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Visie

1.1

Onderwijsvisie

Op OBS de Rozebottel hebben wij in 2015 onze onderwijsvisie vastgesteld voor het schoolplan 20152019. Hieronder staat onze onderwijsvisie beschreven:

Missie en visie
De Rozebottel biedt leerlingen een veilige omgeving waarin zij zich met respect voor zichzelf
en elkaar kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke leerlingen. Hierbij
hebben we oog voor talent, oog voor elkaar en hart voor iedereen. Obs de Rozebottel zet de
leerling centraal. De leerling heeft recht op een eigen ontwikkeling en beleving, zowel
verstandelijk als emotioneel. Omdat leerlingen verschillen, erkennen wij ook dat leerlingen
zich verschillend ontwikkelen. Bij ons onderwijs wordt daarom gekeken naar de individuele
leerlingen. Als school besteden we veel aandacht aan het creëren van een schoolomgeving,
die zowel door de kinderen en het personeel, als door de ouders als veilig en vertrouwd
wordt ervaren. Op school ontmoeten kinderen elkaar. Daarom is de school een goede plaats
om socialiteit en sociale vaardigheden te oefenen; een ideale oefenplaats voor de
ontwikkeling van waarden en normen. Deze schoolomgeving, waarin het kind zich veilig
voelt en zich wel bevindt, is van grote betekenis bij het geven van ons onderwijs. Elk kind is
uniek. We leren de leerlingen dat wederzijds respect betekent dat je waardering hebt voor
jezelf, je omgeving en je rekening houdt met elkaar. De ‘zes dimensies van respect’ zijn voor
ons daarbij de voornaamste leidraad;
1. Nieuwsgierig zijn naar elkaar
2. Aandacht hebben voor elkaar
3. In dialoog gaan
4. Zelfrespect hebben
5. Waardering hebben voor elkaar
6. Inlevingsvermogen
We hanteren de slogan:

“Samen leren, samen leven, zelf kunnen”!
1.2

Onderwijsconcept
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Onderwijsconcept
Het onderwijsconcept van onze school gaat uit van de zelfstandigheid van de leerlingen. Wat
kunnen de leerlingen al en wat kunnen wij bieden zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen
naar hun mogelijkheden. De leerlingen werken met een weekoverzicht. In deze weektaak
krijgen de leerlingen een overzicht van wat ze de hele week gaan doen. Ze leren plannen en
keuzes maken. Zelfverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Uiteraard
ontwikkelen de leerlingen zich niet allemaal gelijk. De leerkrachten bieden alle leerlingen
structuur en begeleiding op maat zodat zij vooruit kunnen. De doorgaande ontwikkelingslijn
staat hierbij centraal, er wordt in tegenstelling tot het klassikale onderwijs, uitgegaan van de
mogelijkheden van de individuele leerling.
Dit betekent in de praktijk dat er gewerkt wordt met het Interactief, Gedifferentieerd Directe
Instructie model (IGDI-model) op drie niveaus voor de vakgebieden rekenen en taal.
Leerlingen die meer aan kunnen krijgen extra uitdaging en leerlingen die meer
verwerkingstijd nodig hebben krijgen dit ook.
Het onderwijsaanbod is verdeeld in een aantal deelgebieden:
1. Nederlandse taal
2. Rekenen en wiskunde
3. Wereldoriëntatie/Creatieve vakken/Verkeer
4. Sociale vaardigheden
5. ICT vaardigheden
6. Instructie en verwerking/Zelfstandig werken
Het aanbod van ieder deelgebied wordt ontwikkeld door een coördinator in samenwerking
met de leerkrachten en het MT. De coördinator treedt op als aanspreekpunt. Alle thema’s
worden in de tijd geplaatst en komen regelmatig aan de orde. Voorstellen worden
ingebracht tijdens een inhoudelijke teamvergadering (IH). Op de IH worden beslissingen
genomen en afspraken gemaakt. Ook wordt tijdens de IH kennis overgebracht in het team.
Iedere coördinator kan punten agenderen tijdens de MT vergaderingen en rapporteert
regelmatig aan de directie. De directeur is verantwoordelijk voor het totale
onderwijskundige concept.
De directeur draagt zorg voor een regelmatige update voor het team en de MR.
Wanneer onderwerpen definitief vastgesteld zijn worden ze opgenomen in de
kwaliteitscyclus/borgingsdocumenten. Na een periode van vier jaren is de gehele
borgingscyclus van o.b.s. De Rozebottel compleet doorlopen.
Populatie en opbrengsten
Op dit moment zijn de opbrengsten nog net niet op het niveau dat wij mogen hebben op
grond van onze leerling populatie. Wij denken dat er nog meer mogelijk moet zijn. We zien
dit als de grootste uitdaging voor de komende periode van vier jaren. Stichting Wolderwijs
biedt alle directeuren, adjunct-directeuren, locatieleiders en IB-ers en leraren een
scholingsaanbod aan ten behoeve van het vergroten van de onderwijskwaliteit en de
opbrengsten.
Onze speerpunten binnen het opbrengstgericht werken zijn:
- Het bieden van effectief, uitdagend onderwijs
- Proactief handelen van de leerkrachten op grond van de leerbehoefte van de leerling
- Het werken volgens de 1-zorgroute van het samenwerkingsverband
- Het geven van directe instructie volgens DIM (IGDI-model)
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- Het voeren van een effectief klassenmanagement
- Het voeren van een effectieve groepsadministratie
- Het voeren van een effectieve leerling administratie
- Sturen op analyses van de opbrengsten
- Scholing van het team
- Scholing van individuele leerkrachten, IB-er en directie
a. Samenwerking
Op o.b.s. De Rozebottel leren we de leerlingen naar elkaar te luisteren en respect te hebben
voor elkaar. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel
actief burgerschap.
Op o.b.s. De Rozebottel is het samenwerkend leren systematisch ingebed in het
onderwijsproces en vormt het een vast onderdeel van de lessen. Onze leerkrachten
hanteren gestructureerde samenwerkingsvormen die voldoen aan de eisen die aan effectief
samenwerkend leren worden gesteld.
Op onze school wordt op een natuurlijke en constructieve wijze samengewerkt tussen de
leerkrachten, schoolleiding en ouders. Daarnaast zorgen we voor een goede en effectieve
communicatie met onze partners.
b. Vrijheid en Verantwoordelijkheid
Op o.b.s. De Rozebottel leren we de leerlingen eigen keuzes te maken en
verantwoordelijkheid te dragen. Onze leerkrachten bieden de leerling een structuur om
vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. We hanteren duidelijke school- en groepsregels.
Onze leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden
tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert.
c. Effectiviteit
Op o.b.s. De Rozebottel dragen we zorg voor een effectieve leeromgeving. We bieden een
veilig pedagogisch klimaat. Ons onderwijsleerproces is gestructureerd en we zorgen voor
een effectieve instructie. Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en
referentieniveaus voor taal en rekenen. Wij werken met actuele leermiddelen, waaronder
een goed werkende en eigentijdse ICT omgeving. We hanteren een effectieve
ondersteuningsstructuur voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zowel op
cognitief niveau als sociaal emotioneel niveau.
d. Zelfstandigheid
Op o.b.s. De Rozebottel werken de leerlingen aan de hand van taken. We hanteren hierbij
een opbouwende lijn van groep 1 tot groep 8. Binnen deze werkwijze kijken we naar wat een
leerling aankan. Bij de opdrachten en taken sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. We hebben hierbij systematisch aandacht voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen en leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Indien nodig krijgen onze
leerlingen extra ondersteuning of een aangepast programma om hun leerdoelen te
bereiken. Om zo volledig mogelijk aan alle talentontwikkeling tegemoet te komen heeft
Wolderwijs twee plusklassen ingericht.
e. Reflectie
Op o.b.s. De Rozebottel betrekken we leerlingen bij het volgen van hun eigen ontwikkeling
door met hen te kijken hun onderwijsleerproces en naar de vorderingen in vergelijking met
eerdere resultaten.
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Naast de kernwaarden van het openbaar onderwijs (a t/m e) hanteert o.b.s. De Rozebottel
de volgende school specifieke uitgangspunten:
f. Ouderbetrokkenheid
Op o.b.s. De Rozebottel beschouwen we de ouders als partners in de opvoeding. Wij
communiceren op professionele wijze met ouders. Wij zijn duidelijk in wat wij van ouders
verwachten en wat ouders van ons mogen verwachten. Wij informeren ouders duidelijk en
op tijd over zaken aangaande de schoolorganisatie en over de ontwikkeling en begeleiding
van hun kind.
g. Talentontwikkeling
Op o.b.s. De Rozebottel hebben we een structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Op onze school zorgen we, naast het aanbod voor de cognitieve en sociale
vaardigheden voor een breed aanbod op het gebied van cultuureducatie.
h. Kwaliteit
Op o.b.s. De Rozebottel toetsen we onze kwaliteit aan onze eigen visie en aan het
toezichtkader van de inspectie. We doen dit in een cyclisch proces van plannen, uitvoeren,
evalueren en bijstellen. We realiseren goede opbrengsten zowel op cognitieve als sociale
vaardigheden. Onze resultaten liggen minimaal op het landelijk gemiddelde in vergelijking
met scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.
Onze ouders en leerlingen zijn tevreden over ons geboden onderwijs en ons schoolklimaat.
i. Professionaliteit
Op o.b.s. De Rozebottel werken we optimaal samen aan het realiseren van de doelen van
onze school als geheel. Ons team is deskundig op het gebied instructie, reken- en
taaleducatie, cultuureducatie, het begeleiden van meer begaafde leerlingen en het
begeleiden van leerlingen met gedragsproblematiek. We vergroten onze deskundigheid
voortdurend door scholing en door collegiaal leren.

1.3

Visie op leerlingenzorg

Op o.b.s. de Rozebottel staat de leerling centraal. Elke leerling heeft een andere onderwijsbehoefte,
daarom zorgen wij voor elke leerling. Dit doen wij door elke leerling nauwkeurig te volgen en met
ons onderwijsaanbod in te springen op de behoefte van elke leerling.
Wij steunen de leerlingen waar ze het nodig hebben, laten ze zelfstandig leren, ontdekken,
onderzoeken waar ze dat kunnen. Doel is de leerlingen zich competent en autonoom te laten voelen
binnen een goede relatie. Met deze drie basiswaarden proberen we onze leerlingen te laten groeien
tot evenwichtige persoonlijkheden.
Om de juiste zorg af te stemmen op de leerling werken we met vijf zorgniveaus, zoals in hoofdstuk 2
beschreven. Iedereen op onze school werkt verantwoordelijk en professioneel aan een goede
zorgstructuur, zodat we leerlingen goed op kunnen vangen in onze school. Maar we zijn ook
realistisch. Op het moment dat we constateren dat een leerling niet op/zijn plaats is op onze school
of als de grenzen van onze zorg zijn bereikt, dan zullen we samen met ouders naar goede
alternatieven zoeken.
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2

Zorgniveaus

Op OBS de Rozebottel kennen we vijf zorgniveaus:
1. Basisniveau (instructie gevoelig)
2. Plus- en zorgniveau (instructie onafhankelijk en instructie afhankelijk)
3. Ontwikkelingsperspectief
4. Begeleidingsplan
5. Specifieke situaties
Punt 1, 2 en 3 zijn verwerkt in het groepsplan.

2.1

Basis niveau

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat onze leerlingen veel kunnen en goed en gemotiveerd leren,
zodat zij goed zelfstandig en coöperatief samen kunnen werken. We realiseren ons dat we hoge
verwachtingen hebben van onze leerlingen en daarom volgen we ze ook nauwkeurig. Als leerkracht
op basis van observaties, leergesprekken, nakijkwerk en/of resultaten van methodegebonden
toetsen bemerkt dat één of meerdere leerlingen gestelde leerdoelen of vaardigheidsdoelen niet
voldoende beheerst/beheersen, plant de leerkracht op het ‘weekoverzicht’ in de map planning, één
of meerdere lesmomenten in, waarop zij deze leerling(en) extra instructie en verlengde instructie
geeft aan de instructietafel in de groep. In een aantal gevallen voegt de leerkracht één of enkele
specifieke taken toe aan de weektaak van de leerling(en).
Deze vorm van zorg is voornamelijk preventief en gericht op het snel signaleren en inspringen op een
extra leerbehoefte bij de leerling(en), zodat zij het reguliere programma van hun jaargroep kunnen
(blijven) volgen en voldoendes kunnen halen op methodegebonden toetsen en nietmethodegebonden toetsen.
De school is op dit moment bezig om een omslag te maken naar convergente differentiatie. Bij
convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de groep als geheel gesteld. Na klassikale
instructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de leerkracht de tijd heeft om
de leerlingen met een grotere onderwijsbehoefte extra/verlengde instructie te geven. Voor de
leerlingen met een onderwijsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de les.
Er wordt dan gewerkt vanuit de analyses van de groepsplannen met de ‘drie sporen aanpak’ (basis-,
herhaling- en verrijkingsstof gekoppeld aan een verlengde-, basis- of korte instructie)

2.2

Plus- en zorgniveau

Plusniveau
Voor leerlingen met een leer/ontwikkelingsvoorsprong voor één of meerdere vakgebieden
wordt extra leerstof aanboden. De exacte hulpvraag en onderwijsbehoeften wordt bepaald in het
analysegedeelte van het groepsplan en ook neergeschreven in het individuele plan van een
individuele leerling in ParnasSys. Op basis daarvan worden de doelstellingen, handelingen en
organisatie vastgelegd en wordt bepaald hoe er geëvalueerd gaat worden na de periode dat het plan
duurt. Het plan wordt het met ouders besproken, waarna de uitvoering van het plan kan starten. De
uitvoering geschiedt in de groep. De leerkracht plant de extra hulp die voortkomt uit het plan in de
dagplanning.
Na maximaal 3 maanden evalueert de leerkracht het plan op de vooraf afgesproken wijze en kan zo
zien of de gestelde doelen bereikt zijn. Vervolgens kan zij door het beslisschema bepalen wat een
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verstandige vervolgstap is. Daarna wordt het met de ouders besproken. Het plan wordt vervolgens
afgesloten of aangepast in ParnasSys door de leerkracht.

We werken op school met de Levelwerk boxen van Eduforce.
Zorgniveau
In een aantal gevallen blijkt dat het een leerling, ondanks de extra hulp, niet lukt de leerlijn(en) van
één of meerdere leer- of ontwikkelingsgebieden te volgen. Dit blijkt als een leerling bijvoorbeeld
twee keer op rij een onvoldoende haalt voor een methodegebonden toets, een onvoldoende scoort
op een niet- methodegebonden toets (Cito- LOVS, KanVas) en/of doelen van Onderbouwd (Kleuters)
niet tijdig behaalt.
Deze leerling heeft meer zorg nodig. Dit kan zijn in de vorm van andere instructie, andere oefenstof,
meer leertijd, etc. Deze leerling krijgt hiervoor een curatief plan ( groepsplan IA). Dit plan is
onderdeel van het totale groepsplan. Daarin zijn drie niveaus verwerkt: plus (IO), basis (IG)en
zorg(IA). Dit wordt gemaakt door de leerkracht, eventueel met begeleiding van de IBer. De exacte
hulpvraag wordt bepaald in het analysegedeelte van het groepsplan en ook neergeschreven in het
individuele plan van een individuele leerling in ParnasSys. Op basis daarvan worden de
doelstellingen, handelingen en organisatie vastgelegd en wordt bepaald hoe er geëvalueerd gaat
worden na de periode dat het plan duurt. Het plan wordt met ouders besproken, waarna de
uitvoering van het plan kan starten. De uitvoering geschiedt in de groep. De leerkracht plant de extra
hulp die voortkomt uit plannen in de map dagplanning.
Na maximaal 3 maanden evalueert de leerkracht het plan op de vooraf afgesproken wijze en kan zo
zien of de gestelde doelen bereikt zijn. Vervolgens kan zij door het beslisschema bepalen wat een
verstandige vervolgstap is. Daarna wordt het met de ouders besproken. Het plan wordt vervolgens
afgesloten of aangepast in ParnasSys door de leerkracht.
Deze vorm van zorg is er op gericht leerlingen met extra, geplande en handelingsgerichte hulp bij het
reguliere onderwijsaanbod van de jaargroep te laten blijven aansluiten.

2.3

Ontwikkelingsperspectief

Bij een beperkt aantal leerlingen blijkt na een aantal plannen, dat de geboden extra hulp te weinig
effect heeft. De vraag dient zich dan aan of het verstandig is dat de leerling op een bepaald leer- of
ontwikkelingsgebied aansluiting met de jaargroep houdt. Op dat moment schakelt de IB’er de
IJsselgroep in om gericht onderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
leerling. Op basis van het onderzoeksrapport wordt, indien dit aangegeven wordt, een eigen
ontwikkelingsperspectief voor de leerling opgesteld met een uitstroomprofiel en halfjaarlijkse
tussendoelen. In praktische zin worden deze door de leerkracht en de IB’er uitgewerkt in langdurige
plannen. Deze duren steeds een half schooljaar. In de begeleidingsperiode krijgt de leerling leerstof
aangeboden die passend is bij zijn eigen ontwikkelingsniveau.
Na elk langdurig plan wordt er 2 keer per jaar door de leerkracht en de IB’er geëvalueerd of de
gestelde tussendoelen bereikt zijn. De gegevens van de evaluatie dienen als input voor het volgende
langdurige plan.
Gedurende het hele traject wordt er gecommuniceerd met de ouders van de leerling. Zij dienen
schriftelijk toestemming te geven voor het onderzoek van de IJsselgroep. Alle langdurige plannen
moeten door ouders voor akkoord worden ondertekend, voor de uitvoering en na de evaluatie.
De zorg die voortkomt uit een eigen ontwikkelingsperspectief wordt door de groepsleerkracht in de
groep gegeven. Deze zorg wordt ingepland op het ‘weekoverzicht’ in de groepsmap . Het langdurige
plan wordt door de leerkracht tijdens de begeleidingsperiode bewaard in de ‘zorgmap’ in de groep.
Elk bijgewerkt plan wordt in ParnasSys opgeslagen als document bij de leerling. In principe is het zo
dat een leerling pas vanaf groep 5 een eigen ontwikkelingsperspectief kan krijgen. In groep 1 t/m 4
kennen we een verlengde basisschoolperiode. Een leerling krijgt dan meer tijd om zich de leerstof
eigen te maken. Deze leerling krijgt, zodra de beslissing tot een verlengde basisschoolperiode is
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genomen, een langdurig plan, dat als doel heeft de leerling onderwijs op maat te bieden en toe te
werken naar een voldoende beheersingsniveau voor eind groep 4, zodat de leerling na de verlenging
naar groep 5 kan.

2.4

Begeleidingsplan

Voor leerlingen met een gecompliceerde, meervoudige problematiek moet bekeken worden of zij de
juiste zorg op onze school kunnen krijgen. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden van onze leerlingenzorg. Indien blijkt dat deze leerling op onze school op zijn plek
is, wordt er een arrangement aangevraagd bij het samenwerkingsverband Meppel (SWV-PO 2203).
Met dit arrangement zal de school ambulante begeleiding en personeel inhuren en
begeleidingsmaterialen aanschaffen ten behoeve van de leerling. Er wordt samen met de
begeleidende instantie een begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan heeft een gelijke opzet
als het ontwikkelingsperspectief, met dit verschil dat er meerdere momenten in het schooljaar zijn
voor afstemming en evaluatie met de ambulant begeleider.

2.5

Specifieke situaties

Hoogbegaafde leerlingen
Als uit observaties, toetsen en gesprekken blijkt dat een leerling duidelijk meer kan dan de
gemiddelde leerling, zoeken we naar passend onderwijs voor deze leerling, zodat het leren een
uitdaging blijft.
Voordat er stappen ondernomen worden, is het noodzakelijk te bepalen of een leerling
daadwerkelijk hoogbegaafd is. Hiervoor maken wij, naast de methodegebonden toetsen en de
toetsen van het Cito-lovs, gebruik van speciaal toetsmateriaal voor hoogbegaafden.
 We hebben verschillende mogelijkheden om hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs te
bieden:
De leerstof uit de methoden kan ‘gecompact’ worden. Hiervoor toetsen we de leerling
vooruit. Toetsen die normaalgesproken later in het jaar worden afgenomen, worden vooraf
gebruikt om te zien welke leerstof de leerling al wel (uit zichzelf) geleerd heeft en welke nog
niet. De leerling hoeft zich enkel nog te richten op de leerstof die nog niet beheerst wordt. In
de tijd die overblijft, kan de leerling zich bezig houden met meer uitdagende leerstof voor
verschillende vakgebieden. (Levelwerk)
 De weektaak van de hoogbegaafde leerling kan ingevuld worden met speciale leerstof voor
(hoog)begaafde leerlingen, zoals Taalmaker, Rekentijgers enz. Daarnaast kan de leerling in
overleg met de leerkracht een eigen lesprogramma met eigen leerdoelen opstellen in de
vorm van keuzewerk. Als een leerling in één vakgebied uitblinkt, kan bekeken worden of de
leerling met dat vak meedoet met de volgende groep. Voorwaarde daarbij is dat de leerling
op de andere vakgebieden minstens gemiddeld presteert.
Er is gestart met een traject om vanuit de stichting Wolderwijs beleid te maken op Passend onderwijs
en excellente en (hoog)begaafde leerlingen.
De stichting Wolderwijs heeft in het kader van Passend onderwijs en de ‘zorgplicht’ een goed
doordacht en passend aanbod voor alle leerlingen binnen haar scholen gerealiseerd, dus ook voor
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Wolderwijs heeft een passend onderwijszorgarrangement binnen de groep gerealiseerd, maar daarnaast ook een aanbod buiten de groep.
Schooljaar 2015-2016 zijn er twee bovenschoolse plusklassen. Leerlingen die onderpresteren en/of
gedragsproblemen hebben kunnen aangemeld worden voor de plusklas.
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Gehandicapte leerlingen
Een leerling met een lichte lichamelijke handicap, met een normale intelligentie, die met
hulpmiddelen kunnen presteren als een gemiddelde leerling bieden wij onderwijs op maat door de
benodigde hulpmiddelen (bv. microfoon, beeld vergroter) daar waar mogelijk te gebruiken.
Voorwaarde is dat het gebruik van de hulpmiddelen geen overlast mogen opleveren voor andere
leerlingen.

2.6

Passend onderwijs

Grenspaaltjes aan de zorg
Door de zorgstructuur op de Rozebottel kan aan veel leerlingen passend onderwijs geboden worden,
maar als “gewone basisschool” zijn de mogelijkheden uiteraard niet onuitputtelijk. Deze
mogelijkheden zijn gebaseerd op de volgende uitgangssituaties:















De intellectuele capaciteiten moeten toereikend zijn om de leerstof tot minimaal het niveau
van groep 6 te kunnen beheersen.
Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars
adviezen op.
Leerlingen van een andere basisschool waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring voor het
SBO is afgegeven, worden niet op onze school toegelaten.
Afwijkend gedrag wordt grensoverschrijdend als andere leerlingen hierdoor regelmatig
gedupeerd worden. ( zie pestprotocol)
Extra zorg moet in principe binnen de school gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat
een leerling als leerling in de groep mee moet kunnen doen.
Een handelingsplan moet in principe binnen de school uitvoerbaar zijn. Er zijn geen RTmogelijkheden op onze school aanwezig.
Voor de leerlingen met een arrangement moet adequate ambulante begeleiding gerealiseerd
kunnen worden.
De leerling moet zich meetbaar welbevinden op school.
Het aantal instructiegroepen is per leerjaar per ontwikkelingsgebied beperkt tot 3.
Het schoolteam heeft per leerling beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders
en eventuele andere instanties, die bijdragen aan de zorg.
De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De leerlingen moeten in
beginsel op dit gebied zelfredzaam zijn.
Leerlingen, die de school bezoeken, dienen zindelijk te zijn. Mochten leerlingen lichamelijke
zorg behoeven dan dienen ouders dit voor hun rekening te nemen.
De leerling kan de schoolregels en de regels betreffende werkhouding en zelfwerkzaamheid
in voldoende mate hanteren.
De school beschikt slechts over normale communicatiemiddelen en heeft geen extra
voorzieningen voor dove en blinde leerlingen en in beperkte mate voor slechthorende
leerlingen.

Verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs
Van onze leerkrachten wordt verwacht dat ze voldoende professioneel zijn om extra zorg binnen onze
school en onder schooltijd te kunnen realiseren. Eén en ander is natuurlijk ook afhankelijk van andere
factoren zoals de groepsgrootte, het aantal zorgleerlingen in de groep, of er sprake is van
combinatiegroepen, het aantal ‘arrangementen’ in de groep en de ervaring van de leerkracht (denk
hierbij aan startende leerkrachten).
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Als een probleem zodanig van aard is dat er geconcludeerd wordt dat deze school voor dit kind niet
de juiste opvang kan realiseren, wordt een leerling aangemeld bij de Commissie Arrangeren (CA)
Alle stappen binnen de zorgprocedure worden altijd genomen in overleg en met toestemming van de
ouder(s)/verzorger(s).
Dit gebeurt schriftelijk aan de hand van een ouderformulier dat ouder(s)/verzorger(s) krijgen van
school.
Ouders worden in de gelegenheid gesteld een school voor s.b.o. in het samenwerkingsverband (SWV)
te bezoeken, eventueel samen met de intern begeleider.
Indien ouders/verzorgers besluiten om ondanks het advies van de basisschool hun leerling niet aan te
melden bij de commissie arrangeren van het SWV 2203 afdeling Meppel wordt in een gesprek met de
ouders door directie en intern begeleider de grenzen ten aanzien van de zorgverbreding aan de ouders
duidelijk gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een contract dat door alle betrokkenen wordt
ondertekend.
Stappenplan zorgprocedure

B

A

O

S

W

Eigen zorgtraject met
groeps- en leerlingbespreking
intern begeleider/ lkr → interventies
↓
Overleg met ouders over
zorgleerling
↓
Overleg ib-psycholoog
IJsselgroep
↓
Aanvragen onderzoek
↓
Advies n.a.v. onderzoek

V

S
(B)
O

 1. interventies op schoolniveau
 2.Advies ander onderzoek of therapie
 3.Aanvragen arrangement (leerling blijft
op de eigen basisschool)
 4.Advies s(b)o  aanmelding bij
Commissie Arrangeren WSN Meppel
 5.Aanmelden bij s.o. of s.b.o.

Eigen zorgtraject  permanente opvang
Of

 tijdelijke opvang
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Protocol aanmelding school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs via de commissie
arrangeren.
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

Er is een psycho-diagnostisch onderzoek uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog
van de IJsselgroep
a. Uit het onderzoek blijkt dat een school voor speciaal basisonderwijs (s.b.o.) of een school
voor speciaal onderwijs (s.o.) een betere plaats is voor de leerling
b. Uit het onderzoek blijkt dat de leerling op de school voor regulier basisonderwijs kan blijven
met een aangepast programma. Wanneer blijkt dat een leerling, ondanks een eigen leerlijn,
sociaal-emotionele problemen ondervindt, kan in overleg met de ouders en de
orthopedagoog of psycholoog worden besloten tot aanmelding bij het s.(b).o.
De school zorgt voor de juiste aanmeldingsformulieren. De ouders vullen het oudergedeelte
in, de school het schooldeel en het OPP.
Ouders lezen het schooldeel en tekenen voor gezien.
De school zorgt voor verzending naar de CA. De data waarop de CA vergadert, zijn bij de school
bekend. De ouders worden door de school geïnformeerd over de datum waarop het rapport
door de CA wordt besproken.
De ouders en de school worden door de CA uitgenodigd om een toelichting te geven op het
aangeleverde rapport.
De CA maakt uiterlijk 2 dagen na de vergadering mondeling bekend of er een positief dan wel
negatief advies naar de commissie van toewijzing (CT) wordt gestuurd.
De CT geeft een beschikking af voor het s.b.o of het s.o.
Ouders en school krijgen een schriftelijke bevestiging van de CT.
Ouders melden hun kind aan bij de school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs
van hun keuze.
Het s.b.o. of het s.o. bepaalt wanneer de leerling kan worden toegelaten. Tot het moment
van toelating blijft de leerling op de reguliere basisschool.

De school zorgt voor een warme overdracht naar het s.o./s.b.o.
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3

Zorgstructuur

3.1

Zorg in de groepen

In principe wordt op onze school alle zorg binnen de groep verleend.
De leerkrachten volgen alle leerlingen nauwkeurig door observaties, leergesprekken en toetsen.
Opvallende zaken worden genoteerd op de digitale journaalgegevens van de leerling in ParnasSys.
Indien noodzakelijk geeft de leerkracht extra hulp. Wanneer blijkt dat deze vorm van extra hulp
onvoldoende resultaat oplevert, stelt de leerkracht een handelingsplan op. Ook de zorg die
voortkomt uit een eigen ontwikkelingsperspectief en een begeleidingsplan wordt in de groep
gegeven.

3.2

Zorgtaken groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het leren en de zorg aan de leerlingen. Op onze
school gaan wij ervan uit dat elke leerling uniek is en dat het onze taak is om aan de behoeften van
elke aan ons toevertrouwde leerling tegemoet te komen. De leerkrachten werken planmatig met
groepsplannen. De leerkrachten kennen de leerlingen en weten wie goed zelfstandig kan werken en
wie veel structuur en veel of weinig ondersteuning nodig heeft. De leerkrachten ‘zijn er’ voor de
leerlingen; ze dagen de leerlingen uit om zelfstandig te ontdekken, onderzoeken, leren en geven
ondersteuning en houvast als de leerlingen daar behoefte aan hebben. Op onze school wordt geen
enkele leerling aan zijn lot overgelaten, geen enkele leerling blijft afhankelijk van de leerkracht.
Bij het bieden van ‘onderwijs op maat’ speelt de groepsleerkracht een centrale rol. De leerkracht sluit
aan bij de onderwijsbehoeften van elk individueel kind .Daar waar nodig geeft de leerkracht de
leerling extra aandacht/hulp door bijvoorbeeld extra instructie, een aangepaste (week)taak,
specifieke oefening of extra werk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ‘onderwijs op maat’
gebonden is aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school (zie 7.2).
De zorgtaak van de leerkracht zien er op onze school als volgt uit:
 observeren van leerlingen;
 hanteren van observatie- en registratielijsten;
 afnemen, registreren en analyseren van methodegebonden toetsen;
 afnemen, registreren (digitaal) en analyseren van Cito- LOVS toetsen;
 het opstellen van groepsplannen;
 voeren van leergesprekken met leerlingen;
 afnemen van eenvoudig didactisch onderzoek;
 bepalen, plannen en registreren van de te geven extra hulp aan leerlingen;
 handelingsplan, als onderdeel van het groepsplan, opstellen (communiceren met de intern
begeleider);
 uitvoeren van de plannen;
 registreren van de uitvoering van de plannen;
 evalueren en bijstellen van de plannen;
 inbrengen van leerlingen in leerling-besprekingen;
 voeren van oudergesprekken.
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Een functieomschrijving Leraar Basisonderwijs is te vinden in het Personeelsbeleid van stichting
Wolderwijs, hoofdstuk 5, bijlage 7.

3.3

Zorgtaken intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) is de spin in het web als het gaat om de leerlingenzorg op onze school. De
IB’er is voor de leerkrachten het aanspreekpunt voor sociale en didactische problemen in een groep
of bij individuele leerlingen. De IB’er coördineert en bewaakt de leerlingenzorg op onze school, daar
waar nodig heeft zij een coachende rol.
De IB’er heeft vanuit haar functie een groot aantal taken en verantwoordelijkheden:
1. Coördinatie van de leerlingenzorg
A. Plannen en bewaken van de jaarplanning zorg
 De IB’er maakt de ‘jaarplanning zorg’ met daarin de toetskalender (planning van toetsen),
leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en WSNS-activiteiten;
 Onze toetskalender is op basis van de Cito-LOVS toetsen van het leerlingvolgsysteem en het
protocol dyslexie. (de toetskalender kan, indien nodig, worden aangevuld met aanvullende
toetsonderdelen). Iedere leerkracht heeft een kopie van de toetskalender in de groepsmap;
 Na elke toetsing doet de leerkracht verslag van zijn/haar bevindingen. Deze bevindingen
worden besproken op de groepsbesprekingen. Bij uitval (score D/E of III/IV/V) maakt de
leerkracht een plan die verwerkt wordt in het groepsplan. De IB’er ontvangt hiervan een
digitale versie voor feedback;
 De toetsen worden door de eigen leerkracht afgenomen en verwerkt.
B. Plannen, uitvoeren en bewaken van de groepsbesprekingen
 Drie keer per jaar wordt een groepsbespreking gehouden die op de jaarplanning vermeldt
staat;
 De IB’er legt de in de groepsbespreking gemaakte afspraken vast. Een afschrift staat op de Lschijf.
 Elke groepsbespreking wordt opgevolgd door een plenaire leerling-vergadering;
 De IB’er zit de plenaire leerlingenbespreking voor en stelt de agenda op;
 De IB’er bewaakt de gemaakte afspraken.
C. Coördineren, ondersteunen en evalueren van groepsplannen
 Elke leerkracht maakt zelf (na afname van de toetsen of groepsbespreking of aan het begin
van een nieuw blok/leseenheid) de groepsplannen, eventueel met ondersteuning van de
IB’er voor de zorg/plus leerlingen;
 De IB’er geeft feedback op het plan.
 Elke leerkracht brengt zelf de ouders/verzorgers op de hoogte van het gebruik van een plan,
als dat voor hun kind aan de orde is.(zorgtraject) Indien de leerkracht dat wenst, kan de IB’er
gesprekspartner zijn;
 De leerkracht en de IB’er evalueren binnen één week na het afsluiten (einddatum op het
plan) het desbetreffende plan. Er kan dan volgens de keuzewijzer op het plan worden
besloten om het plan af te sluiten, om een nieuw plan te maken of om externe hulp in te
schakelen.
D. Planning vervolgtraject met AB’er van de IJsselgroep
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De IB’er neemt het initiatief om tot een jaarplanning te komen met de ambulant begeleider
van de IJsselgroep. (AB’er);
Er is minimaal twee keer per jaar contact met de AB’er;
IB’er treedt, indien noodzakelijk, in overleg met de AB’er over het vervolgtraject van de
zorgleerling;
Indien de noodzaak zich voordoet vindt er tussentijds overleg plaats tussen de IB’er en de
AB’er.

E. Diagnostisch onderzoek
 De IB’er verzamelt en beheert het diagnostisch materiaal op onze school;
 Indien noodzakelijk voert de IB’er diagnostisch onderzoek uit bij leerlingen;
 De IB’er bespreekt het diagnostische onderzoek met de groepsleerkracht;
 Indien noodzakelijk organiseert de IB’er een teambesprekingen n.a.v. de diagnose;
 De IB’er ondersteunt de groepsleerkrachten bij eventueel diagnostisch onderzoek.
F. Beheren en coördineren van het digitale leerlingvolgsysteem
 De IB’er draagt er zorg voor dat we up-to-date toetsmateriaal hebben. Indien noodzakelijk
bestelt zij nieuwe toetsmaterialen;
 De IB’er heeft voor elke groep een toetsmap gemaakt met daarin alle relevante
toetsinformatie. Leerkrachten hoeven daardoor de originele mappen in de IB-ruimte niet te
gebruiken;
 De leerkrachten voeren zelf de toetsresultaten in het digitale leerlingvolgsysteem in van Cito
LOVS . De IB’er bewaakt de (hooguit één week na toetsafname) invoer van de toetsgegevens;
 De IB’er brengt relevante informatie onder de aandacht van de leerkracht;
 De IB’er volgt de ontwikkeling op het gebied van het leerlingvolgsysteem en initieert in
samenspraak met de directie.
 De IB’er evalueert samen met de directie de toetsafname en analyseren de opbrengsten. Zij
brengen hiervan verslag uit naar het team.
 De IB’er verzorgt het Schooljaarverslag.
 De IB’er maakt een schoolondersteuningsprofiel.
2. Beheer van de orthotheek










De IB’er beheert en ontwikkelt de orthotheek (signaleringsinstrumenten, remediërend
materiaal, diagnostisch onderzoek, handelingsplannen en informatiebronnen);
De IB’er is verantwoordelijk voor het beheer van de leerlingendossiers en het bewaken van
de privacy (volgens de privacy-wetgeving); Dit geldt ook voor het digitale dossier.
De leerkrachten voegen de papieren afgehandelde plannen, oudergespreksformulieren,
onderzoeksverslagen ed. aan het dossier toe. De IB’er bewaakt het (digitale) dossier.
Indien gevraagd verstrekt de IB’er informatie uit leerlingendossiers;
De IB’er draagt kennis over m.b.t. het gebruik van de orthotheek en van nieuwe materialen;
De IB’er biedt nieuwe materialen/kennis aan op een onderwijskundige vergadering.
De IB’er biedt informatie aan die is verkregen uit de externe contacten;
De IB’er maakt nieuwe leerkrachten wegwijs in de orthotheek;
De IB’er wisselt materialen, kennis en ervaringen uit met collega IB’ers.

3. Onderwijsontwikkeling
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De IB’er coacht de leerkrachten;
De IB’er bewaakt de voortgang en procesafspraken;
De IB’er ondersteunt het onderwijsleerproces in de groepen conform het schoolplan, waarbij
de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor het onderwijsleerproces in de eigen groep.
De schoolwerkplanontwikkeling m.b.t. speciale leerlingenzorg wordt door de IB’er
geïnitieerd;
De IB’er draagt kennis over op het gebied van orthopedagogische en orthodidactische
onderwerpen;
De IB’er analyseert de gebruikte methoden en het gebruik ervan;
De IB’er is verantwoordelijk voor de kwaliteitskaarten m.b.t. de zorg;
Samen met de directeur analyseert de IB’er de kwaliteitszorg en opbrengsten en informeert
het team hierover;
De IB’er stelt afspraken op schrift.

4. Contacten




De IB’er coördineert de contacten (in en na overleg met de directie van de school) met:
- Ouders van kinderen die speciale zorg behoeven
- Ambulante begeleider van de IJsselgroep
- Externe deskundigen leerlingenzorg (onderwijsbegeleidingsdienst, schoolarts,
GGD,logopedist, Icare, Yorneo, Jeugdbescherming, Bureau Jeugdzorg, Veilig thuis,
speciaal onderwijs, CJZ, schoolmaatschappelijk werk)
- commisie arrangeren
De IB’er voert overleg met:
- Team van de school
- Directie van de school
- Andere intern begeleider van Wolderwijs
- Andere intern begeleiders van het samenwerkingsverband
- Ambulante begeleider
- Schoolmaatschappelijk werker van het CJG
- Externe deskundigen

Een functieomschrijving Intern Begeleider is te vinden in het Personeelsbeleid van stichting
Wolderwijs, hoofdstuk 5, bijlage 6.

3.4

Zorgtaken leerkracht/onderwijsassistent arrangement

Als een leerling een arrangement toegewezen krijgt, zorgen wij op school voor een ‘ arrangement
leerkracht/onderwijsassistent’. Deze leerkracht/onderwijsassistent geeft deze leerling individuele
hulp op maat (staat genoteerd in het begeleidingsplan). Per leerling wordt bekeken waar hij/zij
behoefte aan heeft. Minimaal drie keer per jaar is er een besprekingen over deze leerling. Bij deze
besprekingen zijn de ambulant begeleider van het samenwerkingsverband, de arrangement
leerkracht/onderwijsassistent, de ouders, de intern begeleider en eventueel de groepsleerkracht
aanwezig. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van de leerling besproken. De ambulant
begeleider maakt hiervan de verslagen. De arrangement leerkracht/onderwijsassistent voert de
plannen uit en is verantwoordelijk voor schriftelijke evaluatie.
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3.5

Zorgtaken directie

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor o.a. het onderwijs en de leerlingenzorg op
onze school. Hij/Zij stuurt de IB’er aan en bewaakt de kwaliteit en opbrengsten van onderwijs en
zorg.
Samen met de IB’er analyseert de directeur de leerlingenzorg en opbrengsten (ook de
kwaliteitskaarten). Met elkaar informeren zij het team van de bevindingen en initiëren zij
verbeteringen.
De IB’er bewaakt de juiste voortgang en uitvoering van de zorgtaken door de leerkrachten. Als een
leerkracht niet handelt conform de gemaakte afspraken, zal de IB’er hem/haar daar op aanspreken
en de afspraken opnieuw bevestigen, waarbij een tijdsgrens wordt gesteld binnen welke de
afspraken alsnog nagekomen moeten worden. Indien de afspraken dan nog niet nagekomen zijn,
draagt de IB’er de zaak over aan de directeur. Deze zal in gesprek gaan met de leerkracht en een
ultimatum stellen. De directeur maakt van dit gesprek een verslag en laat dit tekenen voor gezien
door de leerkracht. Daarna wordt het aan het personeelsdossier van de leerkracht toegevoegd.
Indien de afspraken op het gestelde ultimatum nog niet nagekomen zijn, start de directeur het
protocol disfunctionerende leerkracht uit het personeelsbeleid in werking in overleg met het
bestuur.

3.6

Deskundigheidsbevordering

Leerlingenzorg is constant in beweging. Het is daarom noodzakelijk dat de IB’er zich regelmatig
bijschoolt. Jaarlijks is er op bovenschools niveau een bedrag gereserveerd voor de bijscholing van de
IB’ers van Stichting Wolderwijs. Op schoolniveau wordt jaarlijks voor 1 mei een scholingsplan
opgesteld door de directeur (conform personeelsbeleid stichting Wolderwijs).
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4

Toetsing en dossiervorming

4.1

Observatie

We volgen al onze leerlingen nauwkeurig, zodat we ons onderwijsaanbod af kunnen stemmen op
onze leerlingen. In eerste instantie observeren wij hoe onze leerlingen leren. Dit doen we door te
kijken en door leergesprekken met de leerlingen te voeren. Opvallende zaken noteren we in het
digitale leerling journaal van de leerling.
Bij de kleuters hanteren wij de methode Onderbouwd. Dit heeft per half jaar een aantal
observatielijsten, waarop de leerkracht de ontwikkeling vastlegt.
In de groepen 3 t/m 8 kijken de leerkrachten steekproefsgewijs het leerlingenwerk na. Indien blijkt
dat een leerling een bepaald lesdoel niet gehaald heeft, plant de leerkracht een extra hulp- moment
in op het ‘weekoverzicht’ in de map dagplanning . Indien nodig wordt het groepsplan aangepast.
Eventueel wordt er een aanpassing gedaan op de weektaak.

4.2

Methodegebonden toetsen

Een groot aantal van de methodes die wij gebruiken is opgebouwd uit leerblokken of hoofdstukken.
Ieder blok of hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. In sommige gevallen zal de leerkracht vooraf
toetsen om te kijken welke stof de leerling al beheerst en bij welke onderdelen de leerling nog
instructie nodig heeft. Dit geldt in ieder geval voor de *** leerlingen bij rekenen. Bij rekenen worden
alle leerlingen vooraf getoetst. De leerling moet dan laten zien in welke mate het de aangeboden en
geoefende leerstof beheerst en of de leerdoelen van het blok/hoofdstuk behaald zijn. De leerkracht
analyseert op groepsniveau de resultaten en verwerkt ze in het groepsplan voor de komende
periode. Met de informatie kan de leerkracht bepalen of de leerling basisstof of
plus/zorgstof(IO,IG,IA) nodig heeft en de juiste instructiebehoefte en oefentijd per leerling
inschatten, zodat het onderwijs op maat aangeboden kan worden. De resultaten van methode
gebonden toetsen worden door de leerkracht genoteerd op de bij de toets horende registratielijsten.
Meestal zijn die registratielijsten opgenomen in ParnasSys. Deze resultaten vormen de basis voor het
rapport van de leerling.

4.3

Niet-methodegebonden toetsen

Cito-LOVS
Op de Rozebottel maken we gebruik van het Cito- LOVS. Met dit systeem volgen we de vorderingen
van al onze leerlingen, gedurende de gehele basisschoolperiode.
Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen, waarmee we de ontwikkeling van de
leerlingen nauwkeurig kunnen volgen. Deze toetsen omvatten in de onderbouw o.a. Rekenen voor
kleuters en Taal voor kleuters. In de midden- en bovenbouw wordt getoetst op Spelling, Technisch
lezen, Begrijpend lezen, Woordenschat, Studievaardigheden en Rekenen .
Diagnosticerende toetsen

obs de Rozebottel januari 2016

17

Bij een aantal leerlingen nemen wij extra toetsen af om tegenvallende resultaten te diagnosticeren of
vanuit het dyslexieprotocol/ dyscalculie protocol. Deze toetsen zijn: TAK, PI-dictee, TTA, Ello, DLEtoets rekenen en wiskunde.

4.4

Expertise op de Rozebottel

Orthotheek
De school beschikt over een orthotheek waarin voor verschillende onderwijs- en ontwikkelgebieden(
Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en gedrag)materialen en literatuur aanwezig is.
Expertise van de leerkrachten
De leerkrachten volgen scholing om hun deskundigheid te vergroten op individueel- en teamniveau.

4.5

Archivering en dossiervorming

Dossiervorming
Van iedere leerling houden wij een leerling-dossier bij. In dit dossier houden we de vorderingen van
de leerling bij en bewaren we eventuele verslagen van oudergesprekken, handelingsplannen,
onderzoeksgegevens enz. Dit digitale dossier is te vinden in ParnasSys. Het kan voorkomen dat er
alleen een papieren versie van een onderzoek aanwezig is.
Deze leerling-dossiers worden beheerd door de interne begeleider en zijn voor intern gebruik.
Zonder toestemming van ouders zal geen informatie uit het leerlingendossier aan derden verstrekt
worden.
Ouders kunnen desgewenst het leerling-dossier van hun kind inzien in het bijzijn van een teamlid.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Onze school hanteert de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) als uitgangspunt bij het omgaan
met vertrouwelijke gegevens van leerlingen en ouders van leerlingen. Dat betekent onder meer dat
er niet zonder toestemming van ouders leerling-gegevens aan derden zullen worden verstrekt.
Voor onderzoeken van bv. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de
Onderwijsinspectie levert de school op verzoek geanonimiseerde gegevens aan.

4.6

Rapportage

Drie keer per jaar worden alle ouders in de gelegenheid gesteld de contactavonden te bezoeken. De
avonden zijn gepland in november, maart en juni waarbij 10-minutengesprekken plaatsvinden tussen
leerkracht en ouders. In november hebben we de omgekeerde oudergesprekken. Ouders bereiden
dit gesprek thuis voor a.d.h.v. een formulier.
Tijdens de 10-minutengesprekken wordt het rapport van de leerling besproken.
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5

Instroom, doorstroom en uitstroom

5.1

Instroom

A. Reguliere situatie
Aanmelden
Vanaf de vierde verjaardag begint de schoolcarrière van een kind. Als ouders overwegen hun kind bij
ons op school aan te melden, stellen we het bijzonder op prijs als ze met hun zoon/dochter op onze
school komen kennismaken.
Ouders (en kind) kunnen dan de sfeer op school proeven en kennismaken met toekomstige
klasgenootjes en leerkrachten. Ouders kunnen de school bekijken en geïnformeerd worden over de
gang van zaken op school en vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om vragen stellen. Ook
ontvangen ouders de schoolgids en een inschrijfpakket.
Als ouders besluiten hun kind in te schrijven op onze school, worden de gegevens van het kind
opgenomen in de leerlingenadministratie. De leerkracht ontvangt van de peuterspeelzaal het
overdrachtsformulier. Deze wordt opgenomen in het dossier van de leerling.

Wennen
Een nieuwe leerling mag vóór zijn of haar vierde verjaardag maximaal 10 dagdelen ‘wennen’ in de
nieuwe groep. Deze dagen worden in overleg met de ouders vastgesteld. De leerkracht zorgt ervoor
dat de nieuwe leerling op een prettige manier wordt opgenomen in de groep, rekening houdend met
het niveau van het kind. Wanneer ouders behoefte hebben om met de leerkracht bepaalde
onderwerpen te bespreken, kunnen zij daarvoor het best een afspraak maken. Korte vragen kunnen
gesteld worden tijdens het halen en brengen van de kinderen.

Zij- instromers
Kinderen die van een andere basisschool op de Rozebottel komen, noemen we zij- instromers. Voor
hen geldt dat zij van hun ‘oude’ school een dag verlof kunnen krijgen om mee te kunnen lopen in hun
nieuwe klas. Zo is er ook voor hen de kans de sfeer te proeven en alvast kennis te maken met hun
nieuwe klasgenootjes en leerkracht(en). De IB’er vraagt bij de oude school een digitaal
onderwijskundig rapport op. Indien nodig zal de IB’er een warme overdracht hebben met de IB’er
van de ‘oude’ school . Binnen een maand neemt de nieuwe leerkracht contact op met de oude
school voor een warme overdracht.

Toelating
Toelating is het uitgangspunt; weigering de uitzondering. Obs de Rozebottel is algemeen toegankelijk
voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
Bij toelating kunnen ook de mogelijkheden van de andere openbare basisscholen van stichting
Wolderwijs worden betrokken.
Er bestaat een beperkt aantal gronden voor het weigeren van een leerling. Er ligt dan een verband
met:
 de rust en orde op school
 de constatering dat de school door de omstandigheden de vereiste zorg niet kan bieden.
Het is niet mogelijk in het algemeen aan te geven wanneer de school een kind kan weigeren.
Meerdere factoren kunnen daarbij een rol spelen, waaronder de samenstelling van een groep, het

obs de Rozebottel januari 2016

19

effect op het onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen, de mogelijkheden van begeleiding (ook door
ouders), de gevergde aanpassingen in de organisatie en het onderwijs.
Het ingediende aanmeldingsformulier is formeel op te vatten als een verzoek om toelating. Het
bewijs van inschrijving is aan te merken als formele toelating. Voor de openbare school is de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust formeel bij het bevoegd gezag.
(artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs).
De beslissing over het toelaten van een leerling wordt genomen door de directeur. De beslissing ten
aanzien van schorsing of verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag.(zie 2.6)

B. Bijzondere situatie
Aanmelding leerling met handicap met of zonder een arrangement
1. Beleid van onze school
Algemeen
a. In principe is een kind met een handicap zoals bedoeld in de Wet op de Expertisecentra welkom op
onze school. We zullen bij de aanmelding van een leerling steeds per situatie bekijken of deze
leerling al dan niet geplaatst kan worden op onze school.
Dit hangt af van de volgende factoren:
 de pedagogische, didactische en eventuele andere behoeften van het aangemelde kind: kan
de benodigde hulp worden geboden? Is er sprake van interferentie van
verzorging/behandeling en onderwijs?
 de pedagogische en didactische mogelijkheden van de school;
 de kennis en vaardigheden van de leerkrachten: kunnen de leerkrachten van de groep het
probleem hanteren?
 de organisatie van de school en klas: bv. de groepsgrootte, de eventuele combinatiegroepen,
de rust en veiligheid binnen de groep en de school;
 gebouwen: is ons schoolgebouw hierop berekend of kan het hierop worden aangepast?
 medeleerlingen: bv. het aantal zorgleerlingen per (combinatie-)groep, het aantal
zorgleerlingen binnen de school, mogelijke verstoring van het leerproces van andere
leerlingen;
 het aanbod en de kwaliteit van de ambulante begeleiding.
b. Wij gaan uit van verschillen bij leerlingen bij het kiezen van onze leerinhouden en doelen, waarbij
rekening wordt gehouden met verschillen in differentiatiecapaciteiten van onze leerkrachten.
c. Na plaatsing van een leerling met een handicap wordt op vooraf afgesproken tijdstippen
geëvalueerd door de ouders en de school. Namens de school zijn bij deze besprekingen ten minste
aanwezig de groepsleerkracht en de intern begeleider. Als uit de evaluatie blijkt dat de school niet
kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling kan zo nodig een verwijderingprocedure in gang
worden gezet.
2. Voorwaarden voor plaatsing
 In principe alleen leerlingen uit ons voedingsgebied;
 Er moet voor de plaatsing een breed draagvlak zijn binnen het team;
 De betrokken leerkrachten moeten door de school in staat gesteld (kunnen) worden extra
tijd te steken in bijscholing, contacten met de ouders en andere betrokken instanties;
 Een open en eerlijke informatieverstrekking tussen ouders en school;
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Een inspanningsverplichting naar de ouders toe: indien nodig moeten de ouders
ondersteuning bieden;
Indien nodig kan bij het overleg over de leerling op initiatief van de school de
schoolbegeleidingsdienst worden betrokken.

3. De aanmeldingsprocedure
Als ouders van een leerling met een handicap vragen hun kind bij ons op school te plaatsen, dan
hanteren wij het volgende stappenplan:
Stap 1: Ouders van een leerling met een indicatie voor leerling gebonden financiering
(arrangement)vragen via een aanmeldingsformulier hun kind op school te plaatsen.
Stap 2: De IB’er en de directeur hebben een persoonlijk gesprek met de ouders waarbij
wordt aangegeven hoe tot een beslissing zal worden gekomen. We vragen schriftelijk
toestemming om het volledige dossier van het kind bij de Commissie Arrangeren en de
Commissie van Toewijzing op te vragen en eventueel andere relevante gegevens.
Stap 3: De IB’er en de directeur informeren het team over het verzoek.
Stap 4: De IB’er verzamelt alle relevante informatie over de betreffende leerling. De
ondersteuningsmogelijkheden worden geïnventariseerd.
4. De plaatsingsbeslissing
Stap 5: Met het team wordt alle verzamelde informatie besproken en er wordt een gezamenlijke
analyse gemaakt van de hulpvraag van het kind en de mogelijkheden van de school. In de
analyse wordt gekeken naar:
 het personeel (kennis en vaardigheden, mogelijkheden extra begeleiding)
 de ruimte (aanpassingen van het gebouw)
 materiële zaken (leermiddelen en vervoer)
 immateriële zaken (emotionele behoeften, verwachtingen etc.)
Stap 6: De IB’er verzamelt eventueel nog aanvullende gegevens.
Stap 7: Het team brengt advies uit aan het bevoegd gezag.
Stap 8: Het bevoegd gezag neemt een formeel besluit over toelating of weigering (WPO, art. 40 en
art. 46). Er geldt een beslistermijn van 8 weken met verlengingsmogelijkheid.
5. Afhandeling
Bij plaatsen
Door de ouders en de school wordt een overeenkomst opgesteld en ondertekend.
In overeenstemming met de ouders wordt binnen een maand na de toelating door de IB’er en de
ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband een behandelingsplan opgesteld.
Het behandelingsplan wordt ondertekend door de ouders.
Bij niet plaatsen
Als het team tot een negatief advies komt wordt dit aan de ouders meegedeeld door IB’er en de
directeur. Het team adviseert het bevoegd gezag een formele beslissing af te geven.
In het besluit worden de ouders gewezen op de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen de
genomen beslissing.
Indien door de ouders gewenst zullen de IB’er en de directeur het besluit in een gesprek toelichten.
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5.2

Doorstroom

Verlengde basisschoolperiode
Ook in groep 1 t/m 4 kan het voorkomen dat een leerling, ondanks meerdere handelingsplannen,
onvoldoende goed mee kan komen met de groep om over te gaan naar de volgende groep.
Zittenblijven is echter bij wet verboden. Wel is het mogelijk kinderen een jaar langer te laten doen
over de periode groep 1 t/m 4. We noemen dit ‘verlengde basisschoolperiode’. Dat lijkt in eerste
instantie op het ouderwetse zittenblijven, maar er is een wezenlijk verschil.
Verlengde basisschoolperiode kan alleen plaatsvinden als de leerling op meerdere punten (naast het
leren ook lichamelijk en/of sociaal-emotioneel, achter blijft bij het te verwachten niveau. Wij
hanteren hiervoor overgangscriteria.
Indien een leerling een verlengde basisschoolperiode krijgt, wordt dit door het team, in overleg met
de ouders besloten in een plenaire leerling-vergadering. De school moet voor de leerling een
aangepast programma samenstellen (eigen leerlijn), waarmee de leerling de kennis en vaardigheden
versterkt die het al heeft en wat het nog niet beheerst, opnieuw inoefent. Dit betekent dat de
leerling voor een deel van de vakken een eigen programma heeft. Het doel is wel de leerling op den
duur aan te laten sluiten bij de lagere groep. Dat kan in de periode van een jaar, maar het kan ook
iets langer of iets korter duren.
Verkorte basisschoolperiode
Soms zijn leerlingen op alle gebieden verder dan hun leeftijdgenoten. In de plenaire leerlingvergadering kan het team dan in overleg met de ouders beslissen dat een leerling eerder mee gaat
draaien met de volgende groep om hem/haar de ontwikkelingskansen te geven waar de leerling aan
toe is.
Als een leerling in groep 2 goed presteert, kan het wel eens voorkomen dat een leerling vervroegd
naar groep 3 gaat.
Om deze beslissing te kunnen nemen kijkt de leerkracht naar de volgende aspecten:
- De werkhouding van de leerling moet erg goed zijn; een leerling moet langere tijd achter
elkaar door kunnen blijven werken, gemotiveerd zijn om te werken en de leerling moet
ook uit zichzelf regelmatig kiezen voor moeilijke ontwikkelingsmaterialen en moeilijke
spelletjes.
- Hoe is de sociale ontwikkeling van de leerling; speelt het met leerlingen van de andere
groep, voelt het zich thuis bij deze leeftijdsgroep en is de leerling ook door andere
leerlingen in de groep opgenomen.
- Hoe staat de leerling in de spelontwikkeling; is er sprake van gevorderd rollenspel, zoekt
de leerling ook naar extra uitdagingen in het spel, kiest het ook voor moeilijke
activiteiten.
- De taalontwikkeling is erg belangrijk; spreekt de leerling in goed opgebouwde zinnen,
heeft het een rijke woordenschat, beheerst hij de leesvoorwaarden.
- De leerling moet emotioneel stabiel zijn en zelfvertrouwen hebben.
- Wat de motoriek betreft, moet een leerling een fijne motoriek beheersen, omdat het
moet leren schrijven.
- Op het gebied van de taal-/leesontwikkeling moet de leerling de doelen van eind groep
2 van Onderbouwd beheersen.
- Op het gebied van de rekenontwikkeling moet een leerling de doelen van eind groep 2
van Onderbouwd beheersen.
- De leerling moet snel van begrip zijn, een goede concentratie en een brede
belangstelling hebben en goed gemotiveerd zijn om naar groep 3 te gaan.
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Over het algemeen geldt dat leerlingen bij wie overwogen wordt om vroegtijdig naar groep 3 te gaan
een duidelijke voorsprong moeten hebben op leeftijdsgenootjes, alles goed mee kunnen doen met
groep 2 en liefst nog iets beter presteren, gedurende langere tijd. Dit omdat er bij veel leerlingen in
de kleuterleeftijd sprake is van ontwikkelingsvoorsprongen die later weer worden ingelopen.
In geval van vroegtijdig naar groep 3 gaan, beslist het team. Deze leerling heeft vanaf het moment
dat duidelijk werd dat hij een versnelde leerweg gaat volgen, een aangepast programma.
Overgangscriteria
De afweging tot al dan niet doorgaan naar de volgende groep, wordt genomen in het perspectief van
wat mag worden verwacht van de leerling. Bij deze afweging kijken we naar de ontwikkeling van een
leerling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
In een plenaire leerling-vergadering in (in principe) maart/april wordt door het team besloten tot
extra leertijd, verlengende basisschoolperiode, verkorte basisschoolperiode en vroegtijdig
schoolverlaten.
Indien een leerling een leerjaar overdoet of een verlengde kleuterperiode krijgt, wordt er voor deze
leerling een eigen leerlijn opgesteld, die er op gericht is op enig moment weer aan te sluiten bij een
reguliere groep.
A. Herfstleerlingen
De herfstleerlingen (groep 1-leerlingen geboren in de maanden oktober, november, december) gaan
na de zomervakantie naar groep 2, tenzij ze het niet aankunnen. Zie criteria overgang groep 1 naar
groep 2.
B. Criteria overgang groep 1 naar groep 2
De leerkracht volgt de leerling op sociaal-emotioneel, cognitief, taakgerichtheid, werkhouding en
motorisch gebied nauwkeurig. Als de leerling op meerdere onderdelen voldoende scoort, gaat het
naar de volgende groep. Als de leerling uitvalt op een of meer onderdelen en de ontwikkelingslijn
een ½ tot ¾ jaar achterliggen t.o.v. de kalenderleeftijd en/of leeftijdgenootjes van de leerling, zal
overwogen worden of de leerling extra leertijd zal krijgen in groep 1. Wij nemen de resultaten van de
Cito- LOVS toetsen en de einddoelen van Onderbouwd mee in ons besluit.
C. Criteria overgang groep 2 naar groep 3
Bij de overgang naar groep 3 hanteren we een aantal criteria. We verzamelen gegevens door gebruik
te maken van observaties, ons Cito- LOVS systeem, het dyslexieprotocol en de registratielijsten van
Onderbouwd.
Een kleuter zal in groep 2 aan de voorwaarden, noodzakelijk om te leren lezen, schrijven en rekenen,
moeten voldoen. Er wordt ook gekeken naar de taakgerichtheid, motivatie, concentratie en
werkhouding.
Een leerling kan doorstromen als:
- op de screeningslijsten dyslexieprotocol de meeste zaken voldoende zijn en er voldaan
wordt aan de lees- en rekenvoorwaarden, zoals gesteld in de registratielijsten van
Onderbouwd
- De Cito- LOVS scores voldoende zijn voor:
o Rekenen voor kleuters
o Taal voor kleuters
- de sociaal-emotionele ontwikkeling voldoende is (KanVas);

D. Criteria overgang groep 3 naar groep 4
Wanneer de ontwikkelingslijnen van een leerling geen continue progressie laten zien en we merken
dat de leerling daar sociaal-emotioneel hinder van ondervindt, kan na intensief onderzoek en in
samenspraak met ouders, leerkrachten en IB’er besloten worden tot verlengen van het leerjaar.
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Een leerling kan doorstromen naar een volgende groep als:
- de sociaal-emotionele ontwikkeling voldoende is (KanVas);
- de methode gebonden toetsen voldoende zijn;
- de CITO- LOVS toetsen voldoende zijn voor:
o Technisch lezen (leestempo, AVI en DMT)
o Rekenen
o Spelling
Als niet alles voldoende is, treedt de groepsleerkracht in overleg met de IB’er en wordt er zorgvuldig
overwogen of een leerling wordt bevorderd of niet.
Een leerling die niet bevorderd wordt naar groep 4 begint niet opnieuw met de stof in groep 3 maar
krijgt een (intern)onderzoek en een eigen leerlijn, die er op gericht is de leerling op enig moment
weer aan te laten sluiten bij een reguliere groep. De leerling doet dan bijvoorbeeld 3 jaar over groep
3 en 4.
E. Criteria overgang groep 4 naar groep 5
Wanneer de ontwikkelingslijnen van een leerling geen continue progressie laten zien en we merken
dat de leerling daar sociaal-emotioneel hinder van ondervindt, kan na intensief onderzoek en in
samenspraak met ouders, leerkrachten en IB’er besloten worden tot verlengen van het leerjaar.
Hiervoor geldt dat een leerling niet overgaat naar de volgende groep als:
- De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling onvoldoende is voor de volgende
groep (KanVas)
- De cognitieve ontwikkeling onvoldoende is voor de volgende groep en een leerling er
baat bij heeft om een jaar te herhalen. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten van het
Cito- LOVS systeem en naar de resultaten van de methodegebonden toetsen.
Een leerling die niet bevorderd wordt naar groep 5 begint niet opnieuw met de stof in groep 4 maar
krijgt een onderzoek en een eigen ontwikkelingsperspectief, die er op gericht is de leerling op enig
moment weer aan te laten sluiten bij de reguliere groep 5, zodat de leerling zonder problemen door
kan stromen naar groep 6. De leerling doet dan bijvoorbeeld 3 jaar over groep 4 en 5.
F. Criteria overgang groep 5 t/m 8
Op onze school gaan leerlingen in groep 5 t/m 8 altijd over naar de volgende groep. Dit omdat de
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in deze leeftijd er meer mee gebaat is om door te
stromen dan een jaar te verlengen. Als de cognitieve ontwikkeling van de leerling onvoldoende is,
krijgt hij/zij een eigen ontwikkelingsperspectief met een uitstroomprofiel. Er zal een onderzoek door
de IJsselgroep aan ten grondslag moeten liggen.

Groepsindeling
Aan het eind van ieder schooljaar wordt voor het volgende schooljaar een nieuwe groepsindeling
gemaakt. De directeur maakt een opzetje en elke leerkracht zorgt voor input. Er wordt op basis van
de leerlingenaantallen, groepsgroottes en combinatievormen gekeken welke combinatiegroepen
gemaakt worden. De directeur is eindverantwoordelijk.

5.3

Uitstroom

Naar een andere basisschool
Door verhuizing, de wens van ouders of een specifieke zorgvraag die beter ‘past’ op een andere
basisschool kan een leerling naar een andere basisschool gaan. Indien een leerling naar een andere
basisschool gaat, krijgt hij/zij een dagdeel vrij om op de nieuwe school te gaan kijken. Zodra het
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besluit is gevallen om naar een andere basisschool te gaan, stuurt de IB’er een digitaal
onderwijskundig rapport op naar de andere basisschool. De leerkracht draag zorg voor een warme
overdracht naar de andere basisschool.
Verwijzing naar speciaal basisonderwijs
We proberen het onderwijs op de Rozebottel zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de
mogelijkheden van de leerling. Het gevolg hiervan is dat er slechts weinig wordt doorverwezen naar
een speciale school voor basisonderwijs.
In bijzondere gevallen is een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs mogelijk. De
Commissie Arrangeren moet daarvoor toestemming geven en de Commissie van Toewijzing geeft
een beschikking.
Verwijzing naar Speciaal onderwijs (REC)
De school doet een aanvraag voor verwijzing naar het Speciaal onderwijs bij de Commissie
Arrangeren. Als de Commissie Arrangeren toestemming geeft gaat de aanvraag door naar de
Commissie van Toewijzing. Zij geven een beschikking af. Als de beschikking is afgegeven kan de
leerling geplaatst worden op het SO.
Naar voortgezet onderwijs
In januari worden de ouders van de leerlingen in groep 8 tijdens een informatieavond voorgelicht
over de verschillende mogelijkheden op het gebied van het voortgezet onderwijs. De scholen voor
voortgezet onderwijs organiseren meestal in deze maand open dagen en informatieavonden. Wij
adviseren ouders en leerlingen van groep 8 deze open dagen te bezoeken.
In maart nodigt de leerkracht van groep 8 de ouders en de leerling uit voor een verwijzingsgesprek.
In dat gesprek zal de leerkracht de ouders meedelen welke vorm van vervolgonderwijs hij/zij het best
vindt passen bij hun kind. Dit advies is gebaseerd op de toetsen die bij de leerling zijn afgenomen.
(toetsen Cito- LOVS systeem) Deze zijn vanaf groep 6 verwerkt in de Plaatsingswijzer VO; en de
werkhouding en instelling van de leerling gedurende de lessen. In april wordt de centrale Citoeindtoets afgenomen.
De leerkracht van groep 8 zal samen met de ouders het aanmeldingsformulier van de school voor
voortgezet onderwijs invullen. Het door de ouders en de directeur van de basisschool getekende
formulier zal door de leerkracht van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gestuurd worden.
De school voor voortgezet onderwijs bepaalt vervolgens of de leerling in de geadviseerde
onderwijsvorm geplaatst wordt. Hierover worden de ouders geïnformeerd door de school voor
voortgezet onderwijs.
Schorsing en verwijdering
Wettelijk is vastgelegd dat een verwijdering niet plaatsvindt voordat er voor is gezorgd dat een
andere school de leerling toe kan laten. Hiervan kan slechts worden afgeweken als er aantoonbaar
gedurende acht weken zonder succes is gezocht.
Het bevoegd gezag (stichting Wolderwijs) zal in ieder afzonderlijk geval een afweging maken tussen
het belang van de school bij verwijdering en het belang van de leerling om op de school te blijven. De
gronden tot verwijderen zijn - net als bij weigering - beperkt.
Het is mogelijk dat leerlingen zich misdragen. Als een leerling zich na meerdere waarschuwingen blijft
misdragen, kan hij/zij eerst voor één, daarna voor twee dagen worden geschorst. Als misdragingen
zich dan nog blijven herhalen, kan worden besloten tot een verwijdering van de leerling. Voordat er
een leerling geschorst of verwijderd wordt zal er overlegd worden met het bevoegd gezag. Ouders
zullen van een schorsing of verwijdering altijd schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Het beleid voor toelating, schorsing en verwijdering is gebaseerd op het juridisch katern van de
VOS/ABB. Dit katern ligt op school ter inzage.
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Daarnaast hebben wij als school een protocol Pesten dat aangeeft welke gedragsregels wij op school
hanteren en welke stappen ondernomen worden als deze worden overtreden.
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6

Overlegstructuur

6.1

Intern

Spreekuur/mail
De leerkrachten kunnen een afspraak maken met de IB’er om over de ontwikkeling van een leerling
te praten en hulp te krijgen bij het opstellen, vragen te stellen over de uitvoering en evaluatie van
een groepsplan of ontwikkelingsperspectief. Omdat onze IB’er 1,5 dagen per week aanwezig is, kan
er ook veel via de mail geregeld worden.
Groepsbespreking
De leerkrachten en IB’er bespreken regelmatig leerlingen, die extra hulp nodig hebben. Daarnaast
bespreken de leerkrachten en IBér (per groep) alle leerlingen drie keer per schooljaar tijdens de
groepsbespreking. In deze groepsbespreking kan worden besloten dat een leerling extra
hulp/begeleiding moet krijgen.
Plenaire leerlingbespreking
Naar aanleiding van de groepsbesprekingen wordt een plenaire leerling- bespreking gehouden,
waarbij alle leerkrachten, de IB’er en de directeur aanwezig zijn. Op deze plenaire leerlingbespreking worden de leerlingen besproken die grotere of structurele leer- of gedragsproblemen
hebben, waarvan alle teamleden op de hoogte moeten zijn. Ook kunnen in dit overleg door het team
besluiten worden genomen over verlengde/verkorte basisschoolperiode. Deze bespreking hanteren
we de incident methode.
Onderwijskundige vergadering
Elke 4 weken hebben we een onderwijskundige vergadering, waarbij in principe heel het team
aanwezig is. Tijdens deze vergadering wordt de voortgang van onze schoolontwikkeling besproken.
Overleg IB’er-directeur
Elke maand hebben de IB’er, de directeur en de locatieleider een MT-overleg van ongeveer anderhalf
uur over de voortgang en borging van de zorg.
Analysebespreking
Twee keer per jaar, na het afnemen van de toetsen van het Cito-LOVS systeem, analyseren de
directeur en de IB’er de opbrengsten. Zij maken een document (Cedin) aan met analyses en
conclusies. De inhoud bespreken ze met het team. De gegevens worden verwerkt in het
schooljaarverslag.
Overdracht
Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingen overgedragen naar de volgende groep. Voor
elke leerling wordt een overdracht geschreven, ook als er leerlingen bij dezelfde leerkracht blijven.
De leerlingen die naar een andere leerkracht gaan, worden door de ‘oude leerkracht’ besproken met
de ‘nieuwe leerkracht’.
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6.2

Extern

Externe contacten van de IB’er
1. Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Meppel (SWV Meppel 2203)
2. Schoolbegeleidingsdienst De IJsselgroep
3. commissie arrangeren
4. Het IB-overleg van de IB’ers van stichting Wolderwijs
5. Bureau Jeugdzorg Drenthe
6. CJG de Wolden
7. Schoolmaatschappelijk werk de Wolden
Het kan voorkomen dat de IB’er graag in de klas wil filmen, om zo een optimale zorg te kunnen
realiseren. Als ouders er bezwaar tegen hebben dat hun kind op de film komt te staan, kunnen zij dit
aangeven bij de groepsleerkracht.

De interne zorgstructuur van de school
Waar kan de leerkracht terecht als hij zich zorgen maakt over een leerling?
Op onze school is dit: de IB’er, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werk.
Met deze mensen kan er in en om de school veel zelf opgelost worden.
De schoolmaatschappelijk werker kan bijvoorbeeld het contact onderhouden met het CJG.
Externe zorgstructuur
Bij meervoudige problematiek kan de school -indien bovenstaande lijnen niet of onvoldoende lopenterecht bij de IJsselgroep.

1. Samenwerkingsverband WSNS Meppel 2203
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband WSNS Meppel.
Dit samenwerkingsverband geeft ondersteuning en begeleiding aan basisscholen voor leerlingen die
om allerlei redenen extra zorg nodig hebben. Het samenwerkingsverband helpt ook bij het
bevorderen van de deskundigheid en de inzet van het onderwijzend personeel op de basisschool. In
het kader van het Passend onderwijs zitten wij in een samenwerkingsverband met Meppel,
Hoogeveen en Steenwijk. Er komen drie kamers, die elk afzonderlijk een aantal scholen binnen hun
verband hebben.
2. Schoolbegeleidingsdienst
Soms vallen leerlingen op/uit en is school gedwongen om in overleg en met toestemming van
ouders/verzorgers externe hulp in te schakelen. In eerste instantie doen zij dan een beroep op de
Schoolbegeleidingsdienst in ons geval de IJsselgroep.
Scholen hebben vragen op het gebied van zorgverbreding, maar ook bij keuzes en invoering van
nieuwe methoden en bij personeel- en organisatievraagstukken. Daarnaast biedt de dienst
scholingsmogelijkheden voor leerkrachten. Daarnaast ondersteunt de IJsselgroep netwerken van
Interne Begeleiders en samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar school (WSNS) bij het realiseren
van optimale zorg.
De IJsselgroep vindt het belangrijk ook de ouders / verzorgers goed te informeren. Op school zijn een
aantal ouderfolders van de IJsselgroep aanwezig. In deze ouderfolder is meer informatie te vinden
over bijvoorbeeld de inhoud van een kindonderzoek, wie wordt geïnformeerd over de resultaten van
het onderzoek. Men kan de ouderfolder inzien op school of opvragen bij de IB’er.

obs de Rozebottel januari 2016

28

3. Commissie Arrangeren
Als blijkt, dat een leerling misschien beter is gebaat bij een plaats op de speciale basisschool dan kan
de leerling worden aangemeld bij de commissie arrangeren. Deze commissie oordeelt of een leerling
toelaatbaar is op de speciale basisschool. Deze commissie bestaat uit een orthopedagoog,
maatschappelijk werkende, IB’er van een basisschool en een onafhankelijke voorzitter.
De school melden een leerling aan. In geval van aanmelding moet het volgende aan de commissie
worden toegezonden: een aanmeldingsformulier, een onderwijskundig rapport van de basisschool en
een psychologisch rapport. De school draagt zorg voor al de noodzakelijke formulieren.
De Commissie Arrangeren zal op grond van de te ontvangen informatie beoordelen of de leerling
toelaatbaar is of niet. Binnen 6 weken (vakanties niet meegerekend) na ontvangst van de aanmelding
zal de Commissie een besluit nemen. De ouders en school worden daar altijd schriftelijk van op de
hoogte gehouden.
Ondanks het feit dat over het algemeen overeenstemming is over het besluit van de Commissie, kan
het voorkomen dat ouders niet akkoord gaan met het besluit. Er kan dan een bezwaarschrift worden
ingediend. In de informatiefolder van de Commissie Arrangeren(op elke school aanwezig) staat
beschreven welke procedure dan moet worden gevolgd.
Als de Commissie Arrangeren een beschikking heeft gegeven wordt de aanvraag doorgestuurd naar
de Commissie van Toewijzing. Deze commissie geeft de definitieve beschikking af. Met deze
beschikking kan de formele aanmelding worden gedaan bij de Speciale basisschool of het Speciaal
Onderwijs.
4. IB-overleg stichting Wolderwijs
De IB’ers van stichting Wolderwijs komen zo’n acht keer per jaar bij elkaar om informatie en kennis
uit te wisselen. Minstens één keer per jaar wordt er een scholingsmoment gepland.
De IB’ers en de directeuren hebben scholing gehad over de invoering van ParnasSys en
Opbrengsgericht werken en Flitsbezoeken.
6. JGZ
Overgenomen uit de brochure van de GGD.
Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
Drenthe. De JGZ-medewerkers hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met
uw kind en u als ouder of verzorger. Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2
en in groep 7, meestal in de school, soms in het GGD gebouw of op een andere plaats.
Bij het onderzoek worden een aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de ontwikkeling van het kind in brede zin. Per groep kan het onderzoek verschillen.
Tijdens een onderzoek worden geen inentingen gegeven.
Bij een volledig onderzoek is het gewenst, dat de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zijn. Van tevoren
ontvangen de te onderzoeken leerlingen (en hun ouders) bericht over de plaats en het tijdstip
waarop het onderzoek zal plaatsvinden.
Uit het onderzoek kunnen bijzonderheden naar voren komen, waarvoor een verwijzing naar derden
(bv. de huisarts), een uitgebreider onderzoek of een her- controle wordt afgesproken. Her- controles
en screenings vinden in principe plaats zonder ouders, zoals met u is afgesproken.
Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het
functioneren van uw kind op school van belang zijn, met de leerkracht, mits de ouders daarvoor
toestemming hebben gegeven.
Overleg met de JGZ-medewerker of tussentijds onderzoek is mogelijk. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD). Het internetadres is
www.ggddrenthe.nl.
Logopedische screening
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Alle leerlingen van groep 2 worden in de loop van het schooljaar gescreend door de aan de school
verbonden logopediste. Voor iedere leerling trekt de logopediste ca. 15 minuten uit. Er wordt onder
andere gelet op:
 uitspraak
 gehoor/luistervaardigheid
 mondgedrag, zoals duimzuigen
 stem/ademhaling
De ouders worden geïnformeerd over de uitslag van dit onderzoekje. Leerlingen die problemen
hebben op het gebied van taal, spraak en mondmotoriek, gehoor- of luisterfunctie en stem, komen
op een controlelijst en worden in de groepen 3 t/m 8 opnieuw bekeken. Als behandeling noodzakelijk
is, wordt de leerling doorverwezen naar de plaatselijke logopediepraktijk. Er wordt pas begonnen
met een behandeling als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Mocht u vragen hebben
over de spraak- of taalontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd contact opnemen met de
leerkracht of met de logopedist.
Zieke kinderen
Elk kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Wanneer een leerling langdurig ziek is, thuis of
in het ziekenhuis, dan zorgt de school ervoor dat de leerling betrokken blijft bij het onderwijs. Een
aangepast leerprogramma kan de leerling nodige afleiding geven en zal het contact tussen de leerling
en de school waarborgen. Ook wordt zo voorkomen dat de achterstand te groot wordt om na de
ziekteperiode de draad weer op te pakken.
Om de begeleiding van zieke leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kan de school een
beroep doen op de consulenten ‘Onderwijs aan Zieke Leerlingen’, die werkzaam zijn bij de
IJsselgroep. Zij kunnen de leerkracht adviseren bij het aanpassen van de leerstof aan de
mogelijkheden van het zieke kind. In overleg met de school en de ouders kan de consulent de leerling
1 á 2 keer per week bezoeken en samen met de leerstof bezig zijn.
Verder hebben de consulenten zicht op de aard en de consequenties van ziekten. Meer informatie
over onderwijs aan zieke leerlingen vindt u op internet: www.ziezon.nl . Ouders kunnen bellen met
de IJsselgroep:
Blaloweg 20
8041 AH Zwolle
telefoon 038 453 99 43
fax 038 453 24 45
e-mail info.zwolle@ijsselgroep.nl
6.CJG en
7.Schoolmaatschappelijk werk
Uit: Folder schoolmaatschappelijk werk. CJG de Wolden
Ontwikkeling
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven van
iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber.
Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het
kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets
dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen - naast
aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht voor de sociale en emotionele
ontwikkeling van kinderen. Immers, een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan
een kind dat problemen heeft.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin op school
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Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de
leerkracht eerst met u praten als hij/zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte het kind het beste
en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt u daarover praten met
een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De CJG-medewerker zal samen met u (en
indien wenselijk de leerkracht of intern begeleider) bekijken of schoolmaatschappelijk werk de juiste
hulp is voor uw kind of dat uw kind andere hulp nodig heeft.
Wanneer schoolmaatschappelijk werk?
• Pesten of gepest worden;
• Gescheiden ouders;
• Overlijden van een dierbare;
• Huiselijk geweld of seksueel misbruik;
• Depressieve gevoelens en/of angstgevoelens;
• Gebrek aan zelfvertrouwen. W
aar?
Werkwijze
De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan uw kind in de vorm van een of meerdere
gesprekken met uw kind. Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig om uw kind weer op weg te
helpen. Soms is er voor langere tijd hulp nodig. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt dan samen
met u welke hulp het beste ingeschakeld kan worden en kan deze doorverwijzing voor of met u
regelen. Voor de hulp aan uw kind is de informatie en begeleiding van de leerkracht voor de
schoolmaatschappelijk werker belangrijk. Hiervoor heeft de schoolmaatschappelijk werker voor en
na het hulptraject een overleg met de intern begeleider of de leerkracht.
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De JGZ houdt van
elk kind van 0-19 jaar een dossier bij. Hierin staat alle informatie van de bezoeken aan het
consultatiebureau tot aan de screeningen op school en eventuele onderzoeken door de jeugdarts,
jeugdverpleegkundige of logopedist. Om te zorgen dat dit dossier een volledig beeld geeft van de
ontwikkeling van uw kind, wordt met uw toestemming het verslag van het schoolmaatschappelijk
werk toegevoegd aan het dossier.
Overleg
De schoolmaatschappelijk werker is een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en
werkt nauw samen met collega CJG-medewerkers en verschillende instanties zoals de school, de
huisarts en de wijkagent. Soms is overleg met derden noodzakelijk. Dit overleg vindt alleen plaats als
u daarvoor toestemming heeft gegeven en bij voorkeur in uw aanwezigheid. Van tevoren wordt met
u besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren. Als u niet bij dit
overleg aanwezig kunt zijn wordt u natuurlijk van de uitkomst op de hoogte gebracht.
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7

7.1

Zorgprofiel

Specialiteit

In het kader van Passend Onderwijs, zoals dat vanaf augustus 2014 verplicht is, hebben wij, samen
met de andere scholen binnen onze stichting Wolderwijs in 2014 de zorgspecialiteiten van onze
school in kaart gebracht. Leerlingen met een zorgvraag worden vanaf 2014 niet op een school
aangemeld, maar zij krijgen een bestuursaanmelding. Op basis van de zorgvraag wordt gekeken
welke school binnen het bestuur de beste zorg kan bieden aan de betreffende leerling. De
zorgspecialiteiten zijn per school in kaart gebracht.

7.2

Grenzen aan onze zorg

Op obs de Rozebottel zien we het als onze taak om al onze kinderen goed en passend onderwijs te
bieden, zowel op pedagogisch (opvoedkundig) als op didactisch (onderwijskundig) gebied. We
realiseren ons ook dat we beperkingen hebben; er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de zorg die
de Rozebottel kan bieden. Daarom hebben we de grenzen van onze zorg bepaald om teleurstellingen
en verkeerde verwachtingen tegen te gaan.
Dit zijn de grenzen van onze zorg:
 Als een kind een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt,
waardoor de rust en veiligheid in de groep/school verstoord wordt, kunnen wij onvoldoende
kwalitatief onderwijs bieden aan de groep en het betreffende kind.
 Als een kind met een handicap een zodanige verzorging/behandeling vraagt dat daardoor het
onderwijs aan het betreffende kind onvoldoende tot zijn recht komt en daardoor
onvoldoende kwalitatief is voor het kind en/of de groep.
 Als het onderwijs aan een kind met een handicap een zodanig beslag legt op de aandacht van
de leerkracht, dat er onvoldoende tijd en aandacht kan worden geboden aan de andere
kinderen in de groep, waardoor het onderwijs onvoldoende kwaliteit biedt.
 Als een kind het lesprogramma van de groep op twee of meer hoofdvakken niet kan volgen
en handelingsplannen ontoereikend zijn, kan het in aanmerking komen voor verlengde
basisschoolperiode of een eigen leerlijn. De grens van de zorg van onze school wordt in dit
geval bereikt als:
 Een kind hierdoor sociaal-emotioneel geïsoleerd raakt
 Meer individuele hulp geboden moet worden dan in de groep haalbaar is
 Het de school ontbreekt aan voldoende specialistische hulp
 Als een kind zich op onze school ongelukkig voelt, geen aansluiting (meer) vindt bij
groepsgenootjes en/of als een kind zich cognitief en sociaal niet meer ontwikkelt.
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8

Beleidsvoornemens

8.1

Analyses

Op de Rozebottel hebben we drie keer per jaar een bespreking te hebben met de leerkrachten
waarin de groepsplannen centraal staan. Van daaruit worden didactische groepsanalyses per groep
gemaakt door de leerkrachten en die vervolgens weer leiden toot bijstelling van het groepsplan.
Twee keer per schooljaar voeren de IB’er en de directeur analyses uit van de opbrengsten van het
Cito-LOVS systeem en KanVas. Deze analyses worden gedocumenteerd en besproken met het team.
De opbrengstgegevens worden gepubliceerd in het schooljaarverslag.
Ook twee keer per jaar bespreken de directeur , de locatieleider en de IB’er de Kwintookaarten/verbeterplannen Opbrengsten en Zorg en begeleiding. Aan CEDIN wordt gevraagd nieuwe input te
leveren. De verbeterplannen worden bijgewerkt.

8.2

Verbeterplannen

Twee keer per jaar worden de Cito-LOVS resultaten verwerkt in verbeterplannen.

8.3

Evaluatie schoolondersteuningsplan

Elk schooljaar evalueren de IB’er ,de locatieleider en de directeur het schoolondersteuningsprofiel.
Daarbij verwerken zij de nieuwe input. Daar waar nodig worden bijstellingen gedaan. Van de
evaluatie doet de IB’er verslag naar het team. In 2020 wordt dit plan volledig gereviseerd.
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