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1. Inleiding
Voor u ligt het zorgplan van PCB De Buitenburcht. De Buitenburcht is een Protestants-Christelijke
basisschool in Almere-Buiten. In dit zorgplan is vastgelegd wat onze visie op zorg is, welke afspraken
met betrekking tot de ondersteuningsstructuur gelden, samenwerkingen met instanties en Passend
Onderwijs, ons aannamebeleid en de voortgang naar het voortgezet onderwijs. Wij streven met behulp
van dit zorgplan naar duidelijkheid en eenduidigheid, zodat de kwaliteit en continuïteit van de zorg en
ondersteuning binnen de school worden bevorderd en gewaarborgd.
Onze ondersteuningsstructuur wordt cyclisch bewaakt en bijgesteld. Ingezette acties en nieuwe
ontwikkelpunten worden geïntroduceerd, vastgesteld, geïmplementeerd, geëvalueerd en aangepast.
Dit zorgplan is opgesteld door de Intern Begeleider (IB’er) en de directie van de school. Vervolgens is
het zorgplan besproken met het team, waarna vastgesteld.
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2. Visie op zorg
De Buitenburcht gaat in het dagelijkse onderwijsaanbod onder andere uit van een uitdagende en
veelzijdige leeromgeving, sociale veiligheid en divers onderwijs. Het verwerven van basisvaardigheden
staat centraal, waarbij afstemming op niveauverschillen en aansluiten bij de interesses hoog in het
vaandel staan. Aan de hand van thema’s wordt aan de kerndoelen van wereldverkenning gewerkt.
Samenwerkend leren wordt gestimuleerd door het toepassen van coöperatief leren en veel aandacht
wordt besteed aan de implementatie van een duidelijke structuur ter bevordering van een goed
pedagogisch klimaat.
Wij vinden dat alle leerlingen recht hebben op een zo breed mogelijke cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling. Wij streven ernaar dat elke leerling de ondersteuning krijgt die het nodig
heeft, op basis van zijn/haar sociaal-emotionele of cognitieve onderwijsbehoeften. Dit geldt ook voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; leerlingen met leer-, gedrags- en/of
ontwikkelingsproblemen, maar ook leerlingen voor wie het reguliere onderwijsaanbod te weinig of
geen uitdaging biedt.
Onze ambitie op het gebied van zorg:
- Voortdurende afstemming op de onderwijsleerbehoeften van de leerlingen.
- Een leeraanbod gebaseerd op het behalen van leerdoelen, waarbij methodes niet leidend
hoeven te zijn.
- Het bieden van een boeiende en uitdagende leeromgeving waarbij leerlingen eigenaar zijn van
hun leerproces en ontdekkend mogen leren.
- Een helder partnerschap met ouders.
- Borging van het handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
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3. Ondersteuningsstructuur
Passend onderwijs voor elke leerling begint bij het bieden van basisondersteuning op de school. Dit is
de onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden, zoals door het
samenwerkingsverband afgesproken. De kwaliteit van deze basisondersteuning moet voldoen aan de
door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. Onder de basisondersteuning vallen onder andere
afspraken met betrekking tot handelingsgericht werken, aanbod voor leerlingen met dyslexie of
dyscalculie, sociale veiligheid en aanbod voor meer- en hoogbegaafden.
Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, noemen we extra
ondersteuning. Extra ondersteuning kan in de vorm van een arrangement binnen het regulier
onderwijs of via een extern arrangement binnen de stedelijk voorzieningen geboden worden. Een
extern arrangement binnen de stedelijke voorzieningen leidt leerlingen naar een andere schoolsetting,
zoals speciaal (basis)onderwijs.
De basisondersteuning en extra ondersteuning kan schematisch worden weergeven in onderstaande
figuur: de ondersteuningsdriehoek.

Om alle leerlingen te ondersteunen in de zorg die zij nodig hebben werkt De Buitenburcht planmatig
en cyclisch. Data wordt gebruikt om te werken aan kwaliteitsverbetering van de ondersteuning voor
alle leerlingen. De interne begeleiding van de school berust bij één IB’er. De taken van de IB’er zijn
onder te verdelen in een aantal aspecten:
-

Bewaken van de ontwikkelingsvoortgang van alle leerlingen, ook die met specifieke
onderwijsbehoeften.
Coördineren en bewaken van overleg, zoals: groeps- en leerlingbespreking, oudergesprekken
en gesprekken met externen.
Begeleiden en coachen van leerkrachten om een zo goed mogelijke basisondersteuning te
kunnen bieden aan alle leerlingen.
Informeren en begeleiden van teamleden met betrekking tot ontwikkelingen, verbeteringen
en procedures.
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3.1.

Basisondersteuning

Op De Buitenburcht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot het
vormgeven aan de basisondersteuning:
- Op De Buitenburcht wordt gewerkt volgens de principes van het handelingsgericht werken.
Blokplanningen, groepsplannen op gebied van gedrag en groepsoverzichten worden gemaakt
op groepsniveau. Voor individuele leerlingen worden ontwikkelingsperspectieven geschreven
(OPP).
- De Buitenburcht beschikt over een systematiek voor signaleren, analyseren en handelen, op
zowel cognitief, als sociaal-emotioneel vlak. Deze systematiek bestaat onder andere uit het
afnemen van toetsen, nakijken en interpreteren van data, informatie verzamelen, overleggen,
plannen maken en evalueren.
- Leerkrachten hebben zicht op onderwijsopbrengsten van de leerlingen en stemmen hun
onderwijs daaropaf.
- Leerkrachten hebben kennis van materialen om ondersteuning te bieden en weten deze op
de juiste manier in te zetten.
- Alle teamleden zetten zich in voor een goede basisondersteuning, zoals deze is beschreven in
het school ondersteuningsprofiel (zie bijlage 1).
- Aan leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben, wordt extra hulp geboden. De
extra hulp kan gegeven worden door de groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, ambulante
leerlingbegeleiders of stagiaires.
- Leerlingen met TOS, NT2 of dyslexie krijgen ondersteuning vanuit school, eventueel in
samenwerking met Passend Onderwijs Almere (PoA).
- Leerlingen waarbij sprake is van meer- of hoogbegaafdheid participeren in een plusklas en er
worden aanpassingen in de klas gemaakt.
- Ouders zijn partners van de school en worden betrokken bij de onderwijsontwikkeling van hun
kind.
Hieronder zullen een aantal uitgangspunten ten behoeve van de basisondersteuning verder worden
toegelicht.

3.1.1. Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken op school in het kader van
zorg voor leerlingen. Alle kenmerken en handreikingen die voorwaardelijk zijn voor het bieden van
passend onderwijs zijn opgenomen in de cyclus van het HGW. De cyclus, zie afbeelding hieronder, is
een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel niveau concreet te maken.
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In onderstaand schema is de basisondersteuning, volgens de HGW-cyclus, op groeps- en individueel
niveau weergegeven.
Fase
Acties leerkrachten per fase:
1. Cyclus op groepsniveau: - Evalueren of de doelen van afgelopen
waarnemen,
begrijpen,
periode behaald zijn.
wegen, plannen, handelen - Analyses maken van de resultaten van
en evalueren.
methode en methode onafhankelijke
toetsen.
- Observatiegegevens van sociaalemotionele ontwikkeling noteren en
analyseren.
- Indelingen maken van instructiegroepen
per vak en leerdoel.
- Formuleren onderwijsbehoeften en
doelen komende periode per vakgebied.
- Formuleren hulpvragen en/of
ondersteuningsbehoeften.
- Tijdens groepsbesprekingen worden de
groepsoverzichten, blokplanningen en
groepsplannen gedrag besproken.

Acties teamleden & IB:
- Leerkrachten overleggen
met de IB’er over
leerlingen, hulpvragen en
ondersteuningsbehoeften.
- Leerkrachten maken
groepsplannen gedrag en
blokplanningen voor
rekenen, spelling en
begrijpend lezen. Hierin
worden alle gegevens uit
toetsen, observaties en
lessen meegenomen.
- De IB’er houdt met de
leerkrachten
groepsbesprekingen.
- De IB’er ondersteund
leerkrachten door middel
van advies en coaching.
- Teamleden gaan op
collegiale visitatie.

2. Cyclus op individueel niveau.
-

-

-

-

-

3.Contact met of inzet van externen

Nader analyseren en diagnosticeren van
werk van de leerling.
Gesprek met de leerling.
Gesprek tussen leerkracht en ouders.
Gesprek tussen leerkracht, IB’er en
ouders.
Gesprek tussen leerkracht, IB’er, ouders
en directie.
Indien nodig een plan van aanpak maken
voor een vastgestelde periode en
evalueren.
Indien nodig afspraken maken over
aanpassingen, ondersteuning, eigen
leerlijn of maken van individueel plan
zoals een OPP of een Groeidocument.
Indien nodig kan diagnostisch onderzoek
uit gevoerd worden, zoals bijvoorbeeld:
CITO terug- of doortoetsen, PI-dictee
afnemen of DST.
Vanuit PoA is een orthopedagoog aan de
school gekoppeld. Tijdens consultaties
kunnen zorgen omtrent leerlingen
worden besproken. Bij deze consultatie

-

-

-

-

De IB’er overlegd met
leerkrachten over
hulpvragen en
ondersteuningsbehoeften.
De IB’er neemt, indien
nodig, contact op met
externen en vullen
benodigde documenten
in.
Verslagen van gesprekken
worden verwerkt in
Parnassys.

De IB’er legt contacten en
zet de lijnen uit met
externen.
De IB’er zorgt voor een
terugkoppeling richting
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-

-

-

-

-

zijn de ouders en de leerkracht aanwezig
indien mogelijk.
Vanuit PoA kan gebruik gemaakt worden
van deskundigen op het gebied van
onder andere: spraak/taal, jonge kind,
groepsdynamiek of motorische remedial
teaching (MRT). Bij besprekingen met
deskundigen zijn ouders en de leerkracht
van de betreffende leerling aanwezig
indien mogelijk.
Tijdens een zorgteam (ZOT) overleg
worden zorgen omtrent leerlingen
besproken. Bij het ZOT-overleg is de
orthopedagoog vanuit PoA, een
schoolmaatschappelijk werker en een
GGD-arts aanwezig. Bij het ZOT-overleg
zijn de ouders en leerkrachten aanwezig
als dat mogelijk is.
De IB’er gaat naar externe
overlegmomenten. De ouders van
desbetreffende leerling zijn altijd
aanwezig.
Er zijn samenwerkingen met
ondersteuningspartners, zoals
bijvoorbeeld: kinderdagverblijf,
logopedie en Veilig Thuis.
Externe onderwijskundige ondersteuning
wordt ingezet voor advies, maar ook voor
diagnostiek.

-

ouders, leerkrachten en
directie.
De IB’er maakt verslagen
van gesprekken.

Groepsoverzichten
De leerkrachten maken van hun groep een groepsoverzicht. Hierin worden stimulerende en
belemmerende factoren per leerling opgenomen. Daarnaast worden handreikingen voor in de klas en
extra informatie per leerling benoemd. Bijvoorbeeld: de leerling zit in plusklas of gaat naar logopedie.
Het groepsoverzicht wordt aan het einde van het schooljaar gebruikt bij de warme overdracht naar de
nieuwe leerkracht(en).
Blokplanningen
Bij het werken met blokplanningen staat de PDCA-cyclus centraal; plan, do, check en act. Ter
voorbereiding van een nieuw blok bij het vak rekenen, spelling en begrijpend lezen maakt de leerkracht
een blokplanning. In de blokplanningen zijn de doelen, leerinhouden, werkwijzen, klassenorganisatie
en evaluatiemiddelen voor drie subgroepen opgenomen.
Men streeft naar niet meer dan drie subgroepen:




Leerlingen die het basisaanbod nodig hebben.
Leerlingen die doelen van het basisaanbod niet behaald hebben en, naast het basisaanbod voor
de komende periode, extra oefenstof nodig hebben om deze doelen alsnog te behalen.
Leerlingen die naast het basisaanbod extra uitdaging nodig hebben.
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Dagelijkse observaties en eventuele aanpassingen van geplande lessen, worden bijgehouden in de
blokplanningen. Aantekeningen van lessen worden gebruikt om vervolglessen te plannen of om
specifieke acties weg te zetten voor desbetreffende leerlingen. Daarnaast worden de blokplanningen
per blok geëvalueerd en ter voorbereiding weer meegenomen naar het volgende blok. De periode
waarvoor een blokplanning is opgesteld, varieert en is afhankelijk van het vak waarvoor een
blokplanning wordt gemaakt. De praktische uitwerking van de blokplanningen en het groepsoverzicht
zijn terug te vinden in de dagplanningen van een groep.
Groepsplan gedrag
Voor elke groep wordt een groepsplan gedrag gemaakt. In dit groepsplan staat beschreven aan welke
doelen op sociaal-emotioneel gebied gewerkt wordt in de groep. Deze doelen worden dit jaar
opgesteld aan de hand van de uitslagen van de vragenlijsten van ZIEN! en kunnen liggen op
groepsniveau of op leerlingniveau. De doelen worden omgezet in acties, waaraan wordt gewerkt in de
lessen van De Vreedzame School. Waar nodig worden doelen besproken in gesprekken met ouders of
leerlingen. Daarnaast wordt gekeken of het nodig is dat er buiten de klas aan bepaalde doelen kan
worden gewerkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling een externe cursus/training gaat volgen.
Groepsbesprekingen
Leerkrachten hebben twee keer per jaar een groepsbespreking met de IB-er. Ter voorbereiding van de
groepsbesprekingen vullen de leerkrachten een voorbereidingsformulier in (bijlage 2). De IB’er voert,
ter voorbereiding op de groepsbesprekingen, een klassenbezoek uit. Het klassenbezoek, het
groepsoverzicht, het groepsplan gedrag en de blokplanningen worden in de groepsbesprekingen
besproken. De nadruk van de groepsbesprekingen ligt op de groepsdynamiek en de cognitieve
ontwikkeling. Daarnaast is er ruimte om individuele leerlingen te bespreken. De eerste
groepsbespreking vindt plaats in september/oktober. Hierbij zal, naast bovenstaande zaken, ook
ruimte zijn om de start van het schooljaar te bespreken en na te gaan of de onderwijsbehoeften van
de leerlingen bekend zijn. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als leerlingen met een OPP, leerlingen
die gedoubleerd zijn of leerlingen met gedragsproblemen. Tijdens de tweede groepsbespreking in
februari/maart ligt de nadruk op het bespreken van de voortgang van de groep en de behaalde
resultaten.
Leerlingbespreking
Op aanvraag van de leerkrachten/IB’er of naar aanleiding van een groepsbespreking kan besloten
worden om een leerlingbespreking te plannen. Hierbij zijn ouders van de betreffende leerling
aanwezig. Vanuit de leerlingbespreking kunnen vervolgstappen gepland worden, zoals een bespreking
tijdens een ZOT of consultatie met de orthopedagoog van PoA. Ter voorbereiding van een ZOT of
consultatie vult de leerkracht een groeidocument in.
Overdracht nieuw schooljaar
De leerkrachten doorlopen met de overgang naar een nieuw leerjaar een aantal stappen:
- De groepsleerkrachten werken aan het eind van het schooljaar het groepsoverzicht bij. Hierin
staan stimulerende en belemmerende factoren van de leerlingen en handreikingen voor de
leerkracht die het jaar daarna desbetreffende groep krijgt.
- De groepsleerkrachten maken blokplanningen voor de eerste periode voor rekenen, spelling en
begrijpend lezen. De groepsleerkracht van het huidige schooljaar vult samen met de
groepsleerkracht van het volgende schooljaar de namen van de leerlingen in en dragen belangrijke
zaken over die van belang zijn, bij het cluster waar de leerling hoort.
- Tussen de huidige leerkrachten en de leerkrachten van het volgende schooljaar vindt een
overdrachtsgesprek plaats. Dit gebeurt voor de zomervakantie of in de startweek. Na enkele
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weken in het nieuwe schooljaar bespreken de vorige groepsleerkracht en de huidige
groepsleerkracht de groep nogmaals door.
Overdracht naar een andere school
Zodra een leerling van school gaat, omdat het bijvoorbeeld gaat verhuizen, zal een OSO-dossier naar
de nieuwe school gestuurd worden door de administratie. Hierin staan de scores uit het LOVS en de
bestanden die toegevoegd zijn in Parnassys. Een enkele leerling behoeft een meer uitgebreide
overdracht. De leerkracht zal voor deze leerling het onderwijskundig rapport PO-PO invullen en aan de
ouders meegeven of opsturen naar de nieuwe school. Het onderwijskundig rapport PO-PO is te vinden
in bijlage 3. Scholen hebben onderling, als ouders hiervoor toestemming geven, altijd een warme
overdracht, dit is meestal een overdracht tussen de IB’er van de huidige school en de IB’ers van de
nieuwe school.

3.1.2. Dyslexieprotocol en Kurzweil
Op De Buitenburcht werken we volgens het dyslexieprotocol, zie bijlage 4. Hierin staan de stappen
beschreven die we volgen. Na een diagnose dyslexie gaat de dyslexiecoördinator in gesprek met de
ouders. Leerlingen met een dyslexieverklaring vullen samen met de dyslexiecoördinator een
dyslexiekaart in. Hier staan de faciliteiten in die wij als school kunnen bieden. Hierbij kan gedacht
worden aan meer leestijd, extra tijd voor toetsen, vergrote versies van teksten of ondersteuning van
het computerprogramma Kurzweil. Kurzweil is een computerprogramma waarmee dyslectische
leerlingen ondersteuning krijgen door onder andere geschreven teksten voor gelezen te krijgen en
woorden te voorspellen. Daarnaast is er op school een samenwerking met logopedie van de
Praatmaatgroep en de IJsselgroep. Zie hiervoor hoofdstuk 5 over samenwerkingen.

3.1.3. Dyscalculie protocol
Wij volgen het ERWD-protocol, protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie, om
leerlingen met reken- en wiskundeproblemen optimale kansen te bieden zich te ontplooien op het
gebied van rekenen en wiskunde, zie bijlage 5. Het doel van het protocol is het bieden van passend
reken en wiskundeonderwijs aan alle leerlingen, het bieden van handreikingen voor de preventie van
reken- en wiskundeproblemen, het bieden van handreikingen en richtlijnen om problemen in de
rekenwiskundige ontwikkeling vroegtijdig te signaleren en te verhelpen, het verhogen van de kwaliteit
van de begeleiding van leerlingen met (ernstige) reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie en
iedere leerling te brengen tot een passend, acceptabel niveau van functionele gecijferdheid. Het
protocol biedt handvatten om het reken- en wiskundeonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op
de ontwikkeling van iedere leerling en zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Kenmerken en
mogelijkheden van de individuele leerling die het leren bevorderen of belemmeren spelen hierbij een
rol. Daar waar problemen ontstaan, biedt het protocol handvatten voor optimale afstemming van het
reken- en wiskundeonderwijs op de ontwikkeling van de leerling.

3.1.4. Leerlingen met een ontwikkelperspectief (OPP)
Een leerling kan in aanmerking komen voor het volgen van een eigen leerlijn, nadat gebleken is dat
deze leerling onvoldoende capaciteiten heeft voor het volgen van de reguliere leerlijn. Concreet wil dit
zeggen dat een leerling een achterstand minimaal van twee jaar heeft opgelopen en/of uit onderzoek
is gebleken dat de leerling over beperkte leercapaciteiten beschikt. Uitgangspunt daarbij is dat dit niet
gebeurt voor het einde van groep 5. Voor deze leerlingen wordt een OPP opgesteld. Het kan daarbij
gaan om eigen leerlijnen op één of meerdere vakgebieden. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt
nauwlettend gevolgd. Daarnaast worden tussendoelen (per schooljaar) en einddoelen (eind groep 8)
opgesteld en gecheckt. Ouders worden nauw betrokken. Er wordt kritisch gekeken of het doel van een
bepaalde leerlijn behaald wordt of bijgesteld moet worden. Dit alles wordt opgenomen in een OPP.
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Wanneer externe ondersteuning moet worden ingezet, kan gebruik gemaakt worden van een
arrangement, zie paragraaf 3.2.1.

3.1.5. Meer- en hoogbegaafden
Op De Buitenburcht wordt een beleidsdocument gehanteerd, gericht op een aanbod voor meer- en
hoogbegaafden (zie bijlage 6). In de groep wordt gedifferentieerd om aan de onderwijsleerbehoeften
van meer- en hoogbegaafden tegemoet te komen en krijgen de leerlingen verrijkend aanbod. Meeren hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen daarnaast aanbod buiten de klas in een
plusklas. De meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 5 en 6 nemen deel aan de Zolderclublessen.
Voor de leerlingen uit groep 5 start deelname pas na de BOOM afname in januari. De meer- en
hoogbegaafde leerlingen uit groep 7-8 nemen deel aan het Schaduwtalentenlab. Daarnaast gaat er
een beperkt aantal leerlingen uit groep 6, 7 en 8 naar het externe Talentenlab.

3.1.6. Toetsen
Op De Buitenburcht nemen we methode- en methode onafhankelijke toetsen af om gegevens over de
vorderingen van de leerlingen te verzamelen. De groepen 1-2 gebruiken observatiesysteem KIJK!, de
groepen 3-8 gebruiken het leerlingvolgsysteem van BOOM. Voor methode onafhankelijke toetsen is
een toetskalender opgesteld, zie bijlage 7, waarin staat beschreven welke toetsen worden gebruikt en
hoe deze toetsen worden gebruikt. Resultaten van de methode onafhankelijke toetsen worden
ingevoerd in het BOOM testcentrum (het leerlingvolgsysteem). Het leerlingvolgsysteem is een
evaluatiemiddel om een passend leerstofaanbod op te stellen voor de groep, subgroepen of
individuele leerlingen.
Ook wordt aan de hand van alle toetsgegevens op individueel-, groeps- of schoolniveau
beoordeeld of het onderwijs het beoogde effect heeft, ten aanzien van de vooraf opgestelde doelen.
Ook worden resultaten van toetsen gebruikt om het schoolniveau te kunnen vergelijken met andere
scholen, die een overeenkomende populatie hebben en tevens de vergelijking te kunnen maken met
het landelijk gemiddelde. De directie verantwoordt de schoolresultaten in de managementrapportage
(MARAP) aan het bestuur.
De leerkrachten maken analyses van de resultaten van de toetsen op groeps- en individueel niveau
en maken met behulp van de analyses nieuwe of aangepaste blokplanningen. Ook wordt genoteerd
welke leerlingen op welke onderdelen uitvallen, welke extra acties hieruit volgen en wie extra
ondersteuning of uitdaging nodig heeft. Naast de leerkrachten analyseren de IB’er en de directie ook
de resultaten op groepsniveau en schoolniveau, dit wordt tijdens het groot zorg overleg (GZO)
besproken en sturingsacties worden bepaald. Tijdens de meegestuurde bouwvergaderingen, die twee
keer per jaar plaatsvinden, worden resultaten op groepsniveau en schoolniveau met het gehele team
besproken.
Naast methode- en methode onafhankelijke toetsen beschikt De Buitenburcht over een aantal
diagnostische toetsen, zie tabel hieronder.
Vakgebied
Taal/Lezen

Diagnostische toets
- CPS toets Beginnende Geletterdheid
- Struiksma – DTLAS
- Klepel/EMT
- SSB (Snel Serieel Benoemen) – Kees Bos

NT2
Dyslexie
Rekenen

-

TAK (Taaltoets Allochtone Kinderen)
DST van Boom (Dyslexie Screening Test)
Map Gecijferd Bewustzijn - CPS
Protocol Dyscalculie
NDS (Nederlandse Dyscalculie Screening)
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Motoriek
Algemeen

-

UGT (Utrechtse Getallen Toets)
Klein Rekenonderzoek
Maatwerk instaptoetsen
DLE test rekenen
Kwantiwijzer
Schrijven zonder pen
Kijkwijzer
Protocol overgang van groep 2 naar groep 3

3.1.7. Sociale veiligheid en gedragsproblemen
Op De Buitenburcht wordt De Vreedzame School ingezet en tevens wordt het pestprotocol gevolgd
bijlage 8. De Vreedzame School is een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en
burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap.
Leerlingen krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en
deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het
algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen wordt gebruik gemaakt van ZIEN!vragenlijsten. Er zijn meerdere gedragsspecialisten werkzaam op school. De gedragsspecialisten
werken met leerlingen met een arrangement. Zie paragraaf 3.2.5. Daarnaast monitoren we de sociale
veiligheid van de school door middel van een tevredenheidsenquête. De tevredenheidsenquête van
‘Scholen op de kaart’ wordt jaarlijks afgenomen in de groepen 6-8 en de tevredenheidsenquête van
‘Beekveld en Terpstra’ wordt één keer per drie jaar afgenomen in de groepen 6-8. Deze laatste enquête
wordt naast leerlingen, ook door ouders en personeel ingevuld. De resultaten van de enquêtes worden
op schoolniveau geanalyseerd.

3.1.8. Dossiervorming
Voor dossiervorming en registratie wordt op De Buitenburcht gebruikt gemaakt van Parnassys,
Basispoort en van registratieformulieren. In Parnassys worden onder andere aantekeningen van
gesprekken gemaakt, onderzoeksverslagen geüpload, incidentenregistraties gemaakt, absenties
bijgehouden en aanmeldformulieren bewaard. Originele (onderzoeks-)verslagen worden om privacy
redenen, na het inscannen en toevoegen aan Parnassys, teruggegeven aan de ouders. Er worden geen
kopieën bewaard. In Basispoort en op registratieformulieren worden resultaten van methode
afhankelijke toetsen bijgehouden.

3.1.9. Toegankelijkheid voor leerlingen die meer nodig hebben
Beide schoolgebouwen zijn rolstoeltoegankelijk. Daarnaast hebben beide gebouwen geen
verdiepingen en is er een speciaal toilet aanwezig. Indien nodig zijn verdere aanpassingen op maat te
verwezenlijken.

3.1.10. Literatuur en materialen
Op beide locaties bevindt zich literatuur en materialen die leerkrachten kunnen gebruiken. De
aanwezige literatuur kan dienen als naslagwerk voor leerkrachten en betreft verschillende
onderwerpen, zoals: gedragsproblemen, onderwijsontwikkelingen, sociaal-emotionele ontwikkeling of
literatuur over verschillende vakgebieden. Er zijn materialen te vinden voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, rekenen, spelling en dergelijke. De materialen zijn divers en te gebruiken in de klas of in
te zetten bij leerlingen met een arrangement. Onderzoeksmaterialen en methode onafhankelijke
toetsen worden in een kast naast het directiekantoor bewaard. Nieuwe materialen en/of literatuur
worden onder de aandacht gebracht d.m.v. een interne mail onder de leerkrachten.
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3.2 Extra ondersteuning
Op De Buitenburcht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot het
vormgeven aan de extra ondersteuning: leerlingen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen
kunnen zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied ondersteuning krijgen door middel van
een arrangement.

3.2.1. Arrangementen
Mocht de onderwijsbehoefte van een leerling de basisondersteuning op onze school overstijgen dan
kan de leerling extra ondersteuning krijgen in de vorm van verschillende arrangementen. Dit kunnen
arrangementen zijn op zowel de cognitieve, als de sociaal-emotionele ontwikkeling. De zogenaamde
lichte arrangementen vinden plaats binnen de school van inschrijving. Een deel van de leerlingen dient
toegeleid te worden naar een stedelijke voorziening, zie paragraaf 4.2.
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4. Passend onderwijs
4.1. Zorgplicht
Door de wet op passend onderwijs heeft de school te maken met een zorgplicht. Dit houdt het
volgende in:
- Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet
de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale
school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht.
- De school regelt eventuele extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of
de plaatsing in het speciaal onderwijs.
- De onderwijsbehoefte van de leerling is altijd het uitgangspunt.
- Elke school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat aangegeven welke
onderwijsondersteuning de school aan leerlingen kan bieden. Het SOP van de Buitenburcht is
te vinden in de bijlage 1.
- Leraren zijn opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor
kunnen leerlingen een passend aanbod in de klas krijgen.
- Kan de school, waar de leerling is aangemeld, niet zelf in de benodigde
onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om een
school te vinden die wel een passend aanbod kan bieden. Is het niet haalbaar om de leerling
binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet)speciaal
onderwijs worden gezocht.
- Het samenwerkingsverband PoA is verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van
lichte en zware ondersteuning aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
- Voor de werkwijze van het samenwerkingsverband PoA verwijzen wij naar de website van PoA,
http://www.passendonderwijs-almere.nl

4.2. Toeleiding
Wanneer de school niet kan bieden wat een leerling nodig heeft, kan in een periode van 6 weken
onderzoek gedaan worden naar de onderwijsbehoeften van deze leerling. Deze periode kan verlengd
worden met 4 weken wanneer dit nodig is. Na deze onderzoeksperiode wordt gekeken of de school
een passend onderwijsaanbod kan realiseren. Wanneer dit niet het geval is zal de school, samen met
ouders en PoA, op zoek gaan naar een passende onderwijsplek voor deze leerling. Voor de grenzen
van onze ondersteuning, wordt verwezen naar het SOP, zie bijlage 1. Wanneer een passende plek op
een andere school gevonden wordt, wordt een toeleiding in gang gezet. Hiervoor is het verkrijgen van
een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk. De notitie over het toeleiden is te vinden in bijlage 9.
Op de basisschool waar de leerling ingeschreven staat, kan worden vastgesteld dat de
basisondersteuning binnen de eigen school niet toereikend is. In aanwezigheid van de ouders wordt
de leerling besproken in het zorgoverleg van de school om te bepalen welke onderwijsondersteuning
noodzakelijk is en of dit geboden kan worden in de wijk.
Bij dit zorgoverleg zijn aanwezig: de directie van de school, de IB’er van de school, de orthopedagoog
vanuit PoA, een tweede deskundige vanuit PoA en de ouders van de leerling. In het overleg wordt daar
waar mogelijk/gewenst, in aanwezigheid van de ouders en de orthopedagoog van PoA, een gesprek
gevoerd om te bepalen op welke school de onderwijsbehoefte van de leerling het beste kan worden
ingevuld. Er wordt, nadat ouders zijn gehoord, uiteindelijk een besluit genomen door de directie van
de school. Deze is gemandateerd om namens het samenwerkingsverband een besluit te nemen. Dit
wordt schriftelijk vastgelegd en onderbouwd middels het daarvoor bestemde formulier. Wanneer
ouders het niet eens zijn met dit besluit kunnen zij zich wenden tot de geschillencommissie van PoA.
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Het besluit wordt door de directeur van de school naar de afdeling Toeleiding van PoA verzonden. Deze
toetst of de juiste documenten zijn aangeleverd en geeft administratief de toelaatbaarheidsverklaring
af. Er vindt geen inhoudelijk toetsing plaats. De ouders en de school ontvangen een afschrift van de
toelaatbaarheidsverklaring. Deze verklaring geeft toegang tot een speciale onderwijsvoorziening.
Ouders kunnen hun kind vervolgens aanmelden bij de school waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring
is afgegeven. Op de toelaatbaarheidsverklaring wordt de tijdsduur van de toelaatbaarheidsverklaring
en de categorie aangegeven. Bij een verschil van mening tussen ouders en de school van aanmelding
is het samenwerkingsverband (afdeling Toeleiding) beslissingsbevoegd over plaatsing. De school is dan
verplicht om te plaatsen. Mocht een kind niet geplaatst kunnen worden in verband met een wachtlijst,
dan blijft de verwijzende school verplicht de leerling onderwijs te bieden totdat er plaats is. De afdeling
Toeleiding beheert tevens de wachtlijst van alle speciale onderwijsvoorzieningen.
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5. Samenwerking
In onderstaande tabel staat omschreven welke samenwerkingen De Buitenburcht op school- en
bovenschoolsniveau heeft.

5.1 Samenwerking op schoolniveau
Passend onderwijs
Almere (PoA)

PoA is een overkoepelende organisatie waarin alle schoolbesturen van
Almere zijn opgenomen.
De personen die werken binnen PoA hebben de gezamenlijke taak om
zorgstructuren zodanig in te richten dat leerlingen de zorg krijgen die ze
nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen
doorlopen. De scholen dienen te streven naar afstemming, waarbij het
denken vanuit mogelijkheden en kansen prioriteit heeft.

Zorgteam (ZOT)

In overleg met PoA kunnen leerlingen onderzocht worden. Waar nodig
kunnen buiten PoA om, andere deskundigen worden ingezet.
Het Zorgteam (ZOT) bestaat uit een orthopedagoog vanuit PoA, een
schoolarts JGZ, een School Maatschappelijk Werker, de IB’er, de ouders
en de leerkrachten. Op afroep kunnen externe partijen die met de
leerling te maken hebben worden opgeroepen. Hierbij kan gedacht
worden aan logopedie of een GGZ-instelling.

Het ZOT komt vijfmaal per schooljaar samen tijdens een
zorgteambespreking. Deze bespreking heeft als doel het zo concreet
mogelijk formuleren van de hulpvraag van een leerling. Vervolgens wordt
vastgesteld wat de leerkracht/school nodig heeft om de leerling zo goed
mogelijk te begeleiden. Indien nader onderzoek is gewenst, worden de
onderzoeksvragen zo duidelijk mogelijk geformuleerd.
Jeugd
Elk kind in de leeftijd van 4 tot 19 jaar die op school zit, heeft recht op
gezondheidszorg (JGZ) een basispakket preventieve zorg. Dit basispakket omvat preventieve
gezondheidsonderzoeken in de voorschoolse periode, maar ook in groep
2 en 7, vaccinaties, advisering en voorlichting gericht op het beschermen
en bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De
jeugdverpleegkundige komt op school de gezondheidsonderzoeken
uitvoeren bij de leerlingen uit groep 2 en 7. De jeugdverpleegkundige
koppelt de bevindingen terug aan de ouders, de school en de jeugdarts.
Zo nodig roept de jeugdarts de leerling op of wordt de leerling besproken
binnen het ZOT.
Schoolmaatschappelijk De schoolmaatschappelijk werker (SMW) heeft drie cliënten; de school,
werk (SMW)
de ouders en het kind. In deze driehoek dient het ‘helpen’ van een kind
centraal gesteld te worden, zodat het kind goed functioneert op school.
De SMW maakt deel uit van het ZOT.
ESAR
ESAR staat voor Elektronisch Signaleringssysteem Almeerse
Risicoleerlingen. ESAR is het internetprogramma voor hulpverleners
waarin een jongere geregistreerd kan worden als er toch iets mis dreigt
te gaan.
Wanneer de leerkrachten en IB’er of hulpverleners zich zorgen maakt
over een leerling, kan hij/zij de leerling registreren in ESAR. Wanneer nog
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Logopedie

IJsselgroep

Oké op school

een begeleider of hulpverlener de leerling in ESAR registreert, gaat het
systeem werken. Beide hulpverleners die een leerling in ESAR
geregistreerd hebben, krijgen een bericht van het systeem. Zij nemen
contact met elkaar op om te overleggen en maken samen een plan om
de leerling zo goed en zo snel mogelijk te helpen.
De leerkracht signaleert in de klas problemen rondom de spraak/taal
ontwikkeling van de leerling. De leerkracht gaat met deze zorg naar de
IB’er. De IB’er gaat in overleg met de leerkrachten, eventuele
deskundigen of PoA over de zorg en indien nodig kan ouders worden
aangeraden om logopedie te starten.
Vanaf schooljaar 2017-2018 werkt De Buitenburcht samen met de
Praatmaatgroep. Zij bieden één middag per week logopedie aan binnen
de school.
De Buitenbucht heeft een samenwerking met de IJsselgroep. Bij
leerlingen waarbij sprake blijkt te zijn van kenmerken van dyslexie, wordt
het dyslexieprotocol gevolgd en zij kunnen worden aangemeld voor een
consultatie. Als de school kan aantonen dat de ondersteuning op
zorgniveau 3 is geboden en er onvoldoende vooruitgang is wordt verder
onderzoek uitgevoerd. De IJsselgroep zal het dossier beoordelen en doet
onderzoek en behandeling in school.
‘Oké op school’ is een voorlichting- en trainingsprogramma voor
leerlingen in het regulier onderwijs die woonachtig zijn en naar school
gaan in Almere. Het programma is ontwikkeld ter preventie van afstroom
naar lagere niveaus en/of schooluitval als gevolg van
schoolleerproblemen. ‘Oké op school’ biedt de volgende trainingen:
Groep 2-8

Sterk in de klas

Intraverte

Groep 6-8

‘Sterk in de klas’ kan ingezet worden wanneer een leerling specifieke
onderwijsbehoeften heeft op sociaal-emotioneel vlak. De leerkracht vult,
eventueel samen met de IB’er, een aanmeldformulier in. Aan de school is
een medewerker ‘Sterk in de klas’ verbonden. Deze medewerker heeft
een intakegesprek met ouders en leerkracht. Naar aanleiding van dit
gesprek worden doelen opgesteld waaraan met de leerling gewerkt gaat
worden. Meestal werkt de medewerker ‘Sterk in de klas’ ongeveer 10
keer met een leerling. Tussentijds en aan het eind van de begeleiding
geeft de medewerker ‘Sterk in de klas’ terugkoppelingen aan ouders en
school.
Intraverte is een praktijk voor kinderbegeleiding. Zij richten zich op
gedrag en motoriek. Als de natuurlijke ontwikkeling van een kind om
welke voor reden dan ook verstoord is, kunnen zich diverse hulpvragen
aandienen. Bijvoorbeeld: het verbeteren van samenspelen, het vergroten
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van weerbaarheid, oefenen met concentreren/leren focussen, het
verbeteren van de sensomotorische vaardigheden, het leren omgaan met
emoties, het vergroten van zelfvertrouwen en het leren omgaan met
rouw en/of verliesverwerking. Intraverte begeleidt leerlingen met een
dergelijke hulpvraag vanuit een totaliteitsvisie waarin de disciplines
kinderoefentherapie en psychomotorische therapie samenkomen. Hun
werkwijze bevat veel spel en oefensituaties: zo wordt spelenderwijs
gewerkt aan de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling in
relatie tot de specifieke hulpvraag.

5.2 Samenwerking op bovenschools niveau
SBO De Bombardon

SBO De Klimop

SBO De Watertuin

SO Olivijn

De Bombardon is een school voor speciaal basisonderwijs. De Bombardon
biedt het reguliere programma aan. De aanpassingen voor de leerlingen
worden gemaakt door het tempo aan te passen op de onderwijsbehoeften
van de leerling. Voor plaatsing op de Bombardon is een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
De Bombardon kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Leerlingen met een leerachterstand op meerdere vakgebieden van
minimaal 15 maanden en die daarnaast extra ondersteuning nodig
hebben op sociaal emotioneel gebied.
- Leerlingen die behoefte hebben aan een totaal aangepaste
schoolomgeving om tot ontwikkeling te komen.
De Klimop is een school voor speciaal basisonderwijs. De Klimop biedt het
reguliere programma aan. De aanpassingen voor de leerlingen worden
gemaakt door het tempo aan te passen op de onderwijsbehoeften van de
leerling. Voor plaatsing op de Klimop is een TLV nodig.
De Klimop kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Leerlingen die op laag, moeilijk lerend niveau functioneren.
De Watertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. De Watertuin
biedt het reguliere programma in hun onderwijsaanbod. De aanpassingen
voor de leerlingen worden gemaakt door het tempo aan te passen op de
onderwijsbehoeften van de leerling. Voor plaatsing op de Watertuin is een
TLV nodig.
De Watertuin kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Leerlingen die een leerachterstand hebben op meerdere vakgebieden
en daarnaast extra ondersteuning nodig hebben op sociaalemotioneel gebied.
- Leerlingen die behoefte hebben aan een aangepaste
onderwijsleeromgeving om tot ontwikkeling te komen.
- Leerlingen die veel sturing en positieve ervaringen nodig hebben.
- Leerlingen met een psychiatrische stoornis, die een aangepaste
onderwijsleeromgeving nodig hebben.
Olivijn is een school voor speciaal onderwijs. Olivijn biedt passend
onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, een meervoudige
beperking, een langdurige ziekte of aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Bij
Olivijn worden onderwijs en zorg met elkaar gecombineerd. Olivijn werkt
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nauw samen met Merem, 's Heeren Loo, De Schavuiten en Triade. Voor
plaatsing op Olivijn is een TLV nodig.

SO De Bongerd

SO Nautilus

SO Alexander
Roozendaalschool

VSO Aventurijn

De Olivijn kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Intensieve ondersteuning (niveau 4) voor leerlingen met een
lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig
zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
- De leermogelijkheden van de leerlingen die Olivijn bezoeken zijn onder
te verdelen in 4 groepen; normaal lerend, moeilijk lerend, zeer moeilijk
lerend en lichaamsgebonden/ervaringsgericht lerend.
De Bongerd is een school voor speciaal onderwijs. De Bongerd biedt
passend onderwijs aan leerlingen die binnen het onderwijs intensieve
behoeften hebben op sociaal emotioneel gebied. Deze leerlingen hebben
meer begeleiding, structuur, aansturing en voorspelbaarheid van de
volwassenen om hen heen nodig om tot leren te komen. Voor plaatsing op
de Bongerd is een TLV nodig.
De Bongerd kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Leerlingen al dan niet met poliklinische behandeling.
- Leerlingen die een klinische opname bij GGZ Centraal Fornhese nodig
hebben waarbij wonen, behandeling en onderwijs op hetzelfde terrein
plaatsvindt.
- Leerlingen met een intensief deeltijdtraject van GGZ Centraal Fornhese,
gedeeltelijk onder schooltijd, voor diagnostisch onderzoek of
behandeling.
- Onderwijs-jeugdhulparrangement: onderwijs met behandeling onder
schooltijd, in de klas van GGZ Intermetzo en thuisbegeleiding.
Nautilus SO is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen die extra
onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben.
Bijvoorbeeld voor leerlingen met een vorm van autisme, die zich op een
reguliere school niet op hun plek voelen of voor leerlingen die vanwege
hun gedrag op de reguliere school niet aan leren toekomen. Voor plaatsing
op het Nautilus is een TLV nodig.
Nautilus SO kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Leerlingen die baat hebben bij lessen in kleine groepen van maximaal
14 leerlingen met een vaste klassenstructuur en een vaste
klassenleerkracht.
De Alexander Roozendaalschool (ARS) is een school voor speciaal
onderwijs aan leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) – cluster
2 onderwijs. Voor plaatsing op de Alexander Roozendaalschool is geen
toelaatbaarheid verklaring nodig. Vanuit PoA wordt voor de Alexander
Roozendaalschool een arrangement afgegeven.
De Alexander Roozendaalschool kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Leerlingen tussen de 4 en 12 jaar met een TOS-indicatie, die door het
gevolg van TOS op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal,
sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse
vaardigheden) achterstanden hebben opgelopen.
Aventurijn is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het Aventurijn
levert eindonderwijs. Dit betekent dat het Aventurijn voor meer dan 90%
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van de leerlingen de laatste opleiding is voordat zij een werkplek vinden in
de maatschappij. Het Aventurijn ziet het als belangrijkste taak de
leerlingen op te leiden tot een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de
maatschappij. Daarbij richt het Aventurijn zich naast werk ook op de
aspecten wonen en vrije tijd. Voor plaatsing op het Aventurijn is een TLV
nodig.

VSO Nautilus College

GIS groepen (Groep
In School)

Aventurijn biedt onderwijs op:
- Leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen
vervolgonderwijs, arbeid of een dagbesteding.
- Sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding
worden sterk bevorderd in het onderwijs.
Het VSO Nautilus College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs
aan leerlingen die extra onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding
nodig hebben. Het Nautilus College is een geschikte school voor leerlingen
met een vorm van autisme, die zich op een reguliere school niet op hun
plek voelen of voor leerlingen die vanwege hun gedrag op de reguliere
school niet aan leren toekomen. Voor plaatsing op het Nautilus College is
een toelaatbaarheid verklaring (TLV) nodig.
Het Nautilus kan de volgende leerlingen begeleiden:
- Het Nautilus College biedt voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 4 (SO
en VSO) met laag bbl-niveau t/m vwo, voor leerlingen met moeilijk
en/of psychiatrisch gedrag.
- Leerlingen die baat hebben bij lessen in kleine groepen van maximaal
14 leerlingen met een vaste klassenstructuur en een vaste
klassenleerkracht.
In Almere zijn er een aantal scholen die een zogenoemde GIS-groep in de
school hebben. Deze scholen bieden regulier onderwijs en hebben meer
expertise en middelen op een bepaald gebied rondom leren of gedrag.
TOS-groepen:
Het Spectrum:
- Het Spectrum biedt ondersteuning voor leerlingen met een TOSindicatie.
De Omnibus:
- Leerlingen met een TOS kunnen op de Omnibus terecht.
- Er is een samenwerking met de Alexander Roozendaalschool.
Structuurgroep Dukdalf
- Inzetbaar voor leerlingen met een ASS-diagnose.
- Inzetbaar voor leerlingen vanaf groep 4.
- Onderwijs in een kleine groep met zoveel mogelijk structuur en zo min
mogelijk prikkels.
- Integratie in de grote groep waar mogelijk, met als doel uitstroom na
de basisschool naar een reguliere VO school.
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6. Aanname en plaatsing
Alle leerlingen zijn welkom op De Buitenburcht. We verwachten van de ouders dat zij de Christelijke
uitgangspunten van onze school respecteren en dat de leerlingen deelnemen aan de activiteiten die
hieruit voortkomen. Als ouders hun kind aanmelden op De Buitenburcht doorlopen wij de volgende
stappen:
- Door het jaar heen zijn er verschillende kennismakingsochtenden die door de directie verzorgd
worden. Nieuwe ouders, van startende kleuters, kunnen zich voor de kennismakingsochtenden
inschrijven via de website.
- Na deze kennismaking met de school, kunnen ouders aangeven of zij een intakegesprek met de
IB’er willen inplannen. Na het intakegesprek volgt eventuele plaatsing.
- Wanneer leerlingen van een andere school komen, binnen of buiten Almere, vindt er eerste een
gesprek plaats met een IB’er ter kennismaking. Tevens wordt, met toestemming van ouders,
informatie opgevraagd bij de huidige school om zodoende te kunnen bepalen of voldaan kan
worden aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Daarna wordt besloten of de leerling geplaatst
kan worden.
- Na plaatsing van een nieuwe leerling wordt de leerkracht door de IB’er geïnformeerd over de
onderwijsbehoeften van de leerling.
- Soms is het wenselijk een verwachtingsgesprek te voeren met ouders, directie en de IB’er voordat
overgegaan wordt tot een aanname.
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7. Doublure en doorstromen
7.1.

Doublure

Voor een beperkte groep leerlingen kan het in bepaalde gevallen wenselijk of noodzakelijk zijn om een
onderbouwverlenging of een doublure te overwegen. Bij deze overweging is het van essentieel belang
dat dit voor desbetreffende leerling een meerwaarde heeft.
De volgende criteria worden gehanteerd bij de onderbouwverlenging van een eventuele doorstroom
en doublure:
-

-

Ten aanzien van cognitieve ontwikkeling:
Bij overgang naar de volgende groep beheerst de leerling de aangeboden leerstof op de meeste
onderdelen in voldoende mate. Voor een leerling waarbij een onderbouwverlenging of doublure
overwogen wordt, geldt dat er sprake is van onvoldoende ontwikkeling op twee of meer
vakgebieden of wanneer er is er sprake van een substantieel grote achterstand op één vakgebied.
Ten aanzien van sociaal emotionele aspecten:
Bij de overgang naar de volgende groep is het van belang dat een leerling zich in sociaal emotioneel
opzicht dusdanig heeft ontwikkeld dat het in principe aansluiting kan vinden bij klasgenoten.
Daarbij wordt ook gekeken naar werkhouding, intrinsieke motivatie, zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid. Om vervolgens te kunnen beslissen of een leerling kan doorstromen
naar een volgend leerjaar. Indien een leerling op grond van de cognitieve ontwikkeling in
aanmerking komt voor onderbouwverlenging, dan wel een doublure, wordt zorgvuldig bekeken of
het in sociaal emotioneel opzicht aansluiting kan vinden bij jongere leerlingen van de nieuwe
groep.

Algemene uitgangspunten met betrekking tot een kleuterverlenging of doublure:
- In principe kan een leerling slechts één keer onderbouwverlenging krijgen of doubleren.
- Indien er sprake is van een onderbouwverlenging of een doublure, wordt in de nieuwe groep
rekening gehouden met een gedifferentieerd leerstofaanbod.
- De ouders worden in een vroeg stadium (uiterlijk maart) over een eventuele onderbouwverlenging
of doublure geïnformeerd.
- Groepsleerkrachten geven het advies dat de kleuterperiode wordt verlengd of dat een leerling
doubleert. De IB’er en directie hebben hierbij een beslissende een rol en kunnen aanvullend
onderzoek doen.

7.2.

Vervroegd doorstromen

Bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen komt het onderwerp vervroegde
doorstroming regelmatig aan de orde. Om dit op een juiste manier te overwegen is er antwoord nodig
op de volgende vragen: hoe kan de grootste kans op succes van vervroegde doorstroming worden
bereikt? Kunnen kennishiaten worden voorkomen? Welke rol heeft de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerling?
Om te beslissen over vervroegde doorstroming hebben wij criteria vastgesteld waarmee we bepalen
of een leerling wel of niet naar een volgende groep kan. Deze criteria staan in het beslisschema, dit is
te vinden in bijlage 10.
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8. Voortgezet onderwijs
Vanaf groep 6 wordt er met behulp van toetsuitslagen, beoordeling van de werkhouding, motivatie en
zelfstandigheid, een beeld gevormd van de eventuele uitstroommogelijkheden van een leerling. In
groep 6 en 7 hebben ouders en leerlingen in juni een gesprek op school waarin het voorlopig
uitstroomperspectief wordt besproken. In februari van groep 8 krijgen de leerlingen hun definitieve
schooladvies. In april van groep 8 maken de leerlingen een verplichte eindtoets. Op basis van de
gegevens uit de eindtoets kan de school klasplaatsingsvoorstel doen voor een hoger niveau. Alle groep
8 leerlingen maken de eindtoets, leerlingen met een IQ lager dan 75 of leerlingen die minder dan één
jaar op de huidige school zitten maken kunnen bij het analyseren van de schoolresultaten worden
uitgesloten.

8.1.

DigiDoor

Binnen Almere wordt gewerkt met een digitaal overdracht systeem tussen basisonderwijs en
voortgezet onderwijs; DigiDoor. In DigiDoor maakt de school een dossier aan voor elke leerling van
groep 8. In het dossier staan administratieve gegevens van de leerling, een onderwijskundig rapport
vanuit de basisschool, Cito gegevens van groep 6, 7 en 8, een berekend advies, een
klasplaatsingsvoorstel met een advies vanuit de basisschool, de zienswijze van ouders en eventueel
bijlagen die belangrijk zijn voor het voortgezet onderwijs. Binnen het onderwijskundig rapport in
DigiDoor kan de school kiezen uit een aantal opties. Leerlingen kunnen aangemeld worden met een
regulier dossier, een LWA-dossier, een LEO-dossier, een OPDC-dossier, een PrO dossier of een VSOdossier. Een verdere uitwerking van de procedure en de stappen die de school hierin moet zetten staan
beschreven in het protocol PO-VO Almere in bijlage 11.

8.2.

Arrangementen binnen het voortgezet onderwijs.

LWA (leerweg
arrangement)

LEO (leerling met
extra ondersteuning)
Vmbo met lesplek
OPDC

PrO
(Praktijkonderwijs)

- Een LWA kan ingezet worden bij leerlingen die didactische
achterstanden en/of lichte sociaal emotionele ondersteuning nodig
hebben.
- Een LWA kan worden aangevraagd voor leerlingen met een bbl, kbl, gl
of tl-advies.
- LWA is geen aparte leerweg.
- Het is niet verplicht een OPP te hebben voor een leerling, het is wel
wenselijk.
- Een LEO kan ingezet worden bij een leerling met een schooladvies
vmbo t/m vwo, die aangewezen is op een tijdelijke vorm van lichte
ondersteuning op leren of gedrag in het regulier VO.
- Een vmbo-advies, met lesplek OPDC, past bij een leerling met
schooladvies VMBO BBL, KBL, GL of tl.
- De leerling staat ingeschreven bij een reguliere VO-school en heeft
tijdelijk, maximaal twee jaar, meer gespecialiseerde orthopedagogische
of orthodidactische ondersteuning nodig, door middel van een lesplek
OPDC. Na het behalen van de beschreven doelen in het OPP, kan deze
leerling op een reguliere VO-school zijn/haar vmbo-diploma halen.
- Een PrO advies past bij een leerling die overwegend een aanbod met
orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig heeft, voor
het volgen van het onderwijs in een van de leerwegen vmbo. Dit kan
mogelijk in combinatie met een LWA, OPDC of PrO opleiding en zal
leiden tot het behalen van een VMBO diploma.
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VSO
(Voortgezet
speciaal onderwijs)

-

Een VSO past bij een leerling die vanuit zijn/haar cognitieve en/of
psychiatrische beperking aangewezen is op een speciaal
ondersteuningsaanbod, waarbij ambities inzetten op leren het
uitgangspunt is.
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9. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SOP
Voorbereiding groepsbespreking
Onderwijskundig rapport PO-PO
Dyslexieprotocol
Dyscalculieprotocol
Protocol meer- en hoogbegaafdheid
Toetskalender
Pestprotocol
Toeleiding
Beslisschema vervroegd doorstromen
Protocol PO-VO Almere
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