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Inleiding 
 

Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van Het Baken.  U leest hier welke 

mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende 

onderwijsbehoeften. 

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Binnen dit 

samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs op de verschillende 

scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het 

Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. 

In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt het een 

schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te 

lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen 

de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.  

Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een  ‘checklist op één A4’.  Hier is in één oogopslag terug te 

vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op de site www.swvponoord-

kennemerland.nl . Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning die binnen het samenwerkingsverband  

PO Noord-Kennemerland geboden wordt. 

 
 
 
 
C.B.S. Het Baken (05SC) 
Bovenweg 68 
1834CG Sint Pancras 

  

http://www.swvponoord-kennemerland.nl/
http://www.swvponoord-kennemerland.nl/
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1. Passend onderwijs  
 

1.1 Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland 
De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zo veel 

mogelijk thuisnabij plaatsvindt en dat is toegesneden op de behoeften en talenten van het kind, met als doel 

dat zij tot optimale ontplooiing komen en opgroeien tot evenwichtige volwassenen en burgers. Alle 

schoolbesturen gaan voor sterke scholen met sterke leerkrachten. Goede leerlingenzorg en passend onderwijs 

zijn gebaat bij een optimistische kindvisie. We richten ons dan ook op de mogelijkheden van kinderen. 

Wezenlijke instrumenten zijn daarbij het vakmanschap van de leerkracht en een goede samenwerking met de 

ouders. Wij richten ons te allen tijde op preventie met als uitgangspunt: regulier waar het kan, speciaal waar 

het moet. 

Om bovenstaande te bereiken en te kunnen komen tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning vindt 

het samenwerkingsverband de volgende zaken van groot belang:  

 Integrale, thuisnabije zorg voor leerlingen. 

 Een heldere, efficiënte en gedragen toewijzingsprocedure die kinderen leidt naar passende 

ondersteuningsarrangementen.  

 Een eenduidige onderwijs- en zorgroute in de regio. 

 Samenwerking en afstemming met gemeenten en relevante ketenpartners, waarbij het streven is: één 

gezin, één plan.  

 Zo veel mogelijk ontschotting van de budgetten.  

 Het werken volgens de visie en systematiek van handelingsgericht en oplossingsgericht werken.  

 Ruimte voor school en professional om binnen de gezamenlijke kaders eigen keuzes te maken. 

Randvoorwaarden hierbij zijn dat de bureaucratie tot een minimum beperkt blijft en dat lijnen helder en 

kort worden gehouden.  

(Ondersteuningsplan SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

1.2 Passend onderwijs op Het Baken 
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt 

is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.  Daarbij is het van belang de 

ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in 

samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en 

pedagogische partner. 

Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar 

ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de 

ondersteuningsbehoeften van elk kind.  

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat 

geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit 

extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het 

samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een 

andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het 

samenwerkingsverband en het schoolbestuur. 

1.3 Handelingsgericht werken 
Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op onze school.   Daarbij 

is het belangrijk vooruit te kijken en preventief,  planmatig te handelen. 
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Uitgangspunten handelingsgericht werken: 

1. Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal 

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school 

3. Leerkracht speelt een belangrijke rol  

4. Positieve aspecten zijn van groot belang 

5. Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling 

6. Doelgericht handelen 

7. Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze 

Samenwerken met ouders  

Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van het 

kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de opvoeding. Zij kennen hun kind het langst 

en het best. Leerkrachten, intern begeleider en directie zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor 

het onderwijs op school. Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de 

ontwikkeling van het kind.  

En wat wil de leerling zelf? 

De meeste kinderen kunnen zelf aangeven wat ze goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. De leerkracht 

probeert het kind te betrekken bij het bepalen van eigen leerdoelen. Samen met het kind wordt bedacht wat 

nodig is om het gestelde doel te bereiken. De leerkracht of intern begeleider voert gesprekken met het kind en 

kan hierbij gebruik maken van het kindformulier uit Topdossier.   
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2. Basisondersteuning 
“Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken mate van ondersteuning die elke 

school in het samenwerkingsverband biedt. Uitgangspunt is dat alle scholen binnen het samenwerkingsverband 

deze basisondersteuning met de daartoe beschikbaar gestelde middelen zelf moeten kunnen organiseren en dat 

die basisondersteuning toereikend is voor leerlingen die kunnen functioneren zonder dat de eigen veiligheid of 

die van hun omgeving in het geding komt.  Afspraken over de basisondersteuning zijn vastgelegd in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband”. (SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

 

De vier aspecten van basisondersteuning zijn: 

1. Basiskwaliteit 

2. Planmatig werken 

3. Kwaliteit van de ondersteuningsstructuur  

4. Preventieve  en lichte curatieve interventies 

2.1 Basiskwaliteit. 
“De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met behulp van het 

toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun 

basiskwaliteit op orde.“ (SWV PO-Noord-Kennemerland, 2014) 

2.2 Planmatig werken  
“De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben, daarop 

een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert.” 

 

2.2.1 De cyclus handelingsgericht werken 

Het schooljaar is ingericht in vier planperioden van 10 weken.  

Elke planperiode verloopt volgens de vier fasen uit de cyclus handelingsgericht werken : waarnemen, 

begrijpen, plannen en uitvoeren. 
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Fase 1. Waarnemen 

Onder waarnemen verstaan we het verzamelen van gegevens door de leerkracht. Deze gegevens verkrijgt de 

leerkracht door het kind te observeren tijdens spel en werk in de klas, door  gesprekken met het kind en de 

ouders , het schriftelijk werk van de leerling en door het bijhouden van de resultaten van methodegebonden 

toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Foutenanalyses maken hier deel van uit. De waarnemingen 

van de leerkracht worden verkort weergegeven in het didactisch groepsoverzicht.  

 

Fase 2. Begrijpen 

Het didactisch groepsoverzicht 

In het didactisch groepsoverzicht is voor elk kind per vakgebied terug te vinden: 

- Bevorderende factoren  

- Belemmerende factoren 

- Toetsresultaten leerlingvolgsysteem (3 t/m 8) 

- Toetsresultaten methodetoetsen (3 t/m 8) 

- Evaluatie voorgaande planperiode 

- Ondersteuningsbehoeften 

- Indeling in subgroepjes 

Fase 3. Plannen 

Doelen stellen 

De leerkracht stelt voor een periode van 10 weken per vakgebied inhoudelijke doelen vast. In de groepen  

3 t/m 8 worden daarnaast doelen geformuleerd in te behalen vaardigheidsscore op het Cito 

leerlingvolgsysteem voor het betreffende vakgebied en in gewenste resultaten op de methodetoetsen. 

 

Clusteren van onderwijsbehoeften 

Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden gegroepeerd in 3 subgroepen: 

 een basisgroep/ instructie gevoelige groep;   

 een plusgroep/ instructie onafhankelijke groep;  

 een extra instructiegroep/ instructie afhankelijke groep; 

 

Groepsplannen 

Met behulp van de gegevens uit het didactisch groepsoverzicht  bepaalt de leerkracht op welke wijze de 

verschillende subgroepen de gestelde doelen kunnen behalen. De leerkracht plant het onderwijs door middel 

van groepsplannen. Aanpak, inhoud en organisatie van het onderwijs wordt concreet omschreven . Tot slot 

wordt in het groepsplan vermeld op welke wijze zal worden geëvalueerd. 

 

Fase 4. Uitvoeren 

De groepsplannen worden uitgewerkt in de dag- en weekplanning van de groep. 

In de dag- en weekplanning zijn de activiteiten van de drie subgroepen en eventueel van individuele leerlingen 

omschreven. Er wordt duidelijk aangegeven op welke manier het onderwijs in de groep georganiseerd is.  

Voor leerlingen uit de instructie afhankelijke groep wordt per les kort, het doel of activiteit van de les 

aangegeven. De leerkracht maakt tevens een korte notitie (steekwoorden) over het verloop van deze activiteit. 

 

Fase 1. Evalueren 

Aan het eind van elke planperiode wordt het groepsplan geëvalueerd. Deze fase valt samen met  fase 1 van de 

cyclus handelingsgericht werken: de fase van het waarnemen. Het is van groot belang dat de evaluatie zo 

concreet mogelijk is. Aan de hand van de evaluatie wordt het didactisch groepsoverzicht bijgesteld en 

worden er beredeneerde keuzes voor het vervolg gegeven. Dit wordt weergegeven in het groepsplan van de 

volgende planperiode.  
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Tussenevaluatie  

Halverwege een planperiode wordt voor leerlingen met een D of E score op de Citotoetsen een tussenevaluatie 

gemaakt.  

2.3 Preventieve en licht curatieve interventies  

2.3.1 Signalering  van ondersteuningsbehoeften 
De volgende instrumenten worden gebruikt: 

 

 Methode gebonden toetsen; 

 Cito leerlingvolgsysteem (bijlage: toetskalender en afspraken bij de toetskalender); 

 Observatie en registratiesysteem groep 1 en 2, Kleuterplein; 

 Observatiesysteem sociaal emotionele ontwikkeling, SCOL; 

 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden. 

2.3.2 Ondersteuning bij het leren 
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie  

Deskundigheid 
 

 Dyslexiespecialist (IB-er) 

 Taal/Leesspecialist in opleiding 

 Nascholing: via Tabijnacademie 

Aandacht en tijd 
 

 Verlengde instructiegroep met Estafette: zorg op 
zorgniveau 3 (CITO D IV leerlingen) 

 1 uur extra leestijd met Connect en Ralfi lezen, zorg op 
zorgniveau 4 (Onderwijsprofessionals), voor CITO E V 
leerlingen (zie dyslexie protocol en schoolplan) 

 Dyslexiespecialist: organiseert samen met ouders 
verwijzingen voor onderzoek en begeleiding naar het 
IWAL of ander instituut. 

Voorziening 
 

 Stappenplan dyslexie Het Baken (zie bijlage 1) 

 Landelijk dyslexie protocol 

 ICT:  L2S 

 Laptops en tablets 

 Snappet groep 6 +7 

Gebouw 
 

 Extra werkplekken en diverse ruimtes om leerlingen 
extra te begeleiden 

Samenwerking met externe partners 
 

 IWAL,  

 ONL, 

 OnderwijsProfessionals , 

 Onderwijsexpert SWV Noord Kennemerland. 

 
Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie 

Deskundigheid 
 

 rekenspecialist, 

 intern begeleiding didactisch onderzoek rekenen,  

 dyscalculie 

Aandacht en tijd 
 

 rekenspecialist 

 IB-er 

 nascholing team via Tabijnacademie: 'Met sprongen 
vooruit' 

Voorziening 
 

 Protocol dyscalculie 

 ICT materialen: software Wereld in Getallen. 

 Laptops en tablets 

 Pilot Snappet groep 6 
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Gebouw 
 

 Extra werkplekken en diverse ruimtes om leerlingen 
extra te begeleiden 

Samenwerking met externe partners 
 

 OnderwijsProfessionals, 

 Onderwijsexpert SWV Noord Kennemerland. 

 
 

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie 
Deskundigheid 
 

 VakWerkgroep plusleerlingen: interne begeleider/ 3 
leerkrachten 

 Team geschoold in DHH 

Aandacht en tijd 
 

 Extra inzet en tijd (3 uur per week) door 
plusklasleerkracht (+40 uur p.j. beleid) 

 Taakuren toegekend aan werkgroepleden 

Voorziening 
 

 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden 

 Extra formatie (1.5 uur per week) voor 
‘plusklasleerkracht’ 

Materialen:  
Pittige Plustorens en werkmappen groepen 5-6 -7-8 

        Compacten en verrijken van de leerstof. 

Gebouw  Extra werkplekken 

Samenwerking met externe partners 
 

 Samenwerking met andere Tabijnscholen  

 Onderwijsexpert SWV Noord Kennemerland. 

 Evt. gebruik maken van de Plusklas van de Willem 
Alexander. (Lonneke Heijnen) 

 

 

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie 

Deskundigheid 
 

 intern begeleider, 

 Onderwijsexpert SWV 

Aandacht en tijd  IB 

Voorziening 
 

 Groepsplannen, werken in één ster(minimum doelen) 

 TopDossier waarin een OPP is verwerkt.  

 Werken in: ‘Op weg naar 1F’ 

Gebouw  N.v.t. 

Samenwerking met externe partners 
 

 samenwerking met andere Tabijnscholen in netwerken  

 Onderwijsexpert SWV 

 Ondersteuningsteam en multidisciplinair overleg 
(MDO) 

 OnderwijsProfessionals 

 

Procedure voor het werken met een eigen leerlijn en ontwikkelingsperspectief 

Een leerling kan overgaan op een eigen leerlijn met OPP (verwerkt in het Topdossier) indien er sprake is van: 

 Minstens driemaal een V-score op de toets van het LOVS voor het betreffende vakgebied; 

 Deze resultaten zijn ontstaan door kindkenmerken; 

 De didactische en pedagogische resistentie is aangetoond d.m.v. het uitvoeren en evalueren van 
planmatig onderwijs over een langere periode; 

 Er is aanvullend onderzoek geweest in de vorm van een PDO (of eventueel ander onderzoek) 

 Het Ondersteuningsteam en de ouders zijn betrokken geweest bij het opstellen van het OPP; 

 Het Ontwikkelingsperspectief bevat een reële inschatting van het uitstroomniveau van de leerling 
naar het voortgezet onderwijs en van de didactische tussen- en einddoelen voor de vakken 
waarvoor een eigen leerlijn wordt aangeboden; 

 Deze doelen worden per vakgebied uitgedrukt in een individuele vaardigheidsscore op de 
betreffende toets van het LOVS; 
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 De tussendoelen worden minimaal tweemaal per jaar samen met ouders geëvalueerd en het 
ontwikkelingsperspectief wordt, indien nodig bijgesteld; 
 

NB. Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen via een arrangement wordt altijd een Topdossier 

gestart. Zie paragraaf 2.4.3  

 

2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 
 

Preventief handelen 

Door handelingsgericht vooruit te kijken en duidelijke verwachtingen te scheppen kunnen gedragsproblemen 

worden voorkomen. Een positief pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde. 

 

Programma of methode voor sociale veiligheid  

De school gebruikt als leidraad sociale veiligheid een aantal regels & routines uit ‘Teach like a champion’. 

Daarnaast beschikt de school beschikt over een pestprotocol (zie bijlage). De gedragsspecialist is tevens 

aanspreekpunt bij pestgedrag. Jaarlijks doet de school mee aan de activiteiten van de Week tegen pesten. Als 

methode voor sociaal emotioneel leren maakt de school gebruik van KWINK  

 

Aanbod voor leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek  

Deskundigheid 
 

 intern begeleider 

 gedragsspecialist LB 

Aandacht en tijd 
 

 gedragsspecialist 

 MDO met alle betrokkenen 

Voorziening  Topdossier 

 Groepsarrangementen 

Gebouw 
 

 prikkelarme werkruimte 

 time-out plek. 

Samenwerking met externe 
partners 
 

 Onderwijsexpert van het SWV, 

 Centrum Jeugd en Gezin, Veilig Thuis 

 Verwijsindex 

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Op bestuursniveau is een protocol kindermishandeling vastgesteld. 

 

2.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling 

 

Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften 

Deskundigheid 
 

 intern begeleider, 

 Samenwerking met kinderfysiotherapeut en ergotherapeut 

Aandacht en tijd  Ondersteuningsteam en Multidisciplinair overleg 

Voorziening  Speelzaal 

Gebouw 
 

 Het gehele gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

 Invalidetoilet  

Samenwerking met externe 
partners 
 

 Onderwijsexpert van SWV 

 Kinderfysiotherapeut en ergotherapeut 

 

Medische handelingen 

Binnen het bestuur is een protocol voor medische handelingen vastgelegd. 
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2.4 Ondersteuningsstructuur 
De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd, 

ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.  

 

2.4.1  Ondersteuningsroute binnen school  

School en leerkrachten                                                       Interactie met ouders  

Stap1 
Leerkracht in de groep observeert, 
signaleert, voert kindgesprek en werkt 
handelingsgericht m.b.v. de groepsplannen. 
 

1.Leerkracht gaat in gesprek met ouders, delen 
zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen van de 
aanpak. 
 

 
2.Leerkracht informeert ouders en wisselt 
ervaringen uit (maak gebruik van expertise 
ouders). 
 
 
3.Leerkracht informeert de ouders. 

Stap 2 
Leerkracht overlegt met intern begeleider op 
afspraak 
 

Stap 3 
Leerkracht overlegt periodiek met IB-er; 
Januari/juni in aanwezigheid van de directeur over 
de opbrengsten. 
Oktober/april naar aanleiding van observaties en 
SCOL. 

Stap 4 
a. IB-er /leerkracht hebben consultatief overleg 
b. Ondersteuningsteam (OT) door: leerkracht/ IB-er 
directeur/onderwijsexpert SWV en ouders.  
c. (eventueel) Start Topdossier. 
 

4.Ouders zijn bij het Ondersteuningsteam aanwezig 
en denken mee als partners. 
Zo niet geven zij mondeling toestemming voor deze 
bespreking. 
De ouders ontvangen na het OT via de leerkracht 
een notulen van het OT met de gemaakte afspraken. 

Stap 5  
Na het beslissen van het opstellen van een 
TopDossier binnen het Ondersteuningsteam: 
Multi Disciplinair Overleg door:  onderwijsexpert 
(voorzitter)/ leerkracht/ ouders/ IB-er / directeur in 
overleg en zo nodig externe partners. 

5.Ouders zijn aanwezig en krijgen na ieder MDO 
inzage in het TopDossier toegestuurd met de 
aangevulde afspraken. 
De ouders accoderen na ieder MDO het TopDossier 
voor gezien. 

Stap 6 
a. Indien basisondersteuning: afspraken intern 
b. Indien extra ondersteuning of verwijzing SBO/ SO:   
    besluit arrangement nemen 

 
6.Toelichting aan ouders over de route SBO/SO. 
 

Stap 7 
Arrangeergesprek met relevante partners 
betrokkenen (TopDossier) 

 
7.Ouders uitnodigen bij bespreking. 
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2.4.2 Ondersteuningsteam  

Het ondersteuningsteam bestaat uit onderwijs- en zorgexperts die vanuit een meer generalistische blik een 

consulterende functie voor de scholen hebben. Iedere groep scholen krijgt een onderwijsexpert en een 

zorgexpert toegewezen. De expert bedient een groep scholen en is daarmee het schakelpunt tussen:  

 De school en het expertise cluster met de ketenpartners voor het inzetten van passende ondersteunings- 

of onderwijsarrangementen.  

 De school en de toewijzingscommissie die de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis) onderwijs bepaalt.  

 Scholen in hetzelfde werkgebied om met elkaar een goede afstemming te waarborgen.  

Het ondersteuningsteam opereert als een netwerkorganisatie: de experts zijn (gedeeltelijk) afkomstig van 

ketenpartners verbonden aan een eigen organisatie en discipline en zijn vanuit hun eigen werkplek op afroep 

beschikbaar. Tevens beschikt het ondersteuningsteam over een budget per werkgebied van waaruit de 

onderwijsexpert in goed overleg met alle betrokkenen een ondersteuningsarrangement kan toewijzen. Het 

team wordt aangestuurd door een coördinator van het samenwerkingsverband.  

 

De onderwijs- en zorgexperts:  

 dragen zorg voor een integrale onderwijs- en zorgondersteuning gericht op de leerling, leerkracht, school 

en ouders.  

 hebben de mogelijkheid om vanuit het budget wat bestemd is voor desbetreffend werkgebied een 

ondersteuningsarrangement toe te kennen.  

 werken vanuit het denkkader handelingsgericht werken, het educatief partnerschap en het principe één 

gezin, één plan.  

 vormen de structurele verbinding naar het expertise cluster, van waaruit de ketenpartners de 

noodzakelijke verbreding en verdieping van de ondersteuning kunnen bieden.  

 signaleren de ondersteuningsvragen die op de scholen aanwezig zijn. Met het bundelen van deze vragen 

binnen het samenwerkingsverband kan, naast de professionalisering op schoolniveau, ook de 

professionalisering op het niveau van het samenwerkingsverband worden opgepakt.  

 zijn flexibel inzetbaar en werken vanuit de vraag van de scholen.  

 

Wat biedt het ondersteuningsteam de scholen?  

 Multidisciplinaire bespreking met ketenpartners.  

 Het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en/of leerkracht. 

 Het toekennen van ondersteuningsarrangement.  

 Het geven van handelingsgericht advies.  

 Consulentenrol voor ouders en scholen.  

 Zorgen voor de koppeling met jeugd gerelateerde zorgtaken.  

 Formuleren en het toewijzen van de benodigde extra ondersteuning (ondersteunings-, zorg- of 

onderwijsarrangement).  

 Adequaat kunnen inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. 

(Ondersteuningsplan SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

 

2.4.3 Het TOPdossier 

Het TOPdossier is een hulpmiddel om de ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart te brengen.  

Relevante gegevens, bevorderende en belemmerende factoren worden samen met ouders en de leden van het 

ondersteuningsteam beschreven. De intern begeleider coördineert het invullen en archiveren van het 

TOPdossier.  
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2.4.4 Onderwijsexpert SWV  

Aan de school is een onderwijsexpert vanuit het samenwerkingsverband verbonden.  Deze onderwijsexpert kan 

worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op individueel- groeps- en schoolniveau. De 

onderwijsondersteuner heeft een adviserende en coachende rol. De onderwijsondersteuner heeft zitting in het 

ondersteuningsteam. 

 

2.4.5 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk 

De CJG coach is per oproep beschikbaar. De coaches van het CJG zijn er om naast het gezin te staan en duidelijk 

te krijgen wat de hulpvraag is. Vervolgens kijken zij wat daarvoor nodig is en waar de benodigde hulp kan 

worden gehaald. Waar mogelijk wordt kortdurende hulp geboden (3 maanden). Dit betreft dan lichte en 

enkelvoudige opvoedvragen. Wanneer er meer nodig is wordt doorgezet naar een achterliggende 

voorzieningen. Daarnaast adviseert de CJG coach de scholen.  

 

Verwijsindex 

Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden overwogen een 

leerling aan te melden voor de verwijsindex. Binnen de school is één intern begeleider  aangewezen als 

contactpersoon. Hij/zij is als enige bevoegd een  melding bij de verwijsindex  te doen. Melding geschiedt alleen 

na overleg met de directeur en met medeweten van de ouders.  

Doel van een melding is zicht te krijgen op de in het gezin aanwezige hulpverlening en om duidelijk te krijgen 

welke instantie de coördinatie van de hulpverlening op zich neemt. Bij een `match` nemen hulpverlenende 

instanties en school  contact met elkaar op. De instantie met de meeste bevoegdheden is verplicht de zorg 

rond het gezin te coördineren. Dit is nooit de school. 

 

2.4.6  Overige externe deskundigen (indien van toepassing) 

 

2.4.7 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school 

Functie/ 
deskundigheid 

Fte  Taak 
 

Leerkracht 
 

 Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Voert de basisondersteuning in 
de groep uit.  
Heeft basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) 
ondersteuningsbehoeften  bij leren en gedrag.  
Onderhoudt contact met ouders en kind. Draagt  zorg voor het invullen, 
analyseren  van de toets gegevens en het maken en evalueren van de 
groepsplannen. 
Draagt bij aan het invullen en uitvoeren van het TopDossier. 
Noteert gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem. 

Intern begeleider  
 

 Levert  bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van 
basisondersteuning in de school, waar onder het opbrengstgericht werken. 
Ondersteunt leraren bij het bieden van passend onderwijs en houdt 
groepsbesprekingen. Ondersteunt gesprekken met leerkrachten, ouders, 
kinderen,  en externen en bewaakt de gemaakte afspraken.  
Noteert afspraken in het leerlingvolgsysteem. 
Verzorgt agenda/ notulen van het ondersteuningsteam. Coördineert en levert 
een inhoudelijke bijdrage aan het invullen  van het TopDossier  
Doet pedagogisch-didactisch onderzoek.  
Rapporteert aan en overlegt met directie. 

Directeur 
 

 Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de uitvoering van 
passend onderwijs en het opbrengstgericht werken. Faciliteert en ondersteunt 
leerkracht en IB waar nodig. Voorzitter van het ondersteuningsteam. 
Onderhoudt contacten met ouders, kinderen, leerkrachten , IB, bestuur, externen. 
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Dyslexiespecialist 
 

 Adviseert en informeert leerkrachten en ouders op het gebied van lezen, spelling 
en dyslexie. Bewaakt de afspraken over het lezen op zorgniveau 2 en 3 (zie 
dyslexieprotocol). 
Kent de verwijzingsprocedure naar externen voor onderzoek en begeleiding bij 
dyslexie. Ondersteunt de ouders bij de aanvraag voor het onderzoek en stelt 
samen met de leerkracht het OKR samen voor deze aanvraag. 
Onderhoudt samen met de leerkracht contact met de externe onderzoeker en/ of 
begeleider. 
Is op de hoogte van de afspraken rond compensatie/ dispensatie op school. 

Gedragsspecialist 
 

 Ondersteunt leerkrachten en de intern begeleiders bij vragen rondom 
gedragsproblematiek. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de 
preventie van probleemgedrag centraal staat.  

Leescoördinator 
 

 Ondersteunt leerkrachten en de intern begeleiders bij vragen rondom 
leesproblemen. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de leesmotivatie 
centraal staat. 
Adviseert leerkrachten en IB-er bij het gebruik van de leesmaterialen en – 
activiteiten.. 

Rekencoördinator 
 

 Ondersteunt leerkrachten en de intern begeleiders bij vragen rondom 
rekenproblemen. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de preventie van 
rekenproblemen centraal staat. 
Adviseert leerkrachten en IB-er bij het gebruik van de rekenmethode. 

 

2.4.8 Leerling-dossier 

In het administratieprogramma ESIS is voor elke leerling een leerling-dossier aangemaakt. Hierin is opgenomen:  

 de leerlingenadministratie  

 uitslagen van toetsresultaten  

 gegevens uit het leerlingvolgsysteem  

 verslagen van gesprekken met ouders  

 afspraken die er over de leerling zijn gemaakt 

 eventueel het onderwijskundig rapport 

 groepsplannen 
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3. Extra ondersteuning 
‘Uiteraard blijven er leerlingen voor wie de geboden basisondersteuning niet voldoende is en waarbij er sprake 

is van complexe en/of gecombineerde ondersteuningsbehoeften. Op dat moment kan er door de scholen een 

beroep worden gedaan op de extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 

heeft de extra ondersteuning op verschillende manieren georganiseerd.’(SWV PO Noord-Kennemerland) 

3.1 Procedure toewijzen naar extra ondersteuning 
In het volgende stroomdiagram staan de routes beschreven die er binnen het samenwerkingsverband zijn 

vanaf de signalering dat een leerling wellicht extra ondersteuning behoeft tot aan het eventueel vinden en 

toekennen van een arrangement, waarmee een passend onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. 

 

 

(ondersteuningsplan SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

 

Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek. Wat zijn de 

onderwijsbehoeften van deze leerling? Wat is er nodig aan ondersteuning? Met de antwoorden op deze en 

andere vragen wordt met elkaar een arrangement op maat gemaakt. De uiteindelijke aanvraag voor extra 

ondersteuning  loopt via het samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. Bij de toekenning van een 

arrangement is de school verplicht voor de leerling een ontwikkelingsperspectief op te stellen. 
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3.2 Bovenschoolse onderwijsarrangementen 
Ook de komende jaren zullen sommige kinderen het beste geholpen kunnen worden met een tijdelijke plaats 

op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het is ook mogelijk zogeheten tussenvoorzieningen in te richten, 

waar leerlingen bijvoorbeeld gedurende een crisis, onderwijs en ondersteuning kunnen krijgen. Binnen het 

samenwerkingsverband beschikken we over een expertise cluster, van waaruit specifieke 

onderwijsarrangementen aangeboden worden. Bij deze zogenaamde bovenschoolse onderwijsarrangementen 

wordt een leerling ingeschreven op een andere school. Bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor 

het speciaal (basis)onderwijs is doorslaggevend dat de huidige basisschool of een andere basisschool uit het 

buurtnetwerk niet in staat is aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van het kind te voldoen. Er is zeer 

specifieke expertise en een specifieke schoolomgeving noodzakelijk om de leerling te kunnen bieden wat hij 

nodig heeft. De scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken dagelijks met leerlingen met een grote 

diversiteit aan specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften. De toelaatbaarheid tot deze bovenschoolse 

onderwijsarrangementen wordt door de toewijzingscommissie bepaald. 

Het speciaal basisonderwijs  

Het speciaal basisonderwijs is voor leerlingen die extra begeleiding en voorzieningen nodig hebben, maar niet 

zozeer de onderwijsbehoeften voor het speciaal onderwijs hebben. En voor moeilijk lerende leerlingen en 

leerlingen met gedragsproblemen die (tijdelijk) niet in het regulier basisonderwijs naar school kunnen. Deze 

scholen bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Scholen voor speciaal basisonderwijs 

beschikken over een bredere basisondersteuning dan de reguliere basisscholen. Zo beschikken zij veelal over 

kleinere klassen, zijn de leerkrachten extra geschoold en is er interne ondersteuning van een orthopedagoog of 

psycholoog. Daarnaast hebben de scholen voor speciaal basisonderwijs ook vaak de beschikking over andere 

specialisten zoals een logopedist, kinderfysiotherapeut en speltherapeut. Hierdoor zijn onze scholen voor 

speciaal basisonderwijs in staat het onderwijs verder af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling.  

De toeleiding tot het SBO verloopt via het TOPdossier en een MDO. 

Het speciaal onderwijs  

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze onderwijs-

ondersteuningsbehoeften zijn gericht op een of meerdere van de volgende ontwikkelingsgebieden: cognitie, 

lichamelijke ontwikkeling, werkhouding of gedrag. 

3.3 Rechtstreekse instroom vanuit voorschoolse voorzieningen 
Voor een kleine groep leerlingen is bij de geboorte al duidelijk - of wordt op de voorschoolse voorziening al 

duidelijk - dat zij aangewezen zullen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen volgen daarom niet de 

reguliere route van ondersteuningstoewijzing.  

Het samenwerkingsverband gaat over tot de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor het 

vaststellen van de toelaatbaarheid van ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB-leerlingen):  

A. een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak 

met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, 

bijna niet kunnen zitten/staan), of 

B. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge van 

ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of  

C. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te reguleren 

gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen. 
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Dit houdt in dat:  

 Toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB-leerlingen als beschreven onder A, B en C eenmalig worden 

afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het speciaal onderwijs. Veel leerlingen 

maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs op de leeftijd van 12 jaar, maar in elk geval 

verlaten de leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 

jaar hebben bereikt.  

 Bij de overstap van speciaal onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs een nieuwe 

toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband voortgezet 

onderwijs. 

3.4 Extra leer en ontwikkelingsondersteuning  
Soms kan een school meer dan de binnen het samenwerkingsverband afgesproken basisondersteuning bieden. 

Een school heeft dan bijvoorbeeld een specifieke aanpak ontwikkeld , extra voorzieningen of speciale expertise 

in de school.  

Onze school heeft ervaring met het uitvoeren van de volgende ondersteuningsarrangementen: 

Arrangement Invulling 

De school heeft een aanpak voor leerlingen met: 

Taal Ontwikkelingsstoornis 

 

Deskundigheid: arrangement via Wonderwijs 
Aandacht en tijd: maatwerk per leerling 
Voorziening:  
Gebouw: aparte werkruimte 
Samenwerking:  ambulant begeleider cluster 2 

De school heeft een aanpak voor leerlingen met: 

Rekenproblemen (dyscalculie) in combinatie met 

beneden gemiddelde intelligentie.  

Deskundigheid: IB-er  
Aandacht en tijd: maatwerk per leerling 
Voorziening:  
Gebouw: aparte werkruimte 
Samenwerking:  n.v.t. 

De school heeft een aanpak voor leerlingen met: 

‘Leren leren’ : Ik leer anders 

Deskundigheid:  
Aandacht en tijd: maatwerk per leerling 
Voorziening:  
Gebouw: aparte werkruimte 
Samenwerking:  n.v.t. 
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4. Exclusie 
Wij kunnen niet aan de ondersteuningsbehoefte voldoen van kinderen indien: 

- Door het gedrag van de leerling de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) 
in gevaar komt. 

- Door het gedrag van de leerling het leerproces van de leerling zelf, of medeleerlingen in gevaar komt. 
- De leerling onvoldoende zelfredzaam is. 
- Er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling. 
- Er sprake is van stapeling van problematiek in een groep. 
- De zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of inkopen. 
- De school, door gebrek aan middelen of door onvoldoende begeleidingsmogelijkheden, niet aan de 

ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet kan komen. 
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5. Checklist Schoolondersteuningsprofiel (samenvatting) 
 

School:                  Het Baken 
Bestuur:                Stichting Tabijn 

 

Basisondersteuning 

Onze basiskwaliteit: 

1= niet aanwezig   2= enigszins aanwezig   3= voldoende aanwezig   4= goed 1 2 3 4 

Handelingsgericht werken    x 

Planmatig werken    X 

Ondersteuningsstructuur    x 

Preventieve en licht curatieve interventies: 

Aanbod voor leerlingen met dyslexie   x  

Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen   x  

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie   x  

Aanbod voor leerlingen met  minder dan gemiddelde intelligentie   x  

Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek    x 

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften   x  

Toegankelijkheid gebouw   x  

Protocol voor medische handelingen    X 

 

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen) 

 Dyslexie 

 Dyscalculie 

 Hoogbegaafdheid 

 TOS 

 

Grenzen: 

 Blinde en dove leerlingen. 

 Leerlingen met een verstandelijke handicap: IQ<70 

 Leerlingen met een stapeling van belemmeringen. 

 Leerlingen waarvan de ouders niet meewerken aan onderzoeken waardoor handelingsverlegenheid 
ontstaat en voortduurt. 

 Leerlingen die gedrag vertonen waarbij de veiligheid van de leerling zelf, mede leerlingen of de 
leerkracht in het geding komt. 
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6. Bijlagen 
1. Stappenplan dyslexie Het Baken 

2. Toets kalender schooljaar 2017-2018 

3. Zie verder SharePoint Tabijn. 
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Bijlage 1: 

 
Stappenplan Leesproblemen en Dyslexie.  
(Versie: maart 2018)  

 

1. Leerkrachten weten hoe ze lees- en spellingmoeilijkheden moeten signaleren vanuit het 

Protocol: Leesproblemen en Dyslexie.  

Deze leerlingen worden besproken tijdens de leerlingbesprekingen met de IB-er en aan 

ouders wordt gemeld dat er signalen zijn van een belemmerende lees- en spelling 

ontwikkeling. 

Onze Toetskalender is afgestemd op het Dyslexieprotocol.  

 In de groepen 1, 2 worden voor deze leerlingen de signaleringslijst ingevuld en de 

signalen met de ouders gedeeld. 

 In de groepen 3 t/m 8 wordt gekeken naar de uitslagen van de CITO DMT /AVI CITO-

spelling en de analyse hiervan. De bevindingen worden met de ouders gedeeld. 

 

2. Verlengde instructie (handelen) (zorgniveau 2): 

 In de groepen 2 staan de aanvullende doelen uit CITO taal voor kleuters genoteerd in 

het groepsplan.  

Tijdens de 10 minuten gesprekken worden deze doelen met de ouders besproken. 

 In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen met een IV of V score op de CITO DMT 

verlengde instructie met onze leesmethode ‘Estafette lezen’  

Doelen voor deze lln. worden vastgelegd en geëvalueerd in het groepsplan.  

Tijdens de 10 minuten gesprekken worden deze doelen en evaluaties met de ouders 

besproken. 

 

3. Interventies uit het Dyslexie protocol (zorgniveau 3): 

 Groep 1/2. De zorgen worden met de ouders gedeeld en er wordt mogelijk 

logopedisch onderzoek verricht.  

 Als een leerling van groep 3 t/m 8 een IV of V scoort op de CITO DMT wordt gestart 

met één van de interventie programma’s uit het dyslexie protocol.     

-      Connect lezen (groep 3,4)  

- Ralfi lezen of  Estafettelezen (groep 5 t/m 8). 

Dit houdt in dat de leerlingen 3x per week 15 minuten per week extra leestijd krijgen 

onder leiding van de leerkracht. De doelen worden in het groepsplan/leesdossier 

genoteerd en 4x per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht tijdens de 10 minuten 

besprekingen.  

 

4. Het aanvragen van een dyslexieonderzoek samen met de ouders (zorgniveau 4): 

 Er kan een dyslexieonderzoek aangevraagd worden bij het IWAL/ONL/Athena op 

kosten van de zorgverzekering van de leerling. Hiervoor gelden de volgende 

voorwaarden:  
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CITO score lezen CITO score spelling Hulp geboden Doorverwijzing 

EV- EV- EV n.v.t. Voor lezen akkoord 

DV- EV- EV n.v.t. Voor lezen akkoord 

DV- DV- DV EV- EV- EV Voor spelling en 

lezen 

akkoord 

DV- DV- DV DV- EV- EV Voor spelling en 

lezen. 

akkoord 

 

 De IB-er bekijkt na iedere DMT toetsing (4x per jaar) of er leerlingen zijn die hiervoor 

in aanmerking komen. Samen met de leerkracht nodigen we de ouders uit en maken 

een afspraak voor deze gezamenlijke aanvraag. 

 Als er na dit onderzoek sprake blijkt te zijn van ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ komt 

de leerling in aanmerking voor vergoede begeleiding (binnen de basisverzekering) 

van het IWAL of het ONL. 

 

5. Heeft een leerling op het Baken een Dyslexieverklaring dan handelen wij volgens het A-B-C-

D-E principe: 

 A= Accepteren en B= Begrijpen.  

Ouders en leerkrachten bespreken met het kind wat dyslexie voor hen betekent en 

wat dit betekent voor het handelen op school en thuis. 

C= Compenseren en D= dispenseren. 

Met de leerling wordt besproken welke compenserende maatregelen er nu gelden 

bij bijvoorbeeld toetsen en welke dispensatie (vermindering van lesstof) er mogelijk 

is. 

E= Extra oefening.  

De leerlingen met dyslexie blijven in de verlengde instructie groep waardoor zij 

verlengde oefentijd krijgen. 

Als zij in behandeling zijn bij het IWAL of het ONL krijgen ze daar veel extra oefening. 

Om het kind niet te veel te belasten wordt zo nodig op school gestopt met het extra 

CONNECT of RALFI lezen. Dit altijd in overleg met de ouders en de leerling zelf. 

 Voor de compensatie en dispensatie m.b.t. de CITO toetsen houden wij ons aan de afspraken 

die CITO hanteert voor leerlingen met Dyslexie. Deze afspraken worden beschreven in het 

kinddossier in ESIS. 

 Binnen ons bestuur zijn deze afspraken vastgelegd.  
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Periode Afname toetsen 
Technisch lezen 

Bij welke leerling? Afname toets 
Spelling 

Bij welke leerling? 

Juni DMT 
 
AVI  
 
Eindsignalering 
VLLgroep 3 

Alle leerlingen 
 
Alle leerlingen 

CITO Spelling 
 

Alle leerlingen 

     

Begin 
November 

DMT  
 
 
 
 
AVI  
 
 
 
Groep 3 
herfstsignalering 
VLL 

Alleen de leerlingen 
met lV/V score gr 4-8 
 
 
 
Leerlingen met een 
onvoldoende 
beheersingsniveau 
gr. 4-8 
 
 

CITO Spelling 
 
(de laatst 
afgenomen 
toets 
nogmaals 
afnemen) 

Alleen leerlingen 
met lV/V score 
groep 4-8 
 
Groep 3 volgt de 
herfstsignalering 
VLL 
 
 
 

     

Januari AVI/DMT 
 
Wintersignalering 
groep 3  

Alle leerlingen 
 
 

CITO Spelling Alle leerlingen 

     

Begin april DMT 
 
 
 
AVI 
 
 
 
 
lentesignalering 
VLL 
groep 3 

Alleen de leerlingen 
met lV/V score 
 
 
Leerlingen met een 
onvoldoende 
beheersingsniveau 
 
 

CITO Spelling 
de laatst 
afgenomen 
toets 
nogmaals 
afnemen) 

Alleen leerlingen 
met lV/V score 
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Bijlage 2: 
 

Toets kalender schooljaar 2017- 2018 
        Versie: 21-12-2017  

 

Groep 1 en 2 
 

Maand/Week  Vaardigheid Welke toets 

Oktober 2017 Toets periode 1  

 Alle leerlingen  

Week 40,41,42 Invullen, aanvullen 
observatie Kleuterplein 

Observatie lijsten Kleuterplein 

Januari 2018 Toets periode 2  

Week 2,3,4,5 Invullen observatie 
Kleuterplein 

 

Juni 2018 Toets periode 3  

Week 23,24,25,26 Invullen observatie 
kleuterplein. 
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groep 3 
 

Maand/Week Vaardigheid Welke toets 

Oktober 2017 Toetsperiode 1a  

 Alle leerlingen Leerlingen met Cito IV, V  

Week 41 Letters benoemen  Lettertoets VLL 

 Letters schrijven  Fonemendictee VLL 

Na kern 3 Woorden lezen  VLL 

Week 41 Rekenen  Wereld in getallen bloktoetsen analyseren voor Groepsplan 

Week 42  Letters herkennen VLL 

  Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) 
Audisynt (Struiksma) 

Week 41-42 SCOL-lijsten   

Jan/feb 2018 Toetsperiode 1b Zoveel mogelijk na kern 6  

Week 3 Letters benoemen  Lettertoets VLL 

 Letters schrijven  Fonemendictee VLL 

 CITO Spelling   CITO Spelling 3.0 M3  

 CITO Rekenen-
Wiskunde 

 CITO Rekenen-wiskunde 3.0 M3  

 CITO Woorden/ zinnen 
lezen DMT/ AVI 

 DMT 2018 (vlg afnamecondities groep 3)  
AVI afnames na Wintersignalering. 

 Begrijpend lezen  Observatie met taxonomie van Bloom 

    

  Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) 
Audisynt (Struiksma) 

April 2018 Toetsperiode 2a Na kern 8  

Week 15  Letters benoemen Lettertoets VLL 

  Letters schrijven Fonemendictee VLL 

  CITO DMT Woorden lezen DMT 2018  
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Evaluatie groepsplan 

  AVI Tekst lezen AVI   

 Spelling  Dictee VLL, evaluatie groepsplan 

 Begrijpend lezen  Ankerverhalen observatie mat Taxonomie van Bloom 

 Rekenen  Bloktoetsen Wereld in Getallen analyseren voor Groepsplan. 

Week 16-17 SCOL-lijsten invullen    

Juni 2018 Toetsperiode 2b   

Week 24 DMT woorden lezen  DMT 2018 

 CITO Spelling 3.0  CITO Spelling E3  

 CITO Begrijpend lezen  VLL kern 11 als meetinstrument. 

 CITO Rekenen-
Wiskunde 3.0 

 CITO Rekenen-wiskunde E3  

  Letters benoemen Lettertoets VLL 

  Letters schrijven Fonemendictee VLL 
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Groep 4 
 

Maand/Week Vaardigheid Welke toets 

 Alle leerlingen leerlingen met Cito IV, V  

Oktober 2017 Toetsperiode 1a   

Week 42  Woorden lezen  DMT 1-2-3  

  Letters schrijven Fonemendictee Struiksma 

 Spelling  Methode analyse voor groepsplan 

 Rekenen  Bloktoetsen Wereld in Getallen analyseren voor Groepsplan. 

Week 40-41 SCOL-lijsten invullen   

Januari 2018 Toetsperiode 1b   

Week 3+4 Begrijpend lezen 3.0  CITO M4  

 Spelling 3.0  CITO M4  

 R/W 3.0  CITO M4  

 DMT  DMT 1-2-3   

 AVI 2018   

  Letters schrijven Fonemendictee Struiksma 

April 2018 Toetsperiode 2a   

Week 15  Woorden lezen DMT 1-2-3  

 Spelling  dictee n.a.v. methode. analyse voor groepsplan 

 Rekenen  Bloktoetsen Wereld in Getallen analyseren voor Groepsplan. 

 Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip TIAT Toets 

Week 16-17  SCOL-lijsten invullen   

Juni 2018 Toetsperiode 2b   

Week 24+25    

 DMT  CITO DMT volgens afname schema in mapje toetsmateriaal. 

 Spelling 3.0  CITO E4  

 Begrijpend lezen 3.0  CITO E4  

 R/W 3.0  CITO E4  
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 AVI 2018   

 

Groep 5 t/m 8 
Alle leerlingen / Leerlingen met CITO IV, V 

 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8  

Toetsperiode 1a     

Oktober 2017 DMT  DMT  DMT  DMT  

Week 42 Spelling dictee 
n.a.v. de methode 

Spelling dictee 
n.a.v. de methode 

Spelling dictee 
n.a.v. de methode 

Spelling dictee 
n.a.v. de methode 

 Rekenen: Wereld in getallen 
bloktoetsen analyseren 
voor GP 

Rekenen: Wereld in getallen 
bloktoetsen analyseren 
voor GP 

Rekenen: Wereld in getallen 
bloktoetsen analyseren 
voor GP 

Rekenen: Wereld in 
getallenbloktoetsen 
analyseren voor G 

 Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip  
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Week 40-41 SCOL SCOL SCOL SCOL 

Toetsperiode 1b     

Januari 2018 CITO Begr. Lezen 3.0 M5 CITO Begr. Lezen M6 CITO Begr. Lezen M7 CITO Begr. lezen M8 

Week 3+4 CITO Spelling 3.0 M5 CITO Spelling M6 CITO Spelling M7 CITO Spelling M8 

 CITO R/W 3.0 M5 CITO R/W M6 CITO R/W M7 CITO R/W M8 
Analyse voor GP 

 CITO DMT  CITO DMT  CITO DMT  CITO DMT  

 AVI 2018 (vlg afspraken) AVI 2018 (vlg afspraken) AVI 2018 (vlg afspraken) AVI 2018 (vlg afspraken) 

Toetsperiode 2a     

April 2018 DMT  DMT  DMT  DMT 

Week 15 Spelling dictee 
n.a.v. de methode 

Spelling dictee 
n.a.v. de methode 

Spelling dictee 
n.a.v. de methode 

Spelling dictee 
n.a.v. de methode 
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 Rekenen: Wereld in getallen 
bloktoetsen analyseren 
voor GP 

Rekenen: Wereld in getallen 
bloktoetsen analyseren 
voor GP 

Rekenen: Wereld in getallen 
bloktoetsen analyseren 
voor GP 

Rekenen: Wereld in getallen 
bloktoetsen analyseren 
voor GP 

 Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

   Entree toets 
9 april t/m 26 april 2018 

Centrale eindtoets 
17 t/m 19 april 2018 

Week 16-17 SCOL SCOL SCOL SCOL 

Toetsperiode 2b     

Juni 2018     

Week 24+25 DMT  DMT  DMT   

 AVI 2018 (vlg afspraken) AVI 2018 (vlg afspraken) AVI 2018 (vlg afspraken)  

 CITO Spelling 3.0 E5 CITO Spelling E6 CITO Spelling E7 
CITO WW-Spelling E7 

 

 CITO R/W 3.0 E5 CITO R/W E6 CITO R/W E7  

 CITO Begr. lezen 3.0 E5    

 Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 
Nieuwsbegrip 
Tiat toets 

 

 
 

 


