schrijven moeten kinderen klanken goed
van elkaar kunnen onderscheiden, herkennen en onthouden. Wanneer de logopedist het idee heeft dat een kind een probleem heeft in de spraak- en
taalontwikkeling zal het verder worden onderzocht. Als dit het geval is, krijgen ouders hierover bericht. Mogelijk zal de logopedist ouders dan uitnodigen
voor een gesprek. De uitslagen van de onderzoeken worden bewaard in het leerlingdossier op school en in het jeugd- gezondheids zorgdossier bij de
schoolarts van de school. Ouders kunnen desgewenst inzage of een kopie ontvangen. In onze school is verder onderzoek en/of behandeling mogelijk bij de
vrijgevestigde logopediepraktijk Spreekvaart.
Naast deze ondersteuning- op school, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband. Het gaat om
begeleiding op de volgende thema’s:
1. Visio. Er is sprake van ernstige visuele problematiek.
2. Auris. Er is sprake van ernstige spraak en taalproblematiek, auditieve problematiek.
3. Een extern expert bij medische problematiek zoals hersenletsel, enz. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan
door een expert betaald door het SWV.

4. Een extern expert voor buitenlandse kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van problematische taalontwikkeling. De ondersteuning is gericht op het
handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV.
5. Pre-ambulante begeleiding door een lid van de Ondersteuningscommissie, gericht op het handelen van de leerkracht. De leerling kan ook kortdurend
worden begeleid, indien nodig. Deze vorm van ondersteuning wordt betaald door het Samenwerkingsverband en vindt alleen plaats na aanmelding
bij de Ondersteuningscommissie.
De duur en invulling van de extra ondersteuning verschilt per school en per leerling. Het is van belang om hierover duidelijke afspraken te maken met school.
Als er sprake is van langdurige ondersteuning, dan stelt de school samen met u een plan van aanpak op. Dit heet een Ontwikkelingsperspectief (OPP). In het
OPP staat informatie over de intelligentie, het verwachte leerrendement en uitstroomperspectief. Voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, begrijpend
lezen en rekenen wordt de huidige en de verwachte DLE-score opgenomen. Er wordt daarnaast vermeld welke factoren de ontwikkeling en het leren van een
leerling bevorderen of belemmeren. Ten slotte worden ook de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften beschreven. Er worden duidelijke doelen
opgenomen, die tussentijds en aan het eind van een traject worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school gebruikt hiervoor het OPP-format van
het Samenwerkingsverband.
Basisondersteuning en geld.
Om basisondersteuning vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. M.i.v. 1 augustus 2021 ontvangt de school €400,- per kind.
Dit geld gaat naar het bestuur van de school.
Op onze school hebben wij € 47.600,- ontvangen voor de versterking van de basisondersteuning.
We besteden dit geld aan: (zie ook format verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2022)
- Interne begeleiding/leerlingenzorg en coördinatie
28322,00
€
- Preventieve of remedial begeleiding in of buiten een groep met kleine groepjes,
werken met BOUW!, Kurzweil, ICT
13328,00
- Kosten studies, trainingen, cursussen op individueel en teamniveau
4500,00
- Externe ondersteuning o.a. CLB
4500,00
- Inzet tbv plusgroep 1 t/m 8
4998,00
- Materiaal
+
100,00
€
55748,00
Mocht de uitleg niet voldoende zijn of kunt u zich niet vinden in de besteding dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school. Mocht dit niet
voldoende zijn dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school. U kunt ook de helpdesk van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
Hoeksche Waard bellen. De telefoonnummers zijn te vinden op de website van het Samenwerkingsverband: www.swv2804.nl.

Begroting 2022
Kostendrager

personeel

materiaal

evaluatie

NPO menukaart 3190

Baten NPO € 75500,-

0.94 fte
€ 63000,-

B. Effectievere inzet van
onderwijs om kennis en
vaardigheden bij te
spijkeren

Een-op-een-begeleiding (tutoring)

0.3550 fte
€ 18800,-

Er is 1 op 1 begeleiding
geweest. Vaak is er ook
gekozen voor begeleiding
van een geclusterd groepje
met dezelfde instructie
behoefte. Helaas is door
corona ook veel niet
doorgegaan. 50%

0.3650 fte
€ 28900,-

Op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag was
een collega beschikbaar,
die volgens een rooster
kinderen heeft begeleid
die extra onderwijs
behoeften hadden. Helaas
kon dit door vervanging
van zieke collega’s niet
altijd doorgaan.

Bij een-op-een-begeleiding geeft een leerkracht of iemand anders met
onderwijservaring een leerling intensieve individuele begeleiding. Dat
kan buiten de normale lessen, als aanvulling op het onderwijs.

Instructie in kleine groepen (tutoring)
Instructie in kleine groepen houdt in dat één leerkracht of iemand
anders met onderwijservaring lesgeeft aan groepjes tot vijf leerlingen.
Zo kan deze zich exclusief op een klein groepje leerlingen richten,
meestal in een aparte ruimte. Intensieve instructie in kleine groepen
wordt vaak toegepast ter ondersteuning van minder goed presterende
leerlingen of leerlingen die achterlopen, maar kan ook in algemenere
zin worden ingezet om meer vooruitgang te boeken of om
ingewikkelde onderwerpen of vaardigheden aan te leren.
Directe instructie
Directe instructie (DI) is een model waarbij de leraar start met het
geven van klassikale instructie, op een interactieve manier. De
vervolgactiviteiten stemt de leraar af op de behoeften van de
leerlingen. De leerlingen die meer begeleiding nodig hebben krijgen
extra instructie of begeleide oefening, de andere leerlingen werken
zelfstandig. Ook kan de leraar vooraf meer instructie bieden voor

De leerkrachten geven
directe instructie, zijn
hierin geschoold én
hebben coaching gehad
van een expert en
werkgroepleden EDI.
Er is een kwaliteitskaart

leerlingen die dat nodig hebben. Bij elke les volgens het DI-model vindt
een stapsgewijze overgang plaats van leraargestuurd onderwijs naar
zelfstandig werken:
1. Introductie en terugblik.
2. Instructie van nieuwe begrippen en vaardigheden.
3. Begeleide oefening van het aangeleerde.
4. Zelfstandig toepassen van het geleerde.
5. Periodieke terugblik.
6. Terugkoppeling (gedurende elke lesfase).
Leren van en met medeleerlingen (tutoring)
Er bestaan diverse interventies die gericht zijn op het leren van
medeleerlingen. Daarbij werken de leerlingen in tweetallen of kleine
groepjes en geven ze elkaar gerichte begeleiding, bijv:
-leeftijdsoverschrijdende instructie, waarbij een oudere leerling wordt
gekoppeld aan
een of meer jongere leerlingen en de rol van instructeur op zich
neemt;
 -leren met hulp van medeleerlingen, een gestructureerde
interventie die bestaat uit twee- of driewekelijkse sessies van 25
tot 35 minuten voor rekenen en lezen;
 -wederzijds leren, waarbij leerlingen elkaar afwisselen als
instructeur en geïnstrueerde.
Deze interventies hebben met elkaar gemeen dat leerlingen zelf
verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten van het lesgeven en voor
het evalueren van hun succes.
Evaluatie door medeleerlingen houdt in dat de leerling die als
instructeur optreedt feedback geeft aan zijn medeleerling. Die kan
bijvoorbeeld gericht zijn op verbetering van het leerproces of op het
rechtzetten van dingen die de leerling niet goed heeft begrepen.
We denken aan schoolbreed met elkaar spelen en samenwerken.

EDI vastgesteld.

0.2150 fte
€ 15300,-

Bouw!

Het preventieve lees
programma BOUW! wordt
begeleid door kinderen uit
groep 7 en 8. zij fungeren
als tutor en worden daarin
begeleid door de BOUW!
coördinator. Het
BOUW!beleid is dit
schooljaar herzien,
alsmede het
dyslexieprotocol.
dit schooljaar zijn we
gestart met het
continurooster. Onderdeel
hiervan is IKC doorbrekend
met elkaar spelen op het
plein na de lunch. Dit
verloopt zeer voorspoedig
en naar wens bij kinderen,
ouders en collega’s. Punt
van aandacht is het
professioneel toezicht.

Feedback
Feedback houdt in dat de leerling of leerkracht informatie krijgt over
zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten.
Feedback moet erop gericht zijn de leerprestaties van de leerling te
verbeteren (en geschikt zijn voor dat doel). Met deze feedback wordt
de leerkracht of de leerling bijgestuurd om een bepaald doel te
bereiken, door de inspanningen en activiteiten te koppelen aan een
bepaald resultaat. Daarbij kan het gaan om het resultaat van de
activiteit, de weg ernaartoe (het proces), de omgang van de leerling
met zijn/haar leerproces, zijn/haar zelfredzaamheid of om de leerling
zelf. Deze feedback kan mondeling of schriftelijk worden gegeven, of
via toetsing of digitale technologie. De feedback wordt gegeven door
een leerkracht of iemand die deze rol vervult of door klasgenoten (zie
ook Leren van en met medeleerlingen).

C. Sociaal-emotionele en
fysieke ontwikkeling van
leerlingen

Interventies gericht op welbevinden en sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen
Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te
ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten en zich
veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het
pedagogisch klimaat op de school bewust vorm te geven.
Welbevinden bevordert het leren. Maar ook andersom: het krijgen van
goed onderwijs bevordert het welbevinden van kinderen en jongeren.
De relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én
wederkerig.
Uitzetten leerlingscan eind mei 2021.

De leerkrachten passen
zoveel als mogelijk en
passend is coöperatieve
werkvormen toe en geven
opdrachten aan
schoudermaatjes.
Samenwerkend leren
wordt zo steeds meer een
natuurlijk onderdeel van
het leerproces voor de
kinderen.
De leerkrachten helpen
elkaar middels feedback
kinderen te wijzen op
feedback op doel, proces
en inhoud. Zo blijven we
leren van en met elkaar.
Uit de scan bleek dat de
kinderen meer last hadden
gehad van het
afstandsonderwijs dan op
het eerste gezicht bleek.
De leerkrachten hebben
daarvoor verschillende
gesprekken met de groep
en/of individuele
leerlingen gevoerd.
Ook de vertrouwenspersonen zijn ingezet om
meer te betekenen voor
de kinderen.

Sportieve activiteiten

Gelukkig konden de
schoolreizen en excursies
aan het eind van het
schooljaar weer doorgaan.
Dat was niet optimaal,
daardoor viel alles samen
en was de directe link bij
ons projectonderwijs niet
meer aanwezig.
Er zijn nog niet zoveel na
schoolse activiteiten
geweest. Alle smoet weer
opgestart en men kampt
met personeelsgebrek.

Sportieve activiteiten zijn bedoeld om via sport de betrokkenheid van
leerlingen te vergroten en hun schoolprestaties te verbeteren. Dat kan
via door de school zelf georganiseerde naschoolse activiteiten, een
lokale sportclub of kinderopvangorganisatie die met sportopgeleide
pedagogisch medewerkers werkt. Sommige interventies worden
ingezet om jongeren bij andere leeractiviteiten te betrekken, zoals een
voetbaltraining bij een lokale voetbalvereniging, gecombineerd met
lessen in studievaardigheden, ICT, lezen en schrijven of rekenen/
wiskunde.
Meer samen ondernemen en zijn met het hele IKC, denk aan excursies,
schoolreizen.
Buiten spelen op het plein.
Cultuureducatie
Cultuureducatie wordt omschreven als meedoen aan kunstzinnige en
creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of
beeldhouwen. Deze interventie kan als onderdeel van het
lesprogramma plaatsvinden of als buitenschoolse activiteit. Hoewel de
activiteiten op zichzelf ook educatieve waarde hebben, gaat het in
deze menukaart om het effect van cultuureducatie op de
schoolprestaties.
We willen ons richten op de brede ontwikkeling door meer aandacht
voor kunst, cultuur, muziek, sport, wetenschap en techniek.
D. Ontwikkeling van de
executieve functies van
leerlingen

Samenwerkend leren
Samenwerkend leren houdt in dat leerlingen bij activiteiten of
leertaken met elkaar samenwerken in groepjes die klein genoeg zijn
om iedereen aan bod te laten komen in de uitvoering van een duidelijk
omschreven collectieve taak. Scholen kunnen dit ook in samenwerking
met bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang vormgeven. De leerlingen

Muziekdocent
€ 2700,Dansdocen
t
€ 5850,Theater
€ 109,-

De lessen van meester
Jirre (muziek) en juf
Gwendolyn( dans- en
beweging) konden
doorgaan zoals besproken.
De kinderen leren zich
lichamelijk uiten,
doorzetten, samenwerken,
motorisch ontwikkelen,
etc.
Het ontwikkelen van
executieve vaardigheden
kwam aan bod tijdens het
werken in niveau
doorbroken groepen. Te
denken valt aan

kunnen binnen hun groep aan afzonderlijke taken werken die
bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, of samenwerken aan een
gedeelde taak.
Bij sommige samenwerkingsinterventies moeten teams of groepen
leerlingen van verschillende niveaus met elkaar concurreren om een
effectievere samenwerking te stimuleren. Er zijn talloze voorbeelden
samenwerkend leren, waarbij de opzet en de taakverdeling variëren.
Leren van medeleerlingen kan ook als vorm van samenwerkend leren
worden gezien, maar in deze menukaart wordt dit als apart thema
behandeld.
F. Faciliteiten en
randvoorwaarden

Passend Onderwijs
3738

schoolbrede activiteiten
als techniekdag, juffendag,
vieringen.
Ook in groepen wordt dit
door de leerkrachten
geboden door kinderen
met verschillende
onderwijsbehoeften met
elkaar te laten
samenwerken bijv. tijdens
creatieve lessen.

Digitale technologie

Aanschaf
Chromebooks
€ 6000,-

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om
de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende
interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te
verdelen:
 -technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps voor het
oplossen van problemen of opdrachten met een open einde;
 -technologie voor leerkrachten/docenten, zoals een digitaal
schoolbord of leerplatform.
Baten € 47600,-

0.64 fte
€ 46200,CLB
€ 4600,Scholing
€ 2500,Begeleiding
personeel
€ 1500,-

Plusgroep,
IB, Bouw!
coördinator

De chromebooks worden
dagelijk s in alle groepen
van 3 t/m 8 ingezet.

Werkdruk
1360

Baten € 25495,-

0.46 fte
€ 36450,Regiekr8
€ 10500,-

Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR

Plan van aanpak NPO
Naam en
school
Geld

Registratie

Analyse

IKC de Pijler
Naam en functie: Anja de Jong, directeur
School ontvang ongeveer: 120 ll. x € 700,- = € 84.000,120 ll. x € 500,- = € 60.000,Totaal € 144.000,Ons onderwijs is gestoeld op 3 pijlers: Ouderbetrokkenheid, gepersonaliseerd leren
en niet alleen aandacht voor de cognitieve, maar ook voor de creatieve ontwikkeling
van kinderen. Alle aspecten van dit plan worden beschreven vanuit die visie en de 3
deeldomeinen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Voor zover deze
gescheiden gezien kunnen worden uiteraard.
Voor wat betreft kwalificatie was er voldoende aandacht voor de kennisgebieden,
geen optimale aandacht.
Het deeldomein socialisatie komt o.a. aan bod omdat ons onderwijs is georganiseerd
met combinatiegroepen. Waar bovenop het basisaanbod ruimte is voor werken in
kleine groepjes of 1 op 1 onder leiding van een andere leerkracht. Dit hebben we
slechts een paar maanden kunnen uitvoeren.
Als we kijken naar meer socialisatie maar zeker ook naar subjectificatie zien we dat
de brede ontwikkeling van kinderen, onvoldoende tot zijn recht is gekomen de
afgelopen schooljaren. Door de beperkende corona maatregelen, latere
schoolsluiting en vervolgens cohortering konden hiervoor belangrijke onderdelen
van ons onderwijs niet of niet optimaal doorgaan. De leerlingen werden daardoor
belemmerd in hun ontwikkeling.
Ons integraal kindcentrum wil zich in de jaren 2021-2022 en 2022-2023, en daarna
richten op het optimaliseren van het onderwijs passend bij onze visie, kernwaarden
en pijlers.
Hieronder staat wat het onderwijs op de Pijler per deeldomein nodig heeft.
Kwalificatie:
1. De opbrengsten van de eindtoets vallen binnen de marges van inspectie. De
opbrengsten op fundamenteel niveau zijn boven gemiddeld tov de weging en het
landelijk gemiddelde. Echter de streefniveau cijfers gaan op alle drie de getoetste
gebieden, taalverzorging, lezen en rekenen voor het 2e jaar achtereen naar
beneden. We richten ons op verbeteren leerkracht vaardigheden in het algemeen
en specifiek voor wat betreft rekenonderwijs.
2. Bij het afstandsonderwijs bleken veel leerlingen thuis devices nodig te hebben.
Inmiddels hebben we voor iedere leerling (gr. 3 t/m 8) een apparaat aangeschaft.
3. Digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn aangeraakt in coronatijd. Deze
hebben een vaste plaats nodig in het curriculum om beter te kunnen anticiperen
op afstandsonderwijs, het leerkracht handelen verbeteren én kinderen
vaardigheden en kennis te bieden om als volwassenen autonoom, zelfstandig en
in relatie met de ander te kunnen redeneren en handelen. (is ook subjectificatie).
4. Aandacht voor onderwijsorganisatie (o.a. IB werk, extra ondersteuning groepen,
kleine groepjes of individuele leerlingen) en verdergaand professionaliseren van
de leerkrachten.)
Socialisatie:
1. Uit de leerling scan is gebleken dat de kinderen wel degelijk negatieve gevoelens
hebben gehad, gedurende de tijd dat zij thuis waren. Zij geven aan de structuur
en de regelmaat en de contacten met klasgenoten te hebben gemist. Daarom

Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR

Interventie:
doel

Uitvoering
en
opbrengst

richten we ons op rust in groepen door structurele, consequente hantering van
SNOR, zonder onderbrekingen van school sluitingen e.d. De gedrags werkgroep
schrijft hiervoor een plan van aanpak.
2. In onze visie werken kinderen samen en leren de jongste kinderen van de
oudsten. Thuis, met 50% op school en cohortering was dit haast onmogelijk.
Accenten moeten gelegd op samenwerking onderling tussen verschillende
groepen, coöperatieve werkvormen, samenwerkend leren tussen leerlingen (van
verschillende groepen) en samenwerking met sport- en muziekverenigingen.
Socialisatie en subjectificatie zijn vaak niet los van elkaar te zien:
Er is nauwelijks aandacht geweest voor: kunst (Doekunst), (cultuur-) excursies,
school/IKC brede vieringen, doedagen en projectafsluitingen, zwem- en ggymlessen.
Structurele aandacht voor burgerschap, aangestuurd door de burgerschaps
coördinator. Kinderen hebben het nodig om in het dagelijks leven geconfronteerd te
worden met elkaar, de ander en zichzelf. Dit maakt dat zij autonome mensen
worden, die eigen keuzes kunnen maken met oog voor de ander.
Door ruimte aan gastlessen te geven, bieden we kinderen de mogelijkheid zich te
identificeren met hun talenten en zichzelf en open te staan voor andere interesses
en keuzes.
Dat doen we ook door te herstarten met het BSO programma GAAV, dat naschoolse
activiteiten biedt.
We willen ruimte in de formatie voor kindgesprekken en ruimte in de organisatie
voor samenwerken leren IKC breed.
Voor hun optimale ontwikkeling hebben onze leerlingen nodig dat we de groei van
ons onderwijs stimuleren. Doel en opbrengst:
Kwalificatie: Corona gerelateerde achterstanden de deur uit.
- Midden opbrengsten boven het landelijk gemiddelde in jan. 2022
- Midden opbrengsten op groeps- en leerlingniveau voor alle groepen op
niveau landelijk gemiddelde, jan. 2022
- Stabiliseren en handhaven van alle opbrengsten op niveau jan. in juni 2022
- Opbrengsten eindtoets 2F en 1S minimaal op niveau 2018-2019.
- Opbrengsten op groeps- en leerlingniveau op-of boven het landelijk
gemiddelde mei 2023
- Stabilisatie opbrengsten schoolniveau boven landelijk gemiddelde in de
toekomst
Socialisatie: Herstel groepsdynamiek en pedagogisch klimaat, vergroten van
leerlingtevredenheid m.n. gericht op welbevinden en veiligheid, gemeten via ZIEN!
(zichtbaar in nov. 2021) en vragenlijsten WMKpo (mrt. 2023).
- Activiteiten gericht op groepsdoorbrekend en samenwerken IKCbreed
inplannen in jaarplanning 2021-2022, waarbij zoveel mogelijk experts
worden ingezet.
- Structureel inzet van muziekonderwijs IKC breed door experts aangeboden.
Subjectificatie: Optimaliseren van cultuureducatie, maar ook waar nodig herstel
mentale weerbaarheid, herstel van rebel-leren, omgaan met diversiteit,
persoonsvorming.
- Kunst project waarbij ruimte is voor anders kijken, denken en doen.
- Aanbod vormingsonderwijs
- Leerlingenraad bijeenkomsten
- Inzet gedragsspecialist voor bijv. Rots- en watertraining.
Hier beschrijft school wat nodig is om de genoemde doelen op de deeldomeinen te
halen.
In mei/juni 2021, door directie en team:
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●
●
●

Evaluatie

Scans uitzetten bij leerlingen en medewerkers, mei/juni, directie
Analyse van ZIEN!, tevredenheids- en veiligheidslijsten leerlingen, dir. en team
Met team in gesprek over wat leeft bij de kinderen en over wat zij vervolgens
nodig hebben, team en directie
● Ouderpeiling afstandsonderwijs analyseren, maart 2021, directie
● Analyse opbrengsten M2021, team en directie
Na analyseren van behoeften n.a.v. bovenstaande wordt de organisatie van
2021-2022 en volgend aangepast aan die behoeften, directie
Vastleggen t.b.v. professionalisering team, juni 2021, directie, o.a.
● Professionaliseren IB inhoud en organisatie met team, studiedag 27-9-’21
● Cees Hereijgens teamscholing technisch lezen, studiedag 27-9-’21
● Marald Mens, CLB 1 x per maand
● Docent muziekonderwijs
● invulling IB vacature
Flitsbezoeken en collegiale consultatie, team
Leerkracht (0.6 fte) beschikbaar voor IB, RT, PT en vervangen in groepen ingeval
klassenbezoeken tussen groepsleerkrachten onderling, directie
Inzet ICT coördinator voor impuls in onderwijs digitale vaardigheden en
mediawijsheid (0.2 fte), dir. en team
Inzet burgerschap coördinator (0.2 fte), dir. en team
Aanschaf van 44 chromebooks (€ 15.000,-, afschrijving over 5 jaar), directie
Inzet van vakdocent gym, directie
Inzet van GAAV na schools talent aanbod, directie
Uitvoeren geborgde excursies/museabezoek per jaargroep, zie Handboek, team
Aanbod Hoeksche Waard Actief, Hoeksche Waard landschap, CMK, sport- en
muziekverenigingen, etc. zoveel mogelijk toepassen in het curriculum, team en dir.
Aan de eindopbrengsten (zie schooldiagnose) kunnen we niet aflezen dat onze
aanpak succesvol is. Wat we wel zien, zijn tevreden kinderen, blije kinderen.
Om dit te continueren zetten we de samenwerking met Muziekschool Hoeksche
Waard en studio Gwendolyn voort volgend schooljaar. Onze kinderen bewegen zich
vrijer en uiten zich daardoor gemakkelijker, wat ten goede komt aan hun mentale
gezondheid. Uiteindelijk heeft dat zijn weerslag op de resultaten is onze overtuiging.
Daarnaast gaan we een Tiny Forest realiseren. Opdat we een verbinding maken met
natuurlijk leren. Groen is gezond en zorgt voor een ontspannen mind set.
Door corona gerelateerd verzuim van leerkrachten, kinderen en soms hele groepen,
m.n. in de eerste helft van het schooljaar, hebben we niet die continuïteit en
structuur kunnen bieden in zowel het groepsaanbod als in de 1 op 1 begeleiding die
meest wenselijk was voor de kinderen.
De scholing EDI hebben we kunnen afronden. De werkgroep neemt het op zich het
team blijvend te coachen hierin. (zie plan van aanpak)
De scholing technisch lezen heeft veel inzicht en praktijkgerelateerde feedback
gegeven. Op termijn gaan we dit terug zien in de resultaten. Het nieuwe LOVS IEP
gaat daarin een belangrijke rol spelen.
We blijven ons professionaliseren, volgend jaar 2 studiedagen, scholing in het
gebruik van IEP en KIJK, workshops Tiny Forest en individuele scholing. Collegiale
consultatie IKC breed blijft ook voor aankomend schooljaar een van de speerpunten.
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Borging

Door het werken met o.a. de kwaliteitskaarten en vragenlijsten van het WMK wordt
geborgd, geëvalueerd, bijgesteld en uitgevoerd. Daarnaast zijn flitsbezoeken door
collega’s (teamleden en directie) een onderdeel van het meerjarenplan en worden
er jaarlijks minimaal 2 uitgebreide klassenbezoeken uitgevoerd door de directeur.

Kosten

School besteedt ongeveer:
Extra fte per jaar ca. € 45.000 (iig x 2 jaar, beter zou zijn structureel!) 90.000,00
Inzet op ICT coaching en burgerschapsonderwijs ca. € 15.000 p.j.
30.000,00
Professionalisering ca. € 10.000 per jaar
20.000,00
Aanschaf chromebooks
6.000,00
€ 146.000,00

M.R.

Heeft het plan gezien en is akkoord.

Naam school: IKC de Pijler
Cursus
1. Doelgericht werken
vanuit je schoolambitie

Naam deelnemer

E-mailadres

Telefoonnummer

Anja de Jong
IBteamlid

anjadejong@basisschooldepijler.nl

06-41095715

Tessa Stijns
Stefany den Hoed
Astrid Hoving

tessastijns@basisschooldepijler.nl
stefanydenhoed@basisschooldepijler.nl
astridhoving@basisschooldepijler.nl

06-11726268
06-13738129
06-23107470

5. Workshop slimmer lezen

Rianne van Schijndel
Chantal Verbeek

riannevanschijndel@basisschooldepijler.nl
chantalverbeek@basisschooldepijler.nl

06-51255071
06-13190663

6. ICT inspiratiemiddagen

Suzanne van der Meijden

suzannevandermeijden@basisschooldepijler.nl

06-50445627

7. Coördinatie digitale
geletterdheid

Suzanne van der Meijden

suzannevandermeijden@basisschooldepijler.nl

8. Basistraining “werken
in de CLOUD”

Marjolein Mus

marjoleinvanschaik@basisschooldepijler.nl

Astrid Hoving

astridhoving@basisschooldepijler.nl

2. Filosofie op de
basisschool
3. Rijke speel-leeromgeving

4. Edi in een notendop

9. Een goede start!
10. Cursus intern cultuur
coördinator
11. Inspiratiemiddag ICC

06-25048166

12. Ik ga lezen met
plezier! Workshop
leesbevordering

Annemarie Oranje
Chantal Verbeek

annemarieoranje@basisschooldepijler.nl
chantalverbeek@basisschooldepijler.nl

Stefany den Hoed
Astrid Hoving
Leontien Sintmaartensdijk

stefanydenhoed@basisschooldepijler.nl
astridhoving@basisschooldepijler.nl
leontiensintmaartensdijk@basisschooldepijler.nl

Rianne van Schijndel
Clarens Groeneveld
Leontien Sintmaartensdijk
Suzanne van der Meijden

riannevanschijndel@basisschooldepijler.nl
clarensgroeneveld@basisschooldepijler.nl
leontiensintmaartensdijk@basisschooldepijler.nl
suzannevandermeijden@basisschooldepijler.nl

Astrid Hoving

astridhoving@basisschooldepijler.nl

06-51355930

13. Icc date
14. Taal en theater

15. Muziekenergizers

16. Cultuurdate
17. Rondrit Museumbus
18. Training kunst en
technologie

SWV

Naam

Plaatsingswijzer

Rianne van Schijndel
Chantal Verbeek
Leontien Sintmaartensdijk

Doeltreffend samenwerken met ouders

Leontien Sintmaartensdijk
Stefany den Hoed

Email

06-25010682

06-28112114

