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1. Inleiding  
 
Wat is Passend Onderwijs? 
Passend Onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. 
Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of 
onderwijs op een speciale school. Passend Onderwijs is dus geen schooltype; kinderen 
zitten niet ‘op’ Passend Onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in 
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling 
afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen 
past.  
 
Hoe werkt Passend Onderwijs? 
Onderwijsbesturen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om het 
onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De 
samenwerkende besturen maken met elkaar en met de eigen scholen een plan om ervoor 
te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. De bedoeling is dat de scholen 
precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen zodat ze ondersteuning op 
maat kunnen organiseren. 
 
Voor welke leerlingen is er Passend Onderwijs? 
Passend Onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs, speciaal 
(voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het 
vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan 
nodig zijn vanwege allerlei oorzaken, van een gedrags- of leerstoornis tot leerlingen met 
een verstandelijke of lichamelijke beperking en chronisch ziek kinderen. Voor deze 
leerlingen is Passend Onderwijs minder vanzelfsprekend, omdat zij vaak een extra 
aanbod of ondersteuning nodig hebben. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat 
er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. 
Voor leerlingen die blind of slechtziend zijn en leerlingen die doof of slechthorend zijn of 
ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben, blijft het onderwijs landelijk georganiseerd. Zij 
doen dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende scholen in Passend 
Onderwijs. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, geldt wel 
de systematiek die het regionale samenwerkingsverband 20-01 hanteert. 
 
Wat is een samenwerkingsverband (SWV)? 
In het samenwerkingsverband gaan scholen samenwerken op het terrein van Passend 
Onderwijs. 
Er zijn in totaal 75 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 76 
samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs.  
 
Alle basisscholen in de gehele provincie Groningen en de Gemeente Noorderveld 
(Drenthe) vormen samen het SWV 20.01 en hiervan maken 37 besturen deel uit. De 12 
scholen van de VCOG vormen samen met alle scholen voor basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs in de stad Groningen en gemeente Haren De sub-
regio Stad/Haren van het SWV 20-01. De basisscholen/IKC’s van de VCOG waartoe ons 
IKC behoord zijn: Meeroevers in Meerstad, de Hoeksteen in Vinkhuizen, de Anne 
Frankschool in Hoogkerk, de Aquamarijn in Gravenburg, de Rietzee in Reitdiep, de 
Nassauschool in de Oranjewijk, de Wegwijzer in Selwerd, de Kleine Wereld in de 
Korrewegwijk en de Oosterparkwijk, de Heerdstee in Beijum, IKC Dom Helder Camara in 
Beijum, ’t Kompas in Lewenborg en de Tamarisk in de Wijert en Corpus den Hoorn.  
 
Wat is de zorgplicht? 
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen 
ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen ingeschreven staat of zich schriftelijk 
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aanmeldt bij het IKC een passende onderwijsplek krijgt. Het IKC moet zorgvuldig 
onderzoeken wat ieder kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Het 
schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van het IKC 
zijn. Als het IKC aangeeft dat het kind het beste naar een andere school kan gaan, moet 
het IKC zorgen dat daar ook een passende plek is. Met de inwerkingtreding van Passend 
Onderwijs heeft de verwijzende school/IKC deze verantwoordelijkheid. Daarbij is het 
belangrijk dat het IKC goed met de ouders overlegt welke school/IKC passend is voor het 
kind. 
 
Basisondersteuning 
In het SWV, waar ons IKC toe behoort, is voorzien in het formuleren van 
basisondersteuning, wat is te omschrijven als het door het samenwerkingsverband 
afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de 
onderwijsondersteuningsstructuur van het IKC planmatig en op een overeengekomen 
kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd.  
De formulering van basisondersteuning kent 4 aspecten: 

- Beschrijving van mogelijke preventieve en curatieve interventies (zoals: aanbod 
voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, programma en methodieken ter 
voorkoming van gedragsproblemen, protocol voor medische handelingen); 

- Inrichting van de ondersteuningsstructuur, waarin de afspraken wat betreft de 
interventies zijn vastgelegd en zichtbaar worden; 

- Planmatig werken: uitgangspunten zijn de indicatoren 7 en 8 van het 
toezichtkader van de onderwijsinspectie; 

- Kwaliteit: ook hier is het toezichtkader het uitgangspunt: het didactisch handelen 
en de opbrengsten zijn tenminste van voldoende kwaliteit, en het 
onderwijsleerproces of zorg en begeleiding voldoen aan de gestelde norm. 

De beschrijving van de basisondersteuning is beschikbaar, zodat ouders kunnen weten 
wat zij tenminste van iedere school/IKC in de regio mogen verwachten als het om 
onderwijsondersteuning gaat. In het schoolondersteuningsprofiel staat de 
basisondersteuning in het algemeen beschreven en de kwaliteit ervan op ons IKC 
beschreven. In dit plan zijn de dertien kernkwaliteiten van de basisondersteuning die het 
SWV 20-01 hanteert ook opgenomen. 
 
Ondersteunen, arrangeren en indiceren binnen de VCOG. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Vanuit de onderwijsvisie van ons IKC houden wij rekening met onderlinge verschillen 
tussen leerlingen. De pedagogische en didactische aanpak in de dagelijkse 
onderwijspraktijk binnen een groep is gericht op de verschillen in vaardigheden tussen 
leerlingen. De verschillen tussen leerlingen zijn in het lesaanbod, in de verwerking, in de 
leertijd en in de aangeboden instructie leidend.   
Kortom: goede ondersteuning komt tot stand door het geven van afgestemd onderwijs. 
Onderwijs dat is aangepast aan de onderliggende verschillen tussen de leerlingen. We 
streven naar integrale leerlingenondersteuning die betrekking heeft op alle leerlingen, 
dus niet alleen voor risicoleerlingen. Dit betekent dat we op alle niveaus maatregelen 
treffen om voor kinderen een vangnet van ondersteuning te realiseren. Hierbij is het 
natuurlijk ook belangrijk om vast te stellen welke ondersteuning het IKC aan kinderen 
kan verlenen en waar de gewenste ondersteuning de mogelijkheden van het IKC 
overstijgt.  
Op het moment dat deze grenzen duidelijk zijn, kunnen ouders zich beraden of de 
geboden ondersteuning aansluit bij hun wensen en de ontwikkelingsdoelen die voor hun 
kind van toepassing zijn.  Wij denken met het ondersteuningsplan van IKC Dom Helder 
Camara een goed fundament van ondersteuning te hebben samengesteld voor alle 
leerlingen.  
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2. Visie van het IKC 
 
Vanuit onze oecumenische identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en 
open IKC. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden 
ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor 
op hún toekomst. 
 
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen 
doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Gelet op het eerste 
vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien het tweede 
besteden we veel aandacht aan het vormen van onze leerlingen tot volwaardige en 
respectvolle burgers. 
 
Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele en creatieve 
ontwikkeling van de leerlingen. We werken aan een doorlopende leerlijn voor de vakken 
muziek en culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Onze vakleerkracht muziek geeft 
tweewekelijks muziekles in de groepen. 
Hij begeleidt de leerkrachten van de groepen om muzieklessen te geven gedurende de 
week dat de groep geen muziekles krijgt van de vakleerkracht. Onze CKV-specialisten 
maken ieder jaar een CKV-kalender waarin de drie schoolbrede projecten en de culturele 
uitstapjes vermeld staan. We organiseren drie schoolbrede projecten gedurende het 
schooljaar: een project gekoppeld aan de Kinderboekenweek, de Drama-Dans-Dagen en 
een project aan de hand van een thema.  
 
Visie op identiteit 
Wij zijn een oecumenisch IKC. Onze deuren staan open voor leerlingen waarvan de 
ouders de grondslag van het IKC respecteren. Ouders die hun kind aanmelden, vinden 
het belangrijk dat hun kind actief in aanraking wordt gebracht met het christendom en 
met alle andere wereldgodsdiensten. We besteden actief aandacht aan het christendom, 
het jodendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. We geven de 
identiteitsbeleving vorm aan de hand van thema’s en projecten. In de jaarkalender staat 
vermeld wat we per week of maand aanbieden op gebied van geestelijke stromingen, de 
Vreedzame School en CKV. We vinden het belangrijk dat deze vakgebieden geïntegreerd 
aangeboden worden zodat kinderen de samenhang zien. 
We vieren het kerstfeest en het paasfeest met elkaar vanuit de christelijke opvattingen. 
 
Visie op lesgeven 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch 
handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onafscheidelijk zijn. Van belang 
daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een 
goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische vaardigheden 
zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en 
samenwerking.  
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 
- Interactief lesgeven; de leerlingen actief betrekken bij het onderwijs; 
- Onderwijs op maat geven: differentiëren in het onderwijs waarbij we aansluiten bij de 
  onderwijsbehoeften van een kind; 
- Een kwaliteitsvolle, directe instructie verzorgen; 
- Kinderen zelfstandig én samen laten werken. 
 
Het IKC (teams en ouders) ontwikkelt een visie op samenwerkingsgericht onderwijs, 
waarin de driehoek IKC-ouders-kind zeer belangrijk is. We hebben onze 
ouderbetrokkenheid vastgelegd in beleid. 
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Visie op leren 
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Het IKC biedt kinderen de mogelijkheid om 
kennis op diverse manieren te verwerven. 
We onderscheiden vier soorten onderwijsbehoeften: 
 
1. De basisgroep: kinderen die profiteren van het reguliere onderwijsaanbod; 
2. De intensieve zorggroep (praktisch lerenden): kinderen die onvoldoende profiteren  
    van het reguliere onderwijsaanbod. Zij hebben extra begeleiding nodig van de  
    leerkracht. Deze kinderen krijgen na de reguliere uitleg verlengde instructie van de 
    leerkracht aan de instructietafel; 
3. De verrijkte groep: kinderen die zich het reguliere onderwijsaanbod snel eigen maken. 
    Deze kinderen krijgen een kortere instructie en gaan daarna aan de slag met hun 
    werk. Dit werk bieden we compact aan, zodat er tijd overblijft voor verrijkende 
    opdrachten. We hebben een breed aanbod aan verrijkte materialen; 
4. De theoretisch lerenden: kinderen die zich het reguliere aanbod heel snel eigen  
    maken. Deze kinderen compacten hun werk en gaan daarna aan de slag met  
    Levelwerk. Levelwerk is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Wekelijks   
    gaan de theoretisch lerende kinderen naar een eigen ontwikkelgroep. In deze groep 
    wordt aandacht besteed aan het gemaakte Levelwerk, aan de sociaal emotionele  
    ontwikkeling (het ‘leren leren’, het anders denken), projecten die kinderen uitwerken  
    en excursies die passen bij de leervragen van de kinderen. 
 
Visie op 21st century skills 
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor 
ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw en ‘gewoon een mooi mens zijn’.  
We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan 
ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.  
Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en 
constructie, om innovatie.  
In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media 
globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) 
communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving.  
 
Op ons IKC besteden we daarom gericht aandacht aan de 21st century skills en 
ontwikkelen we ons op de volgende gebieden: 

• Kritisch denken 
• Creatief denken 
• Probleem oplossen 
• Computational thinking 
• Informatie vaardigheden 
• ICT-basisvaardigheden 
• Mediawijsheid 
• Communiceren 
• Samenwerken 
• Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) 
• Zelfregulering 
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3. Algemene informatie  
 
Zoals ook in het Referentiekader Passend Onderwijs is omschreven bestaat de 
basisondersteuning uit het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies, die 
het IKC binnen haar eigen onderwijsstructuur planmatig en van een kwalitatief goed 
niveau, uitvoert. 
In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling 
beschreven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat het kind nodig heeft om te leren en zich 
te kunnen ontwikkelen binnen ons IKC. Daarnaast werkt de VCOG met groepsarrange-
menten.  
 
Deze arrangementen kunnen door het IKC worden ingezet wanneer een groep een 
bovengemiddelde ondersteuningsbehoefte nodig heeft. Dus niet alleen op individueel 
leerling-niveau maar ook op groepsniveau. Het instrument ‘de Verscheidenheidsindex’ 
kan ingezet worden om de zwaarte van de groep op meer objectieve wijze te bepalen. 
Dit instrument kan ook door het bestuur van de VCOG ingezet worden om de zwaarte 
van een school/IKC meer objectief te meten. 
Wij komen op deze wijze tegemoet aan de onderwijsbehoefte en bieden daarvoor 
passende ondersteuning aan.  
Iedere school/IKC van de VCOG, ook ons IKC, krijgt een ondersteuningsbudget van het 
bestuur toegekend waarmee de groepsarrangementen en de ontwikkelingsperspectieven 
(OPP’s) per leerling vormgegeven kunnen worden. Verderop in dit hoofdstuk staat meer 
informatie over de basis- en de extra ondersteuning. 

3.1  Schoolgegevens  

Naam van het IKC Oecumenisch IKC Dom Helder Camara 
Adres Onnemaheerd 2 
Postcode 9736 AM  
Woonplaats Groningen 
Telefoon 050 – 541 22 50 
E-mail info@domheldercamaraschool.nl 
Directeur Ciska van Aken 
Teamleider PO Jorinde Kloekhorst PO 
Teamleider KO Tamira Dikboom 
Interne begeleider Hilda Bus 
Aantal leerlingen op: 01-10-2020 457 

 

3.2  IKC-specifieke ondersteuningsfaciliteiten/personen  

Het IKC heeft de volgende ondersteunde personen: directeur, teamleider, 
bouwcoördinatoren, interne begeleiders, social work, gedragskundige, taalcoördinator, 
rekencoördinator, specialist theoretische leerroute (TL, hoog- en meerbegaafd), specialist 
praktische leerroute (VVE, preventie etc.), muziektherapeut, onderwijsassistenten, 
pedagogisch medewerkers, pedagogisch specialisten.  
 
Het IKC biedt de volgende ondersteuningsfaciliteiten: muzikale spelbegeleiding, TL-klas 3 
t/m 8, kleuter TL-klas, peuterdoorstroomgroep, training Rots & Water voor alle groepen, 
samenwerking Logopedisch Centrum Noord, kinderpraktijk Groningen, samenwerking 
Mindcare en het RID.  
Zie hiervoor ook het organogram van ons IKC. 
 
 



 
   

 Ondersteuningsplan IKC Dom Helder Camara 2021-2025 
 

8 

4. Organisatie leerlingenondersteuning op scholen binnen de VCOG 
Binnen het SWV is vastgesteld waaraan de geboden basisondersteuning van de scholen 
moet voldoen. De basisvoorwaarde is dat door de inspectie het basisarrangement is 
verleend. De vier aspecten van de basisondersteuning die leidend zijn: preventieve en 
licht curatieve interventies, onderwijs ondersteuningsstructuur, planmatig werken en de 
kwaliteit van de basisondersteuning.  

 

De vier aspecten         13 Kernkwaliteiten van basisondersteuning  
       (samenwerkingsverband 20.01) 

Preventieve en licht 1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige 
omgeving 

Curatieve interventies 2. Voor leerlingen die een passend curriculum 
nodig hebben is een 
ontwikkelingsperspectief vastgesteld  

De onderwijs 
ondersteunings- 
structuur 

3. De scholen hebben een effectieve interne 
onderwijs ondersteuningsstructuur  

 4. De leerkrachten, ib-ers en directeuren 
werken continu aan hun 
handelingsbekwaamheid en competenties  

 5. De scholen hebben een multidisciplinair 
overleg gericht op de 
leerlingenondersteuning  

 6. De ouders en leerlingen zijn actief betrokken 
bij het onderwijs  

Planmatig werken 7. De scholen hebben continu zicht op de 
ontwikkeling van leerlingen.  

 8. De scholen werken opbrengst- en 
handelingsgericht aan de ontwikkeling van 
leerlingen.  

 9. De scholen voeren beleid op het terrein van 
de leerling ondersteuning. 

Kwaliteit van de 
basisondersteuning 

10. De scholen werken met effectieve methoden 
en aanpakken.  

 11. De scholen evalueren jaarlijks de 
effectiviteit van de leerling ondersteuning. 

 12. De scholen dragen leerlingen zorgvuldig 
over.  

 13. De scholen hebben een 
ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. 
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4.1  Algemeen  
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. 
Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht 
worden dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten daarom de 
leerlingen goed kennen (wat is hun niveau? Wat zijn de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt 
het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht 
zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer 
kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met 
een V- of IV-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een I-plusscore 
komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de 
leerkracht. De intern begeleider heeft een ondersteunende, coördinerende en 
verwijzende taak. 
 
De basis van ons onderwijs – Groepsplanloos Werken 
- De leerkrachten kunnen de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart brengen in 
  een groepsoverzicht; 
- Ouders worden vroegtijdig betrokken bij de (extra) zorg die hun kind krijgt en vanuit de  
  driehoek: school-ouders-kind wordt afgestemd wat het IKC doet en wat ouders doen 
  om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kind; 
-Leerkrachten werken vanuit halfjaarlijkse doelen (omschreven in de Onderwijsplannen)  
 in doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 aan de ontwikkeling van de leerlingen 
  binnen hun ontwikkelingsniveau.  
- De zorgbegeleiding van leerlingen staat omschreven in het groepsoverzicht. Deze is  
  gebaseerd op de vaardigheidsgroei tussen twee meetmomenten, de niet behaalde 
  doelen en de betrokkenheid van de leerling tijdens de lessen.  
- Voor kinderen die een IV - of V-score halen op een vakgebied, wordt de 
  onderwijsbehoefte structureel ingevuld; 
- Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen; 
- Het IKC gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 
  volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
- De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.  
 
4.1.1 Afstemming 
Op ons IKC stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met 
onderwijsplannen. Alle leerkrachten beschikken over een groepsoverzicht met daarop de 
kenmerken van hun leerlingen (dashboard in Esis).  
 
In de onderwijsplannen onderscheiden we de basisgroep, de verrijkte groep (verdiept 
arrangement) en de verdiepte groep (intensief arrangement). De leerkrachten stemmen 
hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. 
In het hoofdstuk zorg en begeleiding staat beschreven hoe we dit doen en waar de 
ambities liggen. 
 
4.1.2 Preventie  
Op ons IKC werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons in ieder 
geval op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel 
(een norm) vastgesteld. We stellen zelf per onderdeel de doelen en de norm vast. Het 
opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem Cito.  
Tijdens onze onderwijsbesprekingen worden de uitslagen van de toetsen vergeleken met 
de norm en de ambities. Er wordt zowel op school-, op groeps- als op leerling-niveau 
gekeken.  
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Als de score structureel onder de gewenste score is, worden er schoolbreed een 
verbeteraanpak voorgesteld, ofwel worden groepsinterventies uitgevoerd.  
Deze interventies kunnen zijn: 
- Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren); 
- Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen; 
- Meer automatiseren; 
- Methode-aanbod uitbreiden; 
- Differentiatie aanpassen. 
 
De IKC-leiding, de IB'ers en de specialisten voeren vervolgens klassenconsultaties uit om 
te observeren of het de leerkracht lukt om de interventies toe te passen en met de 
leerkracht te bepalen of de interventies effect hebben. Leerkrachten worden ook 
gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen. 
 
4.1.3 Extra ondersteuning 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij 
van mening dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen 
volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Ons IKC richt zich op het geven 
van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In 
ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en 
niet kunnen aanbieden. Het IKC-specifieke uitwerking op de grens van de geboden extra 
ondersteuning wordt als volgt omschreven: 
 

Veiligheid 
 
De veiligheid van alle leerlingen en leerkrachten van het IKC moet te allen tijde kunnen 
worden gegarandeerd.   
Voor een leerling die de veiligheid van andere leerlingen dan wel de leerkracht in gevaar 
brengt, treedt onmiddellijk het protocol schorsing en verwijdering in werking.  
Onder ‘veiligheid’ wordt verstaan fysieke en emotionele veiligheid, maar ook het 
belemmeren van de cognitieve ontwikkeling van andere leerlingen.  
Voor het waarborgen van de veiligheid in de klas is de leerkracht verantwoordelijk. 
Indien leerlingen weglopen van het IKC wordt de veiligheid, met oog op de hele groep, 
dusdanig verstoord dat de leerkracht hier onvoldoende zorg voor kan dragen. Onder 
schooltijd blijft de leerkracht verantwoordelijk voor de leerlingen in zijn/haar groep. 
Mocht een leerling weglopen, dan schakelt de leerkracht een ambulante collega in en 
worden de ouders direct op de hoogte gebracht. Daarnaast zal in een gesprek met 
ouders naar een oplossing worden gezocht, hierbij vormt de leerkracht een brug naar 
ketenpartners van het IKC.  
Ouders nemen de grenzen van het IKC en de leerkracht in acht. Agressief of bedreigend 
gedrag wordt niet getolereerd en waar nodig treedt ook voor ouders het protocol 
schorsing en verwijdering in.  

 
Zelfstandigheid 

Ons onderwijs heeft als uitgangspunt dat leerlingen zelfstandig en zelfredzaam zijn. 
Hieronder wordt ook verstaan dat de leerling in staat is zelfstandig te werken. 
Bijvoorbeeld: in groep 1 kunnen leerlingen omgaan met ongeveer 10 minuten uitgestelde 
aandacht. Vanaf groep 3 kunnen leerlingen een schooltaak zelfstandig uitvoeren voor 15 
minuten, waarbij het tijdsbestek geleidelijk aan toeneemt in de hogere groepen.  
Leerlingen die bij ons in groep 1 komen zijn volledig zindelijk. In het geval van een 
ongelukje is de leerling ofwel zelfstandig instaat zichzelf te verschonen of er is een 
ouder/verzorger beschikbaar op afroep. Indien een leerling niet zindelijk is, kan de 
leerling (nog) niet starten in groep 1.  
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Ontwikkeling 

Is er een schooljaar lang op schoolniveau geen significante meetbare cognitieve 
ontwikkeling, dat wil zeggen geen vaardigheidsgroei die op basis van tabellen 
tussenopbrengsten LOVS Cito normaliter verwacht zou mogen worden. Dan zal moeten 
worden bepaald of de leerling bij ons IKC in de toekomst zal kunnen profiteren van het 
onderwijsaanbod of wellicht beter terecht kan op een school die passender onderwijs kan 
bieden.  
Voor leerlingen met een eigen leerlijn werken wij met ontwikkelingsperspectieven. Hierbij 
streven wij naar het beperken van achterstanden tot maximaal één jaar. Bij het opstellen 
van een ontwikkelingsperspectief wordt gekeken naar een passend uitstroomniveau.  
Leerlingen kunnen een eigen leerlijn hebben voor één vakgebied. Als leerlingen op 
meerdere vakken uitvalt, moet bekeken worden wat hier de oorzaak van is en of het IKC 
de juiste leeromgeving kan bieden. Indien nodig zullen we ouders en leerlingen 
begeleiden in het zoeken naar een passende school/IKC. 
De mate van complexiteit van de zorgvraag en de mate waarin een leerling zich binnen 
ons IKC optimaal kan ontwikkelen, zijn zwaarwegende indicaties bij het plaatsen of 
verwijzen van een leerling.  
 

Geestelijke of lichamelijke beperking 

Indien er sprake is van een geestelijke of lichamelijke beperking, zal per leerling 
afgewogen moeten worden of de zorg voor de leerling gegarandeerd kan worden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de behoefte van de gehele groep en met oog voor de hele 
basisschool carrière.  
Het schoolgebouw is voorzien van een invalidetoilet en een stoellift, echter niet van een 
personenlift. Hierdoor kent de architectuur van het gebouw grenzen voor leerlingen met 
een fysieke beperking.  
 

Groepsindeling 

Het IKC streeft naar een groepsgrootte van gemiddeld 25 leerlingen per groep. 
Afhankelijk van de samenstelling van een groep, kan de groepsgrootte hoger dan wel 
lager uitvallen. Dit is en blijft maatwerk en wordt beoordeeld door de staf/HT. 
Hier wordt gerefereerd aan de term: speciale onderwijsbehoeften. Met de term speciale 
onderwijsbehoeften wordt bedoeld: alle leerlingen die op wat voor manier dan ook ‘iets 
anders’ nodig hebben dan op basis van de drie niveaus (verdiept, basis, intensief) in elke 
groep verwacht kan worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: leerachterstanden, 
dyslexie, gedragsstoornissen, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, hoogbegaafdheid of 
motorische beperking. Deze lijst is geenszins volledig en dient als voorbeeld.  
In een groep tot 20 leerlingen heeft maximaal 10% van de groep een speciale 
onderwijsbehoeften, in de breedste zin van het woord.  
 
In groepen vanaf 21 leerlingen wordt een grens van ongeveer 5% gehanteerd. Indien de 
omstandigheden het toelaten kan er besloten worden de grens tot maximaal 10% te 
verhogen. Hierbij wordt gekeken naar de samenstelling van de groep en de diversiteit 
van speciale onderwijsbehoeften binnen de groep.  
Bij het plaatsen van een leerling in een groep wordt gekeken naar de combinatie van 
speciale onderwijsbehoeften en de samenstelling van de groep. Indien een combinatie 
niet bevorderlijk is voor de groep of leerlingen uit de groep, kan de leerling niet geplaatst 
worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld combinaties van gediagnostiseerde 
gedragsstoornissen en leerstoornissen die leerlingen binnen een groep hebben.  
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Afhankelijk van de groepsgrootte en het percentage leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften, kunnen extra zorgtaken en extra voorbereidende werkzaamheden 
van de leerkracht weggeschreven tegen taakuren ter compensatie van mogelijke 
werkdruk.  
 

Zorgverlening leerkracht  

Bij twee of meer ontwikkelingsperspectiefplannen in één groep kan de leerkracht worden 
ondersteund.  
 

Inzetbare middelen 

Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoefte kan, onder leiding van de leerkracht, 
extra hulp ingezet worden in de vorm van een onderwijsassistent dan wel ambulante 
begeleiding. Afhankelijk van de zorgvraag is deze begeleiding individueel of in 
groepsverband. Het toekennen van extra ondersteuning is afhankelijk van de intensiteit 
van de benodigde zorg van de leerling. Dit kan variëren van een half uur tot meerdere 
uren per week. Deze ondersteuning dient uitsluitend educatieve doeleinden; medisch 
handelen of verzorging in enige vorm worden hier niet toe gerekend.  
 

Tweetaligheid 

Het IKC biedt geen NT2 onderwijs. Collegaschool ‘De Heerdstee’ in de wijk Beijum is 
gespecialiseerd in NT2 onderwijs. We verwijzen ouders graag naar deze school als een 
kind geen Nederlands spreekt om plaats te nemen in de schakelklas. Deze afspraak is 
gemeentebreed gemaakt.  
 

Meer- en hoogbegaafdheid 

Het IKC biedt een eigen groep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit wordt de 
theoretische leerweg genoemd.  
Indien er geen gecertificeerde IQ-bepaling wordt aangeleverd door ouders, is er binnen 
het IKC een vast protocol voor het bepalen van meer- en hoogbegaafdheid.  
Voor het overslaan van een groep, bijvoorbeeld in het geval van meer- en 
hoogbegaafdheid, is altijd een IQ-bepaling nodig in combinatie met handelingsadviezen 
voor de leerkracht, ouders en leerling (wat mogen we van de leerling verwachten en wie 
is waarvoor verantwoordelijk).  
Het IKC werkt met een aparte groep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en volgt 
hierin het visiedocument ‘Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen op IKC Dom 
Helder Camara’. Voor leerlingen met een dusdanig hoog IQ waarvoor een aangepast 
onderwijsaanbod en de aparte groep niet afdoende zijn, verzorgt de 
hoogbegaafdenspecialist/leerkracht extra mogelijkheden. Onderdeel van deze 
mogelijkheden, is het bespreken van een meer passende vorm van onderwijs. Hierbij valt 
te denken aan het verwijzen naar de Satellietgroep van de VCOG.  
 

Medisch handelen 

Leerkrachten mogen geen medische handeling verrichten. Doen zij dit wel, dan kunnen 
zij volgens de wet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor situaties waar iets 
misgaat (gerelateerd aan de handeling). Onder medische handelingen wordt onder 
andere verstaan het verstrekken van medicatie. In het protocol ‘Medisch handelen’ staat 
dit beschreven.  
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Samenwerking  

Tijdens de intake (zie IKC-gids) verwachten we van ouders medewerking en volledige 
openheid met betrekking tot zorg die hun kinderen nodig hebben. 
Bij aanmelding ondertekenen ouders een formulier waarop zij toezeggen mee te zullen 
werken aan het bieden van zorg voor hun kind als het IKC dit nodig acht. Als ouders niet 
meewerken aan zorg, kan het IKC geen verantwoordelijkheid dragen voor het niet 
optimaal kunnen leveren van de benodigde zorg en ontwikkeling van het kind.  
Indien er voor het leveren van zorg wordt samengewerkt met externe organisaties, heeft 
het IKC te allen tijde de regie als het gaat om onderwijsaanbod en het onderwijsproces. 
Samenwerkingspartners, ouders en overige externe organisaties geven volledige 
openheid van zaken, zodat het IKC in het belang van het kind kan handelen. 
Het IKC kent een zogenaamde interne en externe zorgstructuur. Intern werken wij in een 
zorgteam bestaande uit specialisten. Hiervoor verwijzen wij u naar ons IKC-organogram 
en de omschrijvingen van onze zorgtaken. Extern werken wij samen met ketenpartners, 
bijvoorbeeld: Jeugdzorg, Educonnect, Kentalis, Logopedisch Centrum Noord, Mindcare, 
RID en de GGD.  
 

Welbevinden 

Het IKC biedt begeleiding bij belemmeringen in het aangaan van sociale contacten. 
Hierbij volgen wij de methode ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School komt voor 
98% van de leerlingen tegemoet aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden. Wij 
bieden de groepen 1 t/m 8 structureel Rots en Water aan.  
Het IKC acht het welbevinden van alle leerlingen een belangrijke graadmeter.  
 
Indien het welbevinden van een leerling bij ons op school niet optimaal is en er reden is 
om aan te nemen dat dit niet zal verbeteren, zullen we ouders en de leerling begeleiden 
in het zoeken naar een passende school/ IKC binnen de VCOG of indien nodig daarbuiten.  
 

Cumulatie van zorg 

Een cumulatie van zorg kan reden zijn tot verwijzing of het niet kunnen plaatsen van 
leerlingen. Geplaatste zorgleerlingen worden hiertoe jaarlijks geëvalueerd, waarbij er met 
de IB-ers en directie wordt besloten of het IKC nog aan de zorgvraag kan voldoen. 
Hierbij worden de verschillende belangen gewogen, die van de leerling, die van de groep 
en die van de leerkracht. Indien zij constateren dat het IKC onvoldoende aan de 
zorgvraag van de leerling tegemoet kan komen, zullen we ouders en de leerling 
begeleiden in het zoeken naar een passende school/IKC binnen de VCOG of indien nodig 
daarbuiten. 
 
Indien bovenstaande van toepassing is, is het bestuur verantwoordelijk om samen met 
ouders passend onderwijs te zoeken voor de leerling. 
Onze ambities zijn: 
- Ons IKC biedt basisondersteuning voor alle leerlingen; 
- De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel; 
- Het IKC participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen; 
- Ons IKC werkt vanuit het principe van de driehoek Onderwijs, Kinderopvang, Zorg voor  
  jeugd. 
 
4.2 Het pedagogisch klimaat  
Onze leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals zijn van cruciaal 
belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun kinderen op te 
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voeden tot goede, fijne wereldburgers. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen 
goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Onze 
professionals creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich 
gewaardeerd en gerespecteerd voelen.  
 
Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie.  
Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, een begeleider die 
ervoor zorgt dat de leerlingen het werkzelfstandig (samen met anderen) kunnen doen.  
 
Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities: 
- De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas; 
- De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving; 
- De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om (‘zien’ en kennen 
  de leerlingen en hun leefwereld buiten het IKC); 
- De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen; 
- De dag start met het verwelkomen van ieder kind in de groep dmv het geven van een 
  hand of dergelijke 
- De leerkrachten bieden de leerlingen structuur; 
- De leerkrachten zorgen voor veiligheid; 
- De leerkrachten hanteren de afgesproken ‘zeven leefregels’ die IKC-breed gelden; 
- De leerkrachten werken aan het begin van het schooljaar op een gestructureerde wijze  
  aan groepsvorming doormiddel van de uitgangspunten van 'De Gouden Weken'; 
- De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken. 
 
4.3  Het didactisch klimaat 
Op ons IKC geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd 
onderwijs. We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel 
naar inhoud als naar tempo). 
 
Onze ambities zijn:  
- De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus; 
- De leerkrachten geven directe instructie (expliciete) directe instructiemodel); 
- De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen; 
- De leerkrachten geven ondersteuning en hulp; 
- De leerkrachten laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren; 
- De leerkrachten zorgen voor stof- en tempodifferentiatie voor de leerlingen binnen de  
  drie niveaus. 

4.4 Organisatie 
In het organogram in de bijlage is weergeven hoe de organisatie op IKC Dom Helder 
Camara is vormgegeven. Er is gekozen voor een horizontale inrichting waar vanuit de 
professionals beleid wordt geïndiceerd. Er is sprake van gedeeld en transformationeel 
leiderschap. Er zijn 2 ‘bouwen’ (2-6 jaar en 7-12 jaar) met elk 2 bouwcoördinatoren. Er is 
1 directeur, 2 teamleiders, de staf, specialisten (waarvan 10 expertgroepen met een 
expertgroep-coördinator), leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers en 
vanuit een eigen kindervang zijn er (specialistische) pedagogische medewerkers.  
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4.5 De Zorgroute 

In het organogram is ook de zorgroute te zien: de route waarlangs een zorgvraag binnen 
IKC Dom Helder Camara wordt begeleid. De zorgvraag komt binnen bij de intern 
begeleider. In het zorgteam wordt gezamenlijk besproken wie de zorgvraag in 
behandeling zal nemen. Vervolgens wordt de zorgvraag uitgewerkt. Ter afsluiting vindt er 
een evaluatie plaats met de intern begeleider. De zorgvraag is afgerond of de cyclus 
wordt opnieuw doorlopen.  
 
Voor onderstaande punten 4.5.1 tot en met 4.5.5 wordt gebruik gemaakt van het 
protocol eigen leerlijn. Dit protocol is uitgewerkt op basis van het programma passende 
perspectieven van het SLO. Passende perspectieven gaat ervan uit dat alle leerlingen de 
basisschool verlaten op minimaal 1F niveau. Dit wordt gecombineerd met de vijf 
strategieën van passend onderwijs, welke uitgewerkt zijn aansluitend bij de visie van het 
IKC Dom Helder Camara. Voor de visie zie schoolgids.  
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De vijf strategieën voor passend onderwijs kunnen gecombineerd worden met 
vaardigheidsscore van Cito. Hierdoor worden de onderwijsbehoefte van leerlingen in de 
verschillende niveaus zichtbaar. 
 

 
 
4.5.1 Signaleren/ diagnosticeren/ handelen/ evalueren: 
Het streefniveau is dat alle leerlingen 2F halen. Voor een deel van de leerlingen is dit niet 
haalbaar. Door het maken van inhoudelijke keuzes en door de inzet van hulpmiddelen, 
moeten deze kinderen het 1F niveau kunnen behalen.  

 

1F: niveau dat leerlingen op 12-jarige 
leeftijd moeten kunnen bereiken 
  
2F: niveau dat iedere Nederlander zou 
moeten beheersen om maatschappelijk te 
kunnen functioneren 
  
Een groep leerlingen haalt niveau 
1F niet op 12-jarige leeftijd.... 
  
Doel: Leerlingen in het basisonderwijs en  
speciaal (basis) onderwijs verder op weg helpen  
naar 1F  
  
Door het maken van inhoudelijke keuzes 
en door de inzet van hulpmiddelen 
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Passende perspectieven onderscheidt hiertoe drie leerroutes die leerlingen kunnen 
volgen. De leerlingen uit leerroute 1 behalen het 2F niveau. De leerlingen uit leerroute 2 
behalen niet op alle onderdelen het 2F niveau, voor hen worden de doelen van 1F 
nagestreefd door het stellen van inhoudelijke prioriteiten. De leerlingen van leerroute 3 
halen het 1F niveau niet, voor deze leerlingen kan een eigen leerlijn voor taal of rekenen 
nodig zijn om hun ontwikkeling optimaal vorm te geven. 
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Passende perspectieven gaat uit van de cyclus van opbrengstgericht werken. OGW is 
ingesteld op preventie van achterstanden. Bij het signaleren van een achterstand, komt 
een leerling in de intensieve groep van het groepsplan en wordt ingezet op remediëren 
om op die manier achterstanden weg te werken. Hierbij wordt de volgende cyclus 
gehanteerd.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Signaleren 
dat een leerling op 
een vakgebied een 
leerachterstand 
heeft. Dit kan zijn 
naar aanleiding van 
een observatie of een 
toetsafname.   

Stap 2: De beginsituatie in kaart 
brengen. Leervorderingen aan de 
hand van toetsen en Cito 
achterhalen. In LOVS een 
voorspelling maken van de te 
verwachten vaardigheidsgroei. In 
Esis de protectieve en 
belemmerende factoren 
omschrijven. Hierbij wordt ook 
goed gelet op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de 
leerling, de werkhouding, het 
gedrag en de motivatie. Deze 
aspecten synthetiseren: 
inzichtelijk krijgen wat de 
samenhang is en hier conclusies 
aan verbinden. 

Stap 3: Plannen. 
Formuleren van 
interventies. Hierbij 
blijven leerlingen met 
een achterstand van 6 
tot 12 maanden 
meedoen met het 
basisaanbod. In het 
groepsplan worden 
concrete doelen 
opgenomen.  

Stap 6a: Herhalen.  
Geconcludeerd kan 
worden dat de 
leerling baat heeft bij 
deze manier van 
werken. De leerling 
blijft meedoen in het 
basisaanbod al dan 
niet met begeleiding/ 
ondersteuning of 
prioriteiten in 
doelen. De cyclus 
wordt herhaald. 

Stap 5: Waarnemen. Evalueren 
van de interventies. Dit gebeurt 
minimaal eens per 6 maanden. 
Hierbij wordt gelet op wat wel en 
niet werkt voor deze leerling. Of 
de gestelde doelen behaald zijn 
en of de te verwachten 
vaardigheidsgroei bereikt is. 
Hierbij wordt geprobeerd 
inzichtelijk te krijgen waarom de 
interventie gelukt is.  

Stap 4: Uitvoeren. 
Het realiseren van de 
interventies. Dit kan 
zijn doormiddel van 
herhalen, stapelen, 
tijd, hulpmiddelen 
etc.  

Stap 6b: Passende perspectieven Moet geconcludeerd worden dat de leerling onvoldoende baat 
heeft bij deze manier van werken? Dan wordt eerst nagegaan hoe dit komt. Zijn er verbeteringen 
of aanvullende maatregelen mogelijk op didactisch dan wel pedagogisch gebied? Zijn er 
compenserende of dispenserende mogelijkheden? Indien niet van toepassing, dan moet er een 
aanpassing worden gemaakt in het onderwijsaanbod. Dit wordt vastgelegd in een 
ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Volg hiervoor het stroomschema passende perspectieven, zie 
protocol eigen leerlijnen en laatste bijlage van het ondersteuningsplan. 
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Gehanteerde observatie instrumenten: 
We maken in 2020-2021 gebruik van de volgende toetsen: 
  Toets Moment+groep 
BEGRIJPEND LEZEN Begrijpend Lezen 3.0:   M en E 4,5,6,7  E3 M8 
TECHNISCH LEZEN DMT 2018 M en E 3,4,5,6,7 M8 

AVI 2018 M en E 3,4,5,6,7 M8 
Kleuter in Beeld (via observatie) Zie planning kleuterbouw 
Spelling Spelling 3.0:                 M en E 3,4,5,6,7,8 

Werkwoordspelling 3.0 M en E7 M8 
Rekenen Rekenen en Wiskunde 3.0                 M en E 3,4,5,6,7 M8 

Bareka automatiseringstoets in 
september en maart 

SOCIAAL 
EMOTIONEEL 

SCOL 
leerkrachtvragenlijst 

B en M 4,6,7,8 (gr. 1, 2, 3 
en 5: alleen 
zorgleerlingen) 

SCOL Leerlingvragenlijst B en M 6,7,8 
EINDTOETS IEP Eindtoets E8 

 
Het schema betreft Citotoetsen, mits anders vermeld. Daarnaast worden in de groep 3 
tot en met 8 methodegebonden toetsen afgenomen. Tot slot kunnen indien nodig de 
volgende instrumenten ingezet worden.  

• Getalbegriptoets/screeningstoets Bareka: 
Kan worden ingezet bij vermoedens van dyscalculie en bij aanhoudende 
problemen met rekenen om gepast te kunnen remediëren.  

• Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT): 
Kan worden ingezet bij vraagstukken omtrent de cognitieve capaciteiten van 
leerlingen. 

• Technisch lezen 
Kan in overleg met IB ingezet worden bij leerlingen die door ernstig stotteren DMT 
en AVI niet kunnen maken. 

 
4.5.2 Analyseren 
De hiervoor omschreven stappen vergen een systematische en organistische schoolbrede 
aanpak. Dit staat hieronder schematisch weergegeven. Dit noemen wij de DHC-piramide 
van groepsplanloos werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingbespreking 
Schoolbespreking 

Het schooloverzicht 

Het onderwijsplan 

Het schoolplan 
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1. Het schoolplan 
De ambities van het IKC worden in een planning van vier jaar weggezet. Dit wordt 
ontwikkeld door de staf op aanwijzing van de expertgroepen.  

2. Het onderwijsplan 
Vakspecifiek overzicht van maximaal 2 A4tjes dat wordt gebruikt bij de planning 
van de langetermijncyclus van een halfjaar. Deze wordt één keer vastgesteld door 
leerkrachten samen en maximaal één keer per jaar gecontroleerd of het nog 
actueel en volledig is. Zo blijft het onderwijsplan in ontwikkeling.  

3. Het schooloverzicht 
Overzicht van de ambitie van het IKC, de resultaten van de hele schoolpopulatie 
(schoolopbrengsten) en de resultaten van de afzonderlijke groepen. Dit 
ondersteunt leerkrachten bij de vertaling van de ambities en de resultaten naar de 
praktijk. De interventie wordt eens per halfjaar opgesteld.  

4. Het groepsoverzicht 
De gemeten respons op de instructie, per halfjaar, op: vaardigheidsgroei, 
leerdoelbeheersing en betrokkenheid.  
 

Besprekingen: 
1. Schoolbespreking 

Deze bespreking vindt vier keer per jaar plaats en gaat over de kernactiviteiten 
van het IKC: het realiseren van opbrengstgericht en passend onderwijs.  
1.1 Grote schoolbespreking 

Aan de hand van de Cito gegevens twee keer per jaar de trendanalyses 
bespreken. Dit kan in één grote groep of per bouw. De leerkracht maakt de 
trendanalyse aan de hand van het bestaande stappenplan met behulp van 
LOVS. Met als doel inzicht krijgen in de opbrengsten en het effect van de 
gekozen manier van werken.  
 

1.2 Kleine schoolbespreking 
Twee keer per jaar in de verschillende bouwen bespreken van didactiek, 
pedagogiek, klassenmanagement, planning ect. Met als doel leren van elkaar, 
professionaliseren en opbrengstgericht werken verhogen.  
 

2. Leerlingbespreking 
Individuele zorgleerlingen die besproken moeten worden. Dit gebeurt op een 
aantal vaste momenten in het jaar. Daarnaast kan dit op een maandelijks 
spreekuur of op afspraak met IB.  
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4.5.3 Diagnosticeren   
Als blijkt dat een leerling onvoldoende profijt heeft van de cyclus van opbrengstgericht 
werken zoals in het schema omschreven, dan moet gekeken worden naar een aanpassing 
in het onderwijsaanbod. Het kan zijn dat een leerling een eigen leerlijn krijgt, dit is 
bedoeld voor leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze op leerroute niveau 3 
uitstromen en het 1F niveau niet halen. Hiervoor gelden de volgende onderstaande 
procedures en afspraken. Hierbij worden de in hoofdstuk 4.1.3 omschreven grenzen van 
de zorg in acht genomen.   

1. Als blijkt dat een leerling uitvalt, komt de leerling eerst in de intensieve groep en 
wordt gekeken of de achterstand doormiddel van een cyclus opbrengstgericht 
werken weg te werken is. Zie hiervoor schema OGW.  

2. Als de leerling onvoldoende profijt heeft van de begeleiding, moet verder gekeken 
worden naar de oorzaak waardoor de leerling niet optimaal profiteert van het 
onderwijsaanbod.  

3. Is de oorzaak cognitief; dan is een IQ-bepaling nodig als indicator van de 
mogelijkheden van de leerling. Ook leerlingen met een laag IQ blijven meedoen 
met het basisaanbod zoals omschreven in het schema. Is het IQ dusdanig laag 
dat de leerling onvoldoende zal kunnen profiteren van het onderwijsaanbod, dan 
moet gekeken worden waar de leerling wel tot zijn/haar recht komt. Dit traject 
wordt uitgevoerd in overleg met IB en ouders. 

4. Is de oorzaak fysiek; dan onderzoeken welke mogelijkheden er binnen school zijn 
om de zorg voor de leerling zo te regelen dat een eventuele beperking geen 
nadelige gevolgen heeft voor de cognitieve ontwikkeling. Dit traject wordt 
uitgevoerd in overleg met IB en ouders. 

5. Heeft de leerling een (vermoeden van een) stoornis: dan onderzoeken we of de 
leerling gediagnosticeerd kan/moet worden en het onderwijs aanpassen aan de 
daarbij behorende behoefte. Is de stoornis zodanig dat het IKC geen passend 
onderwijs kan bieden, dan moet gekeken worden waar de leerling wel tot 
zijn/haar recht komt. Dit traject wordt uitgevoerd in overleg met IB en ouders.  

6. Is de oorzaak mentaal of sociaal; onderzoeken wat de leerling nodig heeft om tot 
leren te kunnen komen. Vervolgens kijken of het IKC dit kan bieden of dat de 
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leerling buiten school zorg nodig heeft. Dit traject wordt uitgevoerd in overleg met 
IB en ouders. 

7. Hierna wordt gekeken of stappen 4, 5 en 6 samenhangen en wat daar de 
gevolgen van zijn voor de leerlingen. Als geconcludeerd moet worden dat het IKC 
geen passend onderwijs kan bieden aan de leerling, dan moet gekeken worden 
waar de leerling wel tot zijn/haar recht komt. In dat geval stopt het schema 
passende perspectieven en wordt een doorverwijstraject in gang gezet. Is de 
conclusie dat het IKC wel passend onderwijs op maat kan bieden, ga dan verder 
met stap 9.  

8. Op basis van deze analyse komt de leerling in de zeer intensieve zorggroep. 
Vanuit het basisaanbod ga je prioriteiten stellen met als doel in een OGW-cyclus 
de achterstanden weg te werken. Hierbij staat naast de cognitieve ontwikkeling 
het welbevinden van de leerling (stappen 4, 5 en 6) centraal.  

9. Bij de individuele onderwijsbehoeften in Esis van de leerling staat omschreven hoe 
je hieraan gaat werken. Welke hulpmiddelen ga je inzetten? Welke pedagogische 
en didactische ondersteuning ga je bieden? 

10. Je brengt in overleg met ouders en IB in kaart of ondersteuning van een externe 
partij gewenst is en hoe dit er uit zou moeten zien. 

11. Vervolgens wordt de cyclus OGW opnieuw in gang gezet. 
12. Heeft de leerling voldoende profijt van de cyclus OGW, dan blijft de leerling 

meedoen met het basisaanbod. Dit kan al dan niet met aangepaste doelen. De 
cyclus kan herhaald worden zoals omschreven in het schema OGW.  

13. Blijkt aan het einde van de cyclus wederom dat de leerling onvoldoende profijt 
heeft van de aanpak, dan kan worden gekeken of de leerling in aanmerking komt 
voor een eigen leerlijn. 

14. Daarvoor moeten de volgende vragen allemaal met ja beantwoord kunnen 
worden: 

 
Heeft de leerling op CITO 3 keer op rij een V-score of lager? 
Scoort de leerling op methodetoetsen structureel een onvoldoende? 
Heeft de leerling een achterstand van meer dan 12 maanden? 
Zit de leerling in groep 6 of hoger? 
 

Nee: Is dit niet het geval dan blijft de leerling meedoen met het basisaanbod, al 
dan niet met aangepaste doelen. De leerling blijft in de OGW-cyclus in de 
intensieve groep. Er moet na zes maanden gekeken worden of de leerling hierbij 
gebaat is of dat alsnog gekeken moet worden of een OPP een optie is.  
Ja: Is het antwoord vier keer ja: dan kan gekeken worden of voor de leerlingen 
een eigen leerlijn mag worden opgesteld. De eigen leerlijn wordt omschreven in 
een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Voor het OPP is een gestandaardiseerd 
format.  
- Hiervoor is ten eerste toestemming van de ouders nodig, zij moeten 
toestemming geven dat hun kind een eigen leerlijn krijgt. 
- Hiervoor is ten tweede consultatie van EC-VCOG nodig, zij moeten toestemming 
geven dat een leerling een eigen leerlijn krijgt.  
 

15. Voor het opstellen van een eigen leerlijn moet eerst duidelijk zijn waar de hiaten 
in kennis zitten en waar deze beginnen. Dit is het beginpunt van waaruit je 
nieuwe kennis kan opbouwen. Dit kan doormiddel van registraties die bijgehouden 
zijn. Het kan nodig zijn om door te toetsen, maar hiervoor kan ook onderzoek van 
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een externe partij nodig zijn. Dit traject wordt uitgevoerd in overleg met IB en 
ouders. 

16. Als in kaart is gebracht wat het beginpunt is, dan kunnen de doelen bepaald 
worden.  

 
Inhoudelijke doelen kunnen worden opgesteld op basis van SLO, zie: http://tule.slo.nl/  
Aanpassen doelen voor rekenen: http://downloads.slo.nl/Documenten/passende-
perspectieven-rekenen-doelenlijsten.pdf  
Aanpassen doelen voor taal: http://passendeperspectieven.slo.nl/po-
sbo/maatwerkaanpassingen  
 
Doelen met betrekking tot vaardigheidsgroei worden bepaald door de gemiddelde 
vaardigheidsgroei tussen twee of meer meetmomenten. 
 

17. Stel in het OPP hoge doelen voor de leerling om een Pygmalion-effect en 
onderpresteren te voorkomen. 

18. In het OPP (zie format) worden de protectieve en belemmerende factoren in kaart 
gebracht, om goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerling.  

19. Omschrijf in het OPP duidelijk de pedagogische en didactisch overwegingen.  
20.  Het OPP (met daarin de eigen leerlijn) moet elke zes maanden geëvalueerd en 

bijgesteld worden. Tevens moet elke zes maanden het OPP met ouders worden 
geëvalueerd.  

21. Het opstellen, bijhouden, evalueren en bijstellen van het OPP doet de leerkracht, 
hierbij draagt de leerkracht zorg voor het inhoudelijk informeren van ouders/IB.  

4.5.4 arrangeren, remediëren voor groepen en individuele leerlingen 
Zie 4.1.3 Extra ondersteuning, punt ontwikkeling en inzetbare middelen. 
De individuele leerlijnen en het OPP 
Zie 4.1.3 Extra ondersteuning, punt ontwikkeling en inzetbare middelen. 

 
Ondersteuning binnen/buiten de groep 
Afhankelijk van de zorgvraag kan worden gekozen voor ondersteuning binnen of buiten 
de groep, dan wel een combinatie hiervan. Hierbij wordt gezocht naar de best mogelijke 
afstemming op de onderwijsbehoefte van de leerling. Ondersteuning vindt plaats in de 
eigen jaargroep, hier kan slechts incidenteel en uitsluitend in overleg met ouders van 
worden afgeweken.  
 
4.5.5 Evalueren  

Zie 4.1.3 Extra ondersteuning, punt cumulatie van zorg.  
Zie 4.5.3 Analyseren, punt besprekingen.  
 

4.6 Meer- en hoogbegaafde kinderen  
(protocol in ontwikkeling) / Zie 4.1.3 Extra ondersteuning, punt meer- en 
hoogbegaafdheid.  
 

4.7 Persoonlijkheidsontwikkeling 
IKC Dom Helder Camara is een oecumenische kindcentrum, vanuit deze visie geven wij 
vorm en inhoud aan de persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen. Voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de methode De Vreedzame 
School. Voor leerlingen waarbij dit niet toereikend is bieden wij de training Rots & Water 
en muzikale spelbegeleiding.  
5. Taakverdeling 
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Taakomschrijvingen en verantwoordelijkheden op gebied van zorg:  
 
Functie Directeur / Teamleider 
Taken leerling Evalueren van jaarlijkse effectiviteit van leerlingenzorg, intake 

nieuwe leerlingen. 
Taken leerkracht Teamvergaderingen voorzitten. 
Taken beleid Verantwoording van de geboden basisondersteuning van het 

IKC aan het bestuur, inbrengen SOP MR. 
Taken borging Bewaken uitvoering Vreedzame School, verantwoording 

onderwijskwaliteit. 
Taken algemene zorg Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en medewerkers. 
Verantwoordelijkheden  Handhaving protocol schorsing en verwijdering & meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling, controleren van 
werken met effectieve methoden en aanpakken. 
Financiën, subsidies, HRM-beleid VCOG. Netwerken 
voorzitten/bezoeken, samenwerking collega-scholen. 
Algehele aansturing IKC DHC, zowel PO als KO. 

 
Functie Leerkracht 
Taken leerling Basisondersteuning leerlingen, opbrengst en 

handelingsgericht werken, overdracht leerlingen, afname 
SCOL uitvoeren. 

Taken leerkracht Aansturen onderwijsassistent, toetsresultaten invoeren LOVS, 
Cito en methodegebonden toetsen, afstemmen 
verwerking/onderwijstijd op verschillen leerlingen.  

Taken beleid Werken met een effectieve methode en aanpakken, uitvoering 
trendanalyse. 

Taken borging Evalueren van jaarlijkse effectiviteit van leerlingenzorg, 
gespreksverslagen noteren Esis. 

Taken algemene zorg Opstellen OPP, kleutervolgsysteem bijhouden, registreren 
incidenten in Esis, Vreedzame School. 

Verantwoordelijkheden  Warme overdracht VCOG KINDEROPVANG, betrekken ouders 
en leerlingen in de begeleiding-leergesprekken, warme 
overdracht nieuwe school ouders en kind betrekken. 

Overige Coördinator expertgroepen (EC), ontwikkelen en uitvoeren 
jaardoelen en initiëren beleid. 

 
Taak Bouwcoördinator  
Taken leerling Kleutervolgsysteem, informele leerling-en 

groepsbesprekingen.  
Taken leerkracht Aansturen en inwerken (nieuwe) collega’s, PLG voorzitten c.q. 

organiseren/onderbrengen in de EG.  
Taken beleid Opstellen beleid (vanuit EG) 
Taken borging Coördineren en evalueren (jaardoelen) expertgroepen (EG) 

(met teamleider) 
Taken borging Zorgdragen voor verslaglegging vergaderingen/afspraken. 
Taken algemene zorg Opstellen roosters, (bv onderwijsassistenten, TMO, 

pleinwacht, gym, muziek, drama, maatjesgroepen, 
groepspresentaties, koken), stagiaires. 

Verantwoordelijkheden  Coördineren en plannen van bouw-relevante activiteiten, 
bouwvergaderingen voorzitten, aanspreekpunt bij afwezigheid 
directie. 

Overige Bouw-relevante inkoop materialen.  
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Taak Intern begeleider  
Taken leerling Diagnostische toetsen, zij-instroom overdracht nieuwe 

leerlingen, inschakelen Educonnect en/of het VCOG-expertise-
centrum.  
Afstemmen verwerking/onderwijstijd op verschillen leerlingen 
door leerkrachten. 

Taken leerkracht Begeleiden bij opstellen OPP, 
IB-gesprekken, leerkrachten coachen in het opbrengst- en 
handelingsgericht werken, begeleiden van schoolbesprekingen. 

Taken beleid Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen het 
IKC. Terugkoppelen van de ontwikkeling van de leerling met 
specifieke onderwijsbehoeften naar de voorschoolse 
voorzieningen of de vorige school (in het eerste jaar). 
Zorgbeleid ontwikkelen, monitoren en uitvoeren. 

Taken borging Evalueren van jaarlijkse effectiviteit van leerlingenzorg, 
vaststellen SOP, waarborgen afspraken begeleiding leerling en 
evalueren van specifieke, ingezette zorgmiddelen. 
Evalueren van jaarlijkse effectiviteit van leerlingenzorg, 
waarborging trendanalyse, protocollen schrijven en bijhouden. 

Taken algemene zorg Organiseren van extra ondersteuning en zorg, coördineren 
onderwijsassistenten, verwijzingen en voortraject, initiator van 
een multidisciplinair overleg. 
Vaststellen en handhaven van het SOP, zorgvergaderingen 
voorzitten, zorgteam voorzitten, deelnemen IB-leernetwerk 
VCOG, aanspreekpunt met betrekking tot zorgbeleid zorg binnen 
het IKC. 

Verantwoordelijkheden  Onderwijskwaliteit, arrangementen. Verantwoording van de 
geboden basisondersteuning van het IKC aan het bestuur, 
verantwoording van de ingezette middelen vanuit het 
samenwerkingsverband richting het bestuur. 

Overige Contacten met ouders en externe organisaties onderhouden, 
samenwerking aangaan met zorgverleners buiten het IKC ten 
gunste van de zorg. 

 
Taak Taalcoördinator 
Taken leerling Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor dyslexie-

onderzoek: verslaglegging waarborgen in leerlingdossiers 
Dyslexie 4.0, instructie tutoren/voorlezers, aanmelden 
dyslexie-onderzoek in overleg met IB.  

Taken leerkracht Ondersteunen met zlkls- methodiek en waarborgen 
doorgaande lijn taal, met nieuwe leerkrachten de afspraken 
op taalgebied bespreken, ondersteuning rondom 
taal/bevorderen deskundigheid en contact over traject 
dyslexieonderzoek, klassenconsultatie 

Taken beleid Verantwoordelijk voor het taalbeleidsplan, leesbeleidsplan & 
dyslexieprotocol, aanschaf nieuwe materialen, coördinatie 
van het onderwijsplan taal, spelling & lezen 

Taken borging Doorgaande lijnen op de verschillende gebieden van taal en 
de naleving van afspraken.  

Taken algemene zorg Ondersteunen collega’s ten behoeve van zorgkinderen en 
onderzoeken van zorgkinderen.  

Verantwoordelijkheden  Boekencollectie en contact met de bibliotheek, coördineren 
van leesactiviteiten zoals de zomerlezen en de 
Kinderboekenweek. 
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overige Betrokkenheid ouders rondom lezen stimuleren, deelname 
taalcoördinatoren netwerk VCOG en contacten onderhouden 
met externe taalexperts. 

 
Taak Rekencoördinator 
Taken leerling Diagnostische gesprekken voeren en individuele toetsen 

afnemen bij zorgleerlingen. 
Taken leerkracht Ondersteunen van beginnende  

collega’s op het gebied van rekenen-wiskunde.   
Groepsconsultatie en bevorderen deskundigheid van het 
team.    

Taken beleid Beleid voor rekenen/wiskunde opstellen, aanschaf en 
evalueren nieuwe rekenmethode, kwaliteitsbewaking 
rekenen-wiskunde, protocollen ontwikkelen en het 
coördineren van het onderwijsplan rekenen/wiskunde.  

Taken borging Vastleggen van gemaakte afspraken in het rekenbeleidsplan 
en zorgdragen voor het nakomen van deze afspraken.  

Taken algemene zorg Ondersteunen collega’s ten behoeve van zorgkinderen, 
analyseren van methodeonafhankelijke toetsen en 
onderzoek uitvoeren bij rekenzwakke leerlingen. 

Verantwoordelijkheden  Bijhouden van rekenmaterialen. 
Overige Betrokkenheid ouders rondom rekenen stimuleren, 

deelname rekencoördinatoren netwerk VCOG en contacten 
onderhouden met externe rekenexperts. 

 
Taak Hoogbegaafdheidspecialist 
Taken leerling Uitvoering theoretische (TL) route, verzorging extra (Level) 

werk, gesprekken over (extra) capaciteiten 
Taken leerkracht Ondersteunen van beginnende  

collega’s op het gebied van hoogbegaafdheid en theoretische 
route. 
Groepsconsultatie, bevorderen deskundigheid van het team 
en afstemmen vorderingen leerling(en). 

Taken beleid Beleid voor vakgebied ontwikkelen, invoeren, evalueren. 
Taken borging Vastleggen van gemaakte afspraken in het 

hoogbegaafdheidbeleidsplan en zorgdragen voor het 
nakomen van deze afspraken, protocol meer– en 
hoogbegaafden ontwikkelen en de invoering daarvan 
begeleiden. 

Taken algemene zorg Adviseren over en begeleiden bij inhoudelijke vraagstukken. 
Verantwoordelijkheden  Organiseren van ouderkijkmomenten en presentaties van 

LT-leerlingen in de eigen groep, bijhouden en bestellen 
materialen.  

Overige Verslaglegging individuele leerling in rapport. 
 
Taak Muziektherapeut  
Taken leerling Naast basisondersteuning extra ondersteuning op gebied 

van de sociale/emotioneel en deels cognitieve ontwikkeling.  
Taken leerkracht Na signalering van kinderen met een afwijkend gedrag in 

overleg met IB, (vak) therapeut en leerkracht onderzoeken 
welke leerlingen baat zouden kunnen hebben bij ‘meer met 
muziek’. 

Taken beleid Werken middels muziek therapeutische modules of modules 
crossmedia en deze werkwijze vastleggen in een protocol.  
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Taken borging Borging aan de hand van cognitieve gedragstherapie; als 
verbetering toetreedt in muzikaal gedrag, dit 
bewerkstelligen in wenselijk gedrag in de klas of daarbuiten, 
hiertoe wordt het protocol ‘meer met muziek’ gevolgd.  

Taken algemene zorg Vergelijken van behaalde resultaten met evaluaties en 
andere registraties.  

Verantwoordelijkheden  Warme overdracht naar ouders en leerkrachten. 
Overige Coördinator expertgroep 

 
Functie Onderwijsassistent / LKO 
Taken leerling Begeleiding bij en ondersteuning van 

gedrag/emotioneel/sociaal/cognitief op basis van OPP, 
groepsplan, handelingsplan 

Taken leerkracht Ondersteunen leerkracht op diens aanwijzing. 
Taken beleid - 
Taken borging Ondersteunen leerkracht op diens aanwijzing. 
Taken algemene zorg Ondersteunen leerkracht op diens aanwijzing. 
Verantwoordelijkheden  Ondersteunen leerkracht op diens aanwijzing. 
Overige Ondersteunen leerkracht op diens aanwijzing. 

 
Functie ICT 
Taken leerling Leerlingen ondersteunen op ICT-gebied. 
Taken leerkracht Leerkrachten ondersteunen met betrekking tot ICT. 
Taken beleid Ontwikkelen protocol internet en sociale media. 
Taken borging Website beheer DHC, up-to-date houden van weergegeven 

protocollen, schoolgids en SOP, op de site van het IKC. 
Taken algemene zorg Digitale onderwijsmiddelen, inlogcodes medewerkers en 

leerlingen verzorgen en versterken en ICT-materialen 
aanschaffen en onderhouden.  

Verantwoordelijkheden  Klaarzetten van digitale toetsen en dultkoppeling maken 
tussen LOVS en Esis.  

Overige Contacten onderhouden met Rovict. 
Coördinator expertgroep. 

 
VCOG: diverse protocollen, toezicht en kwaliteitscontrole.  
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6. Samenvatting 
IKC Dom Helder Camara is een oecumenisch kindcentrum, vanuit deze visie tezamen met 
de methodiek van De Vreedzame School geven wij vorm aan de persoonsontwikkeling 
van leerlingen. Kinderen kunnen gebruik maken van het specifieke aanbod van 
muziektherapie, de training Rots & Water en onze social workers.  
 
IKC DHC werkt volgens de principes van de groepsplanloze basisschool.  
Hierbij zijn de groepsplannen vervangen door onderwijsplannen, waarin het volledige 
orthodidactisch en orthopedagogisch handelen van de leerkracht omschreven is. Ook zijn 
hierin de halfjaarlijkse doelen benoemt. Leerlingen worden gevolgd in hun 
vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing en betrokkenheid. Zo wordt het onderwijs 
afgestemd op de behoefte van de leerling en geven wij vorm aan OGW en HGW. Als blijkt 
dat het regulier aanbod ontoereikend is kunnen verschillende mogelijkheden ingezet 
worden. Hierbij valt te denken aan extra uitdaging in de TL-groep en extra ondersteuning 
door een onderwijsassistent. Als de leerling onvoldoende profiteert kan het 
onderwijsaanbod, wanneer gepoogd is deze passend te maken, dan kan gekozen worden 
voor een OPP. Op de DHC worden de grenzen van de zorg gehanteerd zoals omschreven 
in het SOP. Op dergelijke wijze streven wij naar goed en passend onderwijs voor elke 
kind.  
 
 
7. aanvulling vanuit het SOP en/of VCOG 
 
7.1 De mogelijkheden van onze ondersteuning   
Zie 4.1.3 Extra ondersteuning 
 
7.2 Wanneer is voor ons de grens bereikt?   
Zie 4.1.3 Extra ondersteuning 
 
7.3 Procedure bij verwijdering 
Ontleend aan protocol schoring en verwijdering. 
 
Time-out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot 

het IKC ontzegd. 
- Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers 

onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. 
- De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de 

leerling worden geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient het IKC 
vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van 
de maatregel contact op te nemen met de ouders. 

- De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de 
groepsleerkracht en een lid van de directie van het IKC aanwezig. 

- Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier 
opgeslagen.  

- De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie 
van het IKC. 

- De time-out maatregel wordt na toepassing gemeld aan het bevoegd gezag. 
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Schorsing 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen 
incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een schorsing. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- Het bevoegd gezag van het IKC wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis 

gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. 
- Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot het IKC ontzegd. Voor 

zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 
leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. 

- De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit tweemaal worden verlengd. 
- De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een 

gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk 
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden van de opvang van de leerling op het IKC aan de orde komen. 

- Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het 
leerlingendossier opgeslagen. 

- Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: 
• het bevoegd gezag; 
• de ambtenaar leerplichtzaken; 
• de inspectie van het onderwijs. 

- Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van het IKC. 
Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. 
 
Verwijdering 
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft 
voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van het IKC, kan worden 
overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling (vermeld in artikel 40 van de Wet op 
het Primair Onderwijs) is hierbij van toepassing. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag na 

voorbereiding door de directeur van het IKC. 
- De leerkracht en de ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering. 

Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en 
door de ouders voor gezien wordt getekend. 

- Het besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders. 
- De ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie van het onderwijs worden van het 

voorgenomen besluit op de hoogte gesteld. 
- De ouders wordt gewezen op de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift 

in te dienen. 
- Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. 
- Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift. 
- Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een 

andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat 
aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft 
gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. 
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7.4  Procedure bij aanmelding  
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen 
De laatste schooljaren groeit ons leerlingenaantal geleidelijk.  
Voor het schooljaar 2021 – 2022 betekent dit dat we maximaal vier 
kleutergroepen 1/2 en één instroomgroep starten voor nieuwe vierjarigen.  
Daarnaast worde de BSO uitgebreid met 1 groep. 
 
Het is erg belangrijk dat ouders hun kind vroegtijdig aanmelden bij ons op school. Dit 
kan vanaf de dag dat uw kind drie jaar is geworden. Het is mogelijk om voorafgaan aan 
de derde verjaardag van uw kind een kennismakingsgesprek en een rondleiding te 
hebben op ons IKC. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel verheldert welke kinderen met een bijzondere 
onderwijsbehoefte wij de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs kunnen bieden.  
 
Als u overweegt om uw kind op ons IKC in te schrijven, volgt u onderstaand routeboekje: 
- U neemt contact op met de teamleider of de directeur voor een kennismakingsgesprek 
  en een rondleiding door het IKC af te spreken.  
- Als er een wachtlijst is voor de groep waarin uw kind geplaatst moet worden, hoort u 
  dit direct. De wachtlijstafspraken worden besproken met u en vervolgens kunt u zelf 
  bepalen of u uw kind op de wachtlijst wilt plaatsen. Zodra er plaats is voor uw kind,  
  wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakings- 
  gesprek en een rondleiding; 
- Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie over het IKC die nodig is om  
  te bepalen of wij de beste school voor uw kind zijn. Uiteraard is er gelegenheid tot het 
  stellen van uw vragen; 
- U krijgt een rondleiding door het IKC; 
- Na afloop van het gesprek ontvangt u een aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier vult  
  u volledig in en levert het in. Ongeveer twee weken na het gesprek, wordt contact met  
  u opgenomen of u neemt contact op met ons. 
- Als er geen bijzonderheden zijn, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving. U 
  ontvangt een bewijs van inschrijving van ons. Ongeveer twee maanden voordat 
  uw kind geplaatst wordt, neemt de leerkracht van de groep waar uw kind in geplaatst is 
  contact met u op om een intakegesprek af te spreken; 
- Als er wel bijzonderheden zijn, nemen wij contact met u op om verdere informatie te 
  verkrijgen. We maken gebruik van de wettelijke onderzoeks- en bedenktijd van 10  
  weken om te bepalen of we uw kind kunnen plaatsen. Daarna kan de aanmelding 
  alsnog omgezet worden in een inschrijving of wordt u uitgenodigd voor een gesprek om  
  aan te geven dat inschrijven niet mogelijk is. 
 
Nieuwe kleuters mogen voorafgaand aan hun vierde verjaardag twee dagdelen 
meedraaien in hun toekomstige groep. Uitzondering op deze regel, zijn de kinderen die in 
de maand voorafgaand aan de kerstvakantie en de zomervakantie vier jaar worden. Zij 
starten na de genoemde vakanties op school.  
 
Zij-instromers en schoolwisseling 
Zij-instromers zijn kinderen die niet voor groep 1 maar voor een hogere groep worden 
aangemeld. Het zijn bijvoorbeeld kinderen (en hun ouders) die wegens verhuizing een 
andere school zoeken. 
Een andere groep zij-instromers betreft kinderen van wie ouders niet tevreden zijn over 
de huidige school waar het kind onderwijs volgt. Voor ouders van zij-instromers geldt 
bovenstaand routeboekje ook. We gaan ervan uit dat de huidige school op de hoogte is 
van uw kennismakingsgesprek op Ons IKC. 
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Bij zij-instromers wordt altijd contact opgenomen met de huidige school. We willen graag 
transparant zijn en zullen de huidige school van uw kind informeren over de aanmelding. 
Bij aanmelding op Ons IKC levert de huidige school een onderwijskundig rapport aan. Op 
basis van de informatie uit het onderwijskundig rapport wordt bekeken of het kind direct 
toegelaten kan worden of dat er vervolggesprekken nodig zijn. 
 
Tussentijds uitstromen 
Het kan voorkomen dat een kind onze basisschool vroegtijdig verlaat. Het IKC zorgt dan 
voor een onderwijskundig rapport. In dit rapport wordt aangegeven hoe het kind zich tot  
dusver op de school/IKC ontwikkeld heeft. Het rapport is bestemd voor het IKC waar het 
kind naar toe gaat. Ouders hebben recht op inzage. Het rapport wordt binnen vijf 
werkdagen na het vertrek naar de ontvangen school/IKC gestuurd. 
 
Bijlagen ondersteuningsplan:  
0. Schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage SOP) 
1. Routing ondersteuning en begeleiding (zie bijlage sop) 
2. Stappenplan leerlingenondersteuning  
3. Protocol leesproblemen en dyslexie (zie bijlage sop) 
4. Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie (zie bijlage sop) 
5. Het stappenplan voor het volgen van de D en E- leerlingen (zie bijlage sop) 
6. Anti- pest code (idem) (zie bijlage sop) 
7. Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen (zie bijlage sop) 
8. Beleid schorsen en verwijderen (zie bijlage sop) 
9. Toetskalender en Cyclus Planning en Control  
10. Protocol Hoogbegaafdheid (zie bijlage sop) 
11. Stroomschema aanmelding leerlingen 
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Als ik kon, gaf ik een wereldkaart aan ieder kind. 
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol.  
In de hoop de blik van het kind tot een maximum te verruimen,  
En hierdoor interesse en liefde te wekken voor alle mensen.  
Alle rassen, alle talen, alle religies. 
 
Wees een mens onder de mensen. Wees voor geen enkel probleem van ongeacht 
welk volk onverschillig. Leef op wereldschaal. 
 

Dom Helder Camara, 1973 

 
 
Vastgesteld op:   23-08-2021 
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Inleiding 

Dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een handleiding voor ouders waarin omschreven 
staat hoe de ondersteuning en begeleiding op het IKC Dom Helder Camara eruitziet. Er 
wordt beschreven welk aanbod van onderwijs gebaseerd op de formulering 
basisondersteuning geboden wordt. Daarnaast wordt omschreven welk aanbod voor 
basisondersteuning plus én extra ondersteuning aan leerlingen aangeboden kan worden. 
 
Samenwerkingsverband 20.01 
Ons IKC maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV20.01).  
In dit regionaal samenwerkingsverband is een dekkend aanbod aan onderwijs- 
ondersteuning aanwezig. 
Alle informatie over het samenwerkingsverband 20.01 vindt u op de website: 
www.passendonderwijsgroningen.nl 
 
Over het SOP staat in het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (SWV) PO 
20.01 (april 2016) het volgende geschreven: 
 
Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen 
een samenwerkingsverband kan bieden.  Het geheel van ondersteuningsprofielen moet 
zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband. 
Hiermee kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende 
plek vinden voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken. 
 
En de basis- en extra ondersteuning wordt als volgt geformuleerd in het 
ondersteuningsplan: 
 
De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de 
basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school – 
eventueel met ketenpartners – biedt. 
 
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt dus, zoals bovenstaande formuleringen 
aangeven de stand van zaken rondom de basiskwaliteit (inspectie normen), de 
basisondersteuning (13 kernkwaliteiten SWV 20-01) en de extra ondersteuning die het 
IKC biedt beschreven. 
Daarnaast beschrijft het IKC de grenzen aan wat zij kan bieden aan extra ondersteuning. 
 
Wettelijk kader 
Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin het 
IKC de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend 
Onderwijs vastlegt. 
Binnen de VCOG worden twee documenten gebruikt om het geheel van deze 
verantwoordelijkheden en werkwijzen per school te beschrijven. Het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het schoolondersteuningsplan (OP). De 
documenten liggen in elkaars verlengde. Het schoolondersteuningsprofiel verwijst naar 
onderliggende informatie in het ondersteuningsplan. Het eerste document staat op de 
website van het IKC. Het tweede document is op aanvraag in te zien op school.  
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel. Er zijn overlappingen in het OP en het SOP. 
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Het schoolondersteuningsprofiel: 
• is naast het schoolondersteuningsplan ook gerelateerd aan het IKC-plan en de IKC-gids 
• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van het IKC 
• wordt geschreven door de directie van het IKC 
• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld 
• wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad 
 
1.  Algemene gegevens van het IKC 
 
Naam van het IKC : oecumenische IKC Dom Helder Camara 
Bezoekadres  : Onnemaheerd 2 
Postcode  : 9736 AM 
Plaats   : Groningen 
Brinnummer  : 18QF 
Directeur  : Ciska van Aken 
Intern Begeleider : Hilda Bus 
 
Samenwerkingsverband: 20-01 
Aantal leerlingen oktober 2020: 454 
 
2.  Missie & Visie van het IKC 
Zie IKC-plan en IKC-gids. 
 
3.  Basis- en extra ondersteuning binnen de VCOG 
In de wet op Passend Onderwijs staat beschreven wat de basisondersteuning op school 
inhoudt. Van iedere basisschool in Nederland wordt verwacht dat zij onderwijs aanbiedt 
dat voldoet aan deze omschrijving. De omschrijving van de basisondersteuning luidt als 
volgt: 
 
‘Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel aan preventieve en lichte 
curatieve interventies die het IKC binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een 
overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, 
uitvoert.’ 
 
Op het IKC krijgen leerlingen iedere dag onderwijs gebaseerd op de bovenstaande 
omschrijving van de basisondersteuning. Maar leerlingen verschillen in de wijze waarop 
zij zich ontwikkelen en wat zij nodig hebben van het IKC om deze ontwikkeling zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. We spreken daarom van de onderwijsbehoefte van 
de leerling(en).  
 
Het IKC komt tegemoet aan alle onderwijsbehoefte van leerlingen die binnen de 
basisondersteuning valt. Het kan zijn dat een leerling daarnaast nog een specifieke 
onderwijsbehoefte heeft die de basisondersteuning overstijgt. Dan brengt het IKC deze 
onderwijsbehoefte in kaart door het opstellen van een arrangement of een 
ontwikkelingsperspectief. 
 
In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat de extra onderwijsbehoefte beschreven en de 
ondersteuning die de leerling daarin extra nodig heeft. Het kan ook voorkomen dat een 
groep extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval stelt het IKC een groepsarrangement 
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op. Het IKC heeft ondersteuningsmiddelen om een OPP of een arrangement goed uit te 
voeren (zie ondersteuningsplan, bijlage: notitie arrangeren bij de VCOG).  
 
Voor zeer intensieve vormen van extra ondersteuning binnen het IKC kan het IKC m.b.v. 
van een OPP bij het bestuur extra ondersteuningsmiddelen aanvragen. Zowel bij een 
bestuurlijk als een schoolgebonden OPP of een arrangement kan het IKC tot de conclusie 
komen dat de leerling niet meer optimaal profiteert van het onderwijs en dat de grens 
aan wat het IKC in ondersteuning kan bieden is bereikt. Als dat het geval is gaat het IKC 
op zoek gaat naar een meer optimale onderwijsplaats voor de leerling. Dat kan zijn op 
een andere reguliere school of op een Speciale Basisschool (SBO) dan wel een Speciaal 
Onderwijsschool (SO).  
 
Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de 
minimaal te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning. De 
basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen wordt 
geboden binnen de eigen school. De actuele afspraken over te bieden basisondersteuning 
zijn als bijlage opgenomen bij het Ondersteuningsplan 2021-2025. 
(www.passendonderwijsgroningen.nl). 
 
4. Welke ondersteuning kan de basisschool/het IKC bieden 
 
4.1 Kernkwaliteiten Samenwerkingsverband 20.01 
Het samenwerkingsverband waaronder het VCOG bestuur en dus ook het IKC Dom 
Helder Camara valt, heeft de basisondersteuning beschreven in 13 kernkwaliteiten. De 
kwaliteiten zijn ingedeeld in vier aspecten die terug te vinden zijn in het Referentie Kader 
bij de Wet op Passend Onderwijs (zie formulering uit hoofdstuk 3)  De 
basisondersteuning zoals het Samenwerkingsverband 20-01 heeft beschreven, bestaat 
uit de basiskwaliteit van de inspectie plus een aantal extra onderwerpen. Van deze 
onderwerpen vindt het SWV 20-01 dat ook zij deel uitmaken van de basisondersteuning, 
die iedere school minimaal biedt. Het bestuur van het IKC (de VCOG) heeft hiermee 
ingestemd.  
 
Dat betekent dat zij er samen met de scholen ten zeerste naar streeft dat de 
basiskwaliteit van de inspectie plus de extra onderwerpen van basisondersteuning 
kwalitatief op orde zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het IKC alleen aan de 
kwaliteit van basisondersteuning kan voldoen als zij over een basisarrangement van de 
inspectie beschikt.  
 
 
De vier aspecten 
 
 

13 Kernkwaliteiten van basisondersteuning 
(samenwerkingsverband 20.01) 
 

Preventieve en licht 
curatieve interventies 

1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige 
omgeving 
 

 
 
 

2. Voor leerlingen die een eigen leerlijn nodig 
hebben voor 
rekenen en taal en extra ondersteuning krijgen uit 
het geld van het SWV is een 
ontwikkelingsperspectiefplan vastgesteld 
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De onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

3. De scholen hebben een effectieve interne    
    onderwijs ondersteuningsstructuur 

 
 

4. De leerkrachten, ib-ers en directeuren werken  
    continu aan hun handelingsbekwaamheid en 
    competenties 

 5. De scholen hebben een schoolondersteunings- 
    team gericht op de leerlingenondersteuning 

 6. De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij 
    het onderwijs 

Planmatig werken 
 

7. De scholen hebben continu zicht op de 
    ontwikkeling van leerlingen. 

 8. De scholen werken opbrengst- en 
    handelingsgericht aan de ontwikkeling van 
    leerlingen. 

 9. De scholen voeren beleid op het terrein van de  
    leerlingondersteuning. 

Kwaliteit van 
basisondersteuning 

10. De scholen werken met effectieve methoden en 
      aanpakken. 

 11. De scholen evalueren jaarlijks de effectiviteit  
     van de leerling ondersteuning. 

 12. De scholen dragen leerlingen zorgvuldig over. 
 13. De scholen hebben een ondersteuningsprofiel  

     (OP) vastgesteld. 
 
 
4.2 Basisondersteuning binnen ons IKC 
 
4.2.1 Voldoet het IKC aan de basiskwaliteit en de basisondersteuning 
In deze paragraaf geven we aan in welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en 
hoe wij vorm geven aan de kwaliteitsafspraken die daarover gemaakt zijn binnen het 
samenwerkingsverband 20-01. Tijdens de onderwijsdialoog die het bestuur ieder jaar 
met de school in november voert, verantwoordt het IKC zich rond de geboden 
basisondersteuning (d.m.v. de checklist ijkinstrument basisondersteuning), de inzet van 
extra ondersteuning in de vorm van arrangementen en OPP’s en de 
ondersteuningskengetallen (zorgmonitor, waarin o.a. thuiszitters, verwijzingen). 
 
Basiskwaliteit van de inspectie: 

A. Ons IKC voldoet wel aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement. 

Laatste inspectiebezoek: 6 januari 2014 
Arrangement: Basisarrangement 
Opmerkingen: Gewerkt moet worden aan planmatig en systematisch evalueren, 
                      analyseren en conclusies trekken voor vervolgactiviteiten. 

 
Om de basiskwaliteit van basisondersteuning te kunnen vaststellen wordt het 
toezichtskader van de inspectie gebruikt. Met als minimumnorm voor basiskwaliteit: de 
resultaten van het IKC zijn tenminste voldoende en daarnaast heeft de inspectie 
onderstaande indicatoren met een voldoende beoordeeld. (de indicatoren zijn terug te 
vinden in het ijkinstrument basisondersteuning, die als bijlage is toegevoegd). 
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indicatoren: 4.2 t/m 4.7   ja   
indicatoren:  7.1 en 7.2   ja 
indicatoren: 8.1 t/m 8.4   ja 
indicatoren: 9.3 t/m 9.5   ja 
 
De basiskwaliteit van ons IKC is wel op orde. 
 
Basisondersteuning van het Samenwerkingsverband 20.01 
B.    Ons IKC voldoet op basis van de checklist aan de vastgestelde basisondersteuning 

(voldoende is ≥80% op de uitgewerkte checklist) 
• Ja 

□  Nee 
 
De volgende onderdelen zijn nog in ontwikkeling: 5.3 6.3 6.4 6.5 10.4 10.5 11.7 12.4 
13.4 13.5 (zie ijkinstrument kwaliteit basisondersteuning). 
 
Het volgende ontwikkeltraject wordt ingezet om te voldoen aan de basisondersteuning:  
Zie schoolplan 2019-2023 
 
4.2.2 Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning 
In onderstaand overzicht beschrijft het IKC wat er boven de basisondersteuning 
aanvullend wordt aangeboden én hoe het IKC omgaat met extra ondersteuning in de 
vorm van arrangementen en ontwikkelingsperspectieven (OPP). Voor individuele 
leerlingen wordt bij een extra ondersteuningsbehoefte een OPP opgesteld. Voor groepen 
met een extra ondersteuningsbehoefte wordt een groepsarrangement opgesteld.  
 
In het kader van preventieve en licht curatieve interventies maken wij gebruik van: 

ü het CITO leerlingvolgsysteem en Esis 

ü Kleuter in beeld  

 
In het kader van ‘aanbod ondersteuning’ hanteren wij de afspraken die staan in het 
protocol: 

• Dyslexie 
• ERWD protocol 
• Medisch handelen 
• Veiligheidsplan  
• Eigen leerlijnen 
• Doorstroom 1/2/3 
• Meldcode en kindermishandeling 
• Schorsen en verwijderen 
• Meer- en hoogbegaafden (in ontwikkeling) 
• Verzuim 
• Rouw 
• Internet en sociale media (in ontwikkeling) 

 (voor de inhoud van deze protocollen verwijzen we naar de bijlage en naar onze 
website) 
 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van 
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Signalering   : SCOL 
Methode   : De vreedzame school 
 
Methodieken op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen 
Technisch Lezen  : DMT-oefenmap, ZLKLS technisch lezen map groep 4 en 5 
Begrijpend Lezen  : Nieuwsbegrip 
Spelling   : Staal en ZLKLS 
Rekenen en Wiskunde : Getal en Ruimte Junior 
 
Daarnaast maken wij gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces, 
volgens de programma’s: Ambrasoft, Nieuwsbegrip, Veilig leren lezen. 
 
4.3 Wat biedt ons IKC aanvullend op de basisondersteuning? 
Naast de vaststaande afspraken zijn er scholen die aanvullend op de basisondersteuning 
iets extra’s bieden. Ons IKC biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van 
ondersteuning, bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur en  
handelingsgericht werken het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning. 
 
Preventieve interventies 
Instroom groep 1:  
Op het moment dat ouders hun kind inschrijven en de leerling is bekend bij VCOG 
KINDEROPVANG, dan doen wij een warme overdacht/ exitgesprek met de pedagogisch 
medewerkers van VCOG KINDEROPVANG. Daarnaast verwachten wij van elk kind 
afkomstig van de VCOG KINDEROPVANG een vaardigheidsindicatie. Komt de leerling van 
een andere voorschoolse voorziening of heeft de leerling geen voorschoolse voorziening 
bezocht, dan verwachten wij van ouders een vaardigheidsindicatie bij aanmelding. Dit is 
een vragenlijst waarbij in kaart wordt gebracht in hoeverre de leerling ontwikkeld is op 
gebied van: cognitie, motorisch, zelfredzaamheid en sociaal-emotioneel. De vragenlijst 
bevat indicatoren waaraan een vierjarige leerling idealiter moet voldoen bij aanvang van 
groep 1. Dit stelt ons in staat een inschatting te maken van de onderwijsbehoefte van 
een nieuwe leerling. 
 
Aanbod van ondersteuning: 
Inzet onderwijsassistenten, aanpak voor theoretisch lerenden en praktisch lerenden voor 
alle groepen, peuterdoorstroomgroep, intern begeleiders, taalcoördinator, 
rekencoördinator, specialist hoogbegaafdheid en muzikale begeleiding. 
 
Bekwaamheid van leerkrachten:  
Professionele leergemeenschap (PLG), DHC-studiedagen, VCOG-studiedagen, Masters 
Educational Needs (in diverse specialisaties), e-learning, diverse vakinhoudelijke dan wel 
onderwijskundige cursussen en algemene verplichte bij- en nascholing.  
 
Ondersteuningsstructuur:  
Hiervoor verwijzen wij u naar ons organogram en de omschrijvingen van onze zorgtaken 
zoals omschreven in het ondersteuningsplan.  
 
Handelingsgericht werken:  
Hiertoe maken wij gebruik van de cyclus handelingsgericht werken, deze is omschreven 
in het protocol eigen leerlijn. 
5.    Extra Ondersteuning 



 
   

 Ondersteuningsplan IKC Dom Helder Camara 2021-2025 
 

40 

Het IKC bekijkt de grens van extra ondersteuning vanuit de handelingsgerichte 
benadering. Dat betekent dat er antwoord wordt gegeven op de volgende vraag: 
 
“Wat heeft deze leerling in deze groep, met deze leerkracht en (uit) dit gezin nodig om 
optimaal van het onderwijs te profiteren?”  
 
Een leerling krijgt extra ondersteuning wanneer het IKC de onderwijsbehoefte niet meer 
binnen de basisondersteuning kan realiseren. De onderwijsbehoefte kan verschillen in 
intensiteit en/of complexiteit. Om de onderwijsbehoefte goed te begrijpen en te kunnen 
afwegen of het IKC hierin kan voorzien werkt het IKC samen met het experticecentrum 
VCOG. Orthopedagogen en ambulante begeleiders in dienst van de VCOG ondersteunen 
het IKC, zowel bij onderzoek als bij begeleiding. Zij geven het IKC handelingsadviezen bij 
de uitvoering van een groepsarrangement of een OPP.  
 
Het kan voor komen dat het IKC tot de conclusie komt dat zij niet meer kan voorzien in 
de onderwijsbehoefte van de leerling, in dat geval zijn voor het IKC de grenzen van de 
extra ondersteuning bereikt. In overleg met de ouders en ondersteund door EC VCOG 
gaat het IKC op zoek naar een andere onderwijsplek. Er wordt een school gezocht waar 
de leerling zich beter kan ontwikkelen en meer van het onderwijs kan profiteren. Het 
bestuur van het IKC heeft in Tien Passend Onderwijs principes vastgesteld wanneer een 
school in algemene zin niet meer aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling 
tegemoet kan komen (voor de inhoud van deze principes verwijzen wij naar het 
ondersteuningsplan)  
 
Het IKC specifieke uitwerking op de grens van de geboden extra ondersteuning wordt als 
volgt omschreven: 
 
     5.1 Veiligheid 
 
Zie het ondersteuningplan hierboven. 

 

5.2 Zelfstandigheid 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.3 Ontwikkeling 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.4 Geestelijke of lichamelijke beperking 

 
Zie het ondersteuningplan hierboven. 

 

5.5 Groepsindeling 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.6 Zorgverlening leerkracht  
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Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.7 Inzetbare middelen 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.8 Tweetaligheid 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.9 Meer- en hoogbegaafdheid 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.10 Medisch handelen 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.11 Samenwerking  

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.12 Welbevinden 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 

5.13 Cumulatie van zorg 

Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 
6.  Ambities van het IKC 
 
Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft ons IKC ambities welke we 
de komende periode willen realiseren. Deze zijn omschreven in het schoolplan 2019-
2023. 

 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning 
hebben betrekking op de nog te ontwikkelen punten zoals omschreven in hoofdstuk 4.  
 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van passend ondersteuning waarvoor we nu 
nog verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn: n.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage  
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A Ijk instrument 
(zie excel-bestand ijkinstrument op de site van het IKC) 
 
B Protocollen 

1. Dyslexie 
2. ERWD protocol 
3. Medisch handelen 
4. Veiligheidsprotocol 
5. Eigen leerlijnen 
6. Doorstroom 1/2/3 
7. Meldcode 

8. Schorsen en verwijderen 
9. Meer begaafden (in ontwikkeling) 
10. Verzuim 
11. Rouw 
12. Internet en sociale media 
13. Aannamebeleid en tussentijds verwijzen 
14. Checklist toegankelijkheid gebouw en schoolomgeving 
15. Kopie rapport kwaliteitsonderzoek inspectie hoofdstuk 2 bevindingen 

 
1. Dyslexie 

Wij hanteren het protocol leesproblemen en dyslexie (zie hiervoor het document 
“leesprotocol” op de site van het samenwerkingsverband 
(https://swv.passendonderwijs.nl/PO2001/). Het protocol is vernieuwd in 2020. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.masterplandyslexie.nl; www.dyslexieroute.nl; www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-
op-school/protocollen-dyslexie 
 

2. Dyscalculie 
Wij hanteren het protocol ERWD-1. Zie voor de volledige versie en de samenvatting van 
dit protocol:  
http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie/dyscalculie-op-school/protocol-
erwd1/ 
 

3. Protocol medisch handelen  
Dit protocol is vastgesteld op bestuursniveau en is op te vragen bij de directie van het 
IKC. Onze medewerkers verrichten geen medische handelingen. 
 

4. Veiligheidsprotocol  
Het IKC beschikt over een veiligheidsprotocol. Uitgangspunt is dat alle leerlingen zich 
veilig voelen en dat het IKC zich verantwoordelijk voelt om een klimaat te scheppen waar 
duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en 
waar ruzies niet met geweld worden 'opgelost', maar uitgesproken. Agressief gedrag van 
leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Dit veiligheidsprotocol is 
goedgekeurd door de MR en is in te zien op school en op de website: 
www.ikcdomheldercamaraschool.nl/ documenten/veiligheidsprotocol 
 

5. Protocol eigen leerlijnen 
Dit protocol is op te vragen bij de directie van het IKC.  
 

6. Protocol doorstroom 1/2/3 
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Het IKC beschikt over een protocol doorstroom 1/2/3. Hierin is omschreven welke 
stappen er genomen worden om leerlingen te screenen, toetsen en volgen. Uitgangspunt 
hierbij is dat alle leerlingen optimaal moeten kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. 
Hierin wordt tevens omschreven wat een leerling bij aanvang groep 1 idealiter moet 
kennen en kunnen. Daarnaast wordt weergegeven welke afwegingen er gemaakt worden 
bij een kleuterverlenging. Dit aan de hand van een stroomschema ‘overgang 1 naar 2’ 
dan wel ‘overgang 2 naar 3’. Het protocol is te vinden op de website van het IKC: 
www.ikcdomheldercamaraschool.nl 
 

7. Protocol Meldcode 
Dit protocol is vastgesteld op bestuursniveau en is op te vragen bij de directie van het 
IKC. 
 

8. Schorsen en Verwijderen 
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een 
leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er zijn 3 
vormen van maatregelen mogelijk: time-out, schorsing en verwijdering. Het protocol is 
te vinden op de website van het IKC: www.ikcdomheldercamaraschool.nl 
 

9. Protocol meer begaafden  
(in ontwikkeling) 
 

10. Verzuim  
Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1ste schooldag van de maand na de 5de 
verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Daarna 
treedt de kwalificatieplicht in werking. In het protocol wordt onderscheid gemaakt in 
geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Wij hanteren hiervoor het protocol van 
Ingrado. Deze is te vinden op de site: http://www.ingrado.nl/ Daarnaast werkt het IKC 
samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen.  
 

11. Rouw 
Hiervoor maken wij gebruik van het protocol zoals omschreven door de GGD. Deze is te 
vinden op de site: https://ggd.groningen.nl/gezonde-
school/protocollen/ProtocolplotselingedoodBAOaugustus2016.pdf  
 

12. Internet en sociale media 
(in ontwikkeling) 
 

13. Aannamebeleid en tussentijds verwijzen 
Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 
Zij-instromers en schoolwisseling 
Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 
Tussentijds uitstromen 
Zie het ondersteuningplan hierboven. 
 
 
 
 

14. Checklist toegankelijkheid gebouw en schoolomgeving 
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CHECKLIST TOEGANKELIJKHEID SCHOOL EN OMGEVING 

Preventief en licht curatieve voorzieningen 

 Naam school en gemeente: 
IKC Dom Helder Camara 
Gemeente Groningen 

 Indicatoren voor toegankelijkheid 

  Neen Enigszins Gedeeltelijk Volledig 

1. De bereikbaarheid van het gebouw     

1.1 Is het IKC op een veilige manier te 
bereiken? 

   x 

1.2 Is er een aantal 
invalidenparkeerplaatsen voor of nabij 
de hoofdingang? 

x    

1.3 Is het gebouw via een verharde route 
bereikbaar vanaf de openbare weg en 
een openbare vervoershalte? 

   x 

1.4 Is deze route obstakelvrij? (denk 
hierbij aan geparkeerde fietsen, 
vuilnisbakken, bloembakken etc. die de 
route kunnen blokkeren) 

   x 

1.5  Is er een trottoir oprit aanwezig?    x 

1.6 Zijn er geen hoogteverschillen groter 
dan 2 cm.  tussen trottoir en 
toegangsdeur? 

  x  

1.7 Is de bestrating van het schoolplein 
goed onderhouden? 

   x 

2 De toegankelijkheid van het gebouw     

2.1 Zijn er geen drempels hoger dan 2 
cm.? 

x    

2.2 Zijn de entreedeuren en de deuren van 
de klaslokalen breed genoeg voor 
rolstoelen? 

   x 

2.3 Ligt er een stroeve en vlakke 
vloerbedekking in het portaal en in de 
gangen van het gebouw 

   x 

2.4 Is er bij de trappen of andere 
gevaarlijke plaatsen gebruik gemaakt 
van contrasterende kleuren of 
opvallend materiaal overgangen 

  x  



 
   

 Ondersteuningsplan IKC Dom Helder Camara 2021-2025 
 

45 

2.5 Zijn de doorgangen obstakelvrij?   x  

2.6 Voldoen hoogteverschillen aan de 
beschreven normen? 

   x 

3 De bruikbaarheid van de voorzieningen     

3.1 Is er een invalidentoilet, en zo ja, is 
het bruikbaar? 

   x 

3.2 

 

Zijn de klaslokalen zo ingericht dat er 
genoeg ruimte voor iedereen is om te 
bewegen? 

   x 

3.3 Staan er geen spullen opgeslagen in 
gangen en ruimtes die de doorgang 
belemmeren? 

x    

3.4 Is het meubilair in de klas in hoogte 
verstelbaar of is er voldoende in hoogte 
verschillend meubilair aanwezig voor 
verschillende leerlingen? 

   x 

3.5 Zijn de verschillende automaten 
(koffie-automaat, kopieerapparaat, 
magneetkaartautomaat e.d.) bruikbaar 
voor iedereen? 

x    

3.6 Zijn er hulpmiddelen aanwezig voor 
leerlingen met een functiebeperking? 

  x  

3.7 Zijn er geen plekken waar zich stof kan 
ophopen, wat een probleem kan zijn 
voor leerlingen met astma? 

  x  
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15.  Kopie rapport kwaliteitsonderzoek inspectie hoofdstuk 2 bevindingen (06-
01-2014). 
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Toetsprotocol 2020-2021 
 
Als school willen we de ontwikkeling van kinderen volgen. In dit kader spelen toetsen een 
rol en in het verlengde daarvan een juiste en uniforme afname en beoordeling van die 
toetsen.  
We maken in 2020-2021 gebruik van de volgende toetsen: 
 Toets Moment+groep 
BEGRIJPEND LEZEN Begrijpend Lezen 3.0:   M en E 4,5,6,7  E3 M8 
TECHNISCH LEZEN DMT 2018 M en E 3,4,5,6,7 M8 

AVI 2018 M en E 3,4,5,6,7 M8 
Kleuter in Beeld (via observatie) Zie planning kleuterbouw 
Spelling Spelling 3.0:                 M en E 3,4,5,6,7,8 

Werkwoordspelling 3.0 M en E7 M8 
Rekenen Rekenen en Wiskunde 

3.0:                 
M en E 3,4,5,6,7 M8 

Bareka automatiseringstoets sept. 
en mrt 

SOCIAAL 
EMOTIONEEL 

SCOL 
leerkrachtvragenlijst 

B en M 4,6,7,8 (gr. 1, 2, 3 
en 5: alleen 
zorgleerlingen) 

SCOL Leerlingvragenlijst B en M 6,7,8 
EINDTOETS IEP Eindtoets E8 

 
 1.1 Algemene procedure bij het afnemen van de niet methodegebonden 
toetsen. 
 

• Alle kinderen worden getoetst. Hier kan alleen van afgeweken na overleg met de 
directeur en interne begeleider 

• Leerlingen met een OPP maken de toetsen die in het OPP zijn opgenomen, in 
overleg met IB.  

• Wijziging afname DMT E3: afname E3 DMT kaart 3 kan vervallen als het aantal 
goed gelezen woorden op kaart 2 gelijk aan of lager dan 23 is.  

• Afname DMT M4 tot en met M8: kaart 1, 2 en 3 afnemen en invoeren.  
• Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van compenserende maatregelen 

(zie 1.3 afname toetsen bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) 
• De tijdsindicatie die in de handleiding voor een toets wordt aangegeven wordt 

aangehouden. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan hiervan 
worden afgeweken (zie 1.3) 

• Er is rust en stilte in het IKC. We zorgen voor rust in de groepen. (de groepen 
1/2 spelen op het voorste gedeelte van het nieuwbouwplein en aan de zijkant van 
het tussenplein).  

• Alle materialen liggen klaar! Kinderen mogen niet door de groep lopen. 
• De leerlingen zitten in de toetsopstelling. 
• De leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. We stimuleren een serieuze 

instelling en werkhouding. 
• Als een leerling klaar is met de toets, ligt de toets omgekeerd of gesloten op je 

tafel. 
• Leerlingen die klaar zijn maken werk af of gaan stillezen. Er wordt niet gelopen. 
• De papieren toets wordt in de groepen 3 t/m 8 met de hele groep (en niet in 

kleinere groepen) afgenomen. 
• De papieren toets wordt in de groepen 2 in groepen van 10 tot 12 leerlingen 

afgenomen.  
 

• Leerlingen die een toets moeten inhalen, doen dit ’s ochtends en bij voorkeur 
niet direct na een vakantie of op maandag) 
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• De toets wordt maar 1x afgenomen bij een kind. Bij opnieuw toetsen ontstaat 
leerwinst. 

• Als een leerling de DMT/AVI toets onverklaarbaar slecht gemaakt heeft, kan er 
indien mogelijk een andere versie worden afgenomen. Een toets kan na afloop 
besproken worden om een verklaring te vinden voor het slechte resultaat, maar 
dezelfde toets kan niet nogmaals worden gemaakt. 

• Toetsen, dus ook de toetsboekjes en antwoordenbladen van Cito, mogen na 
afloop niet mee naar huis.  

• Scoreformulieren van DMT en AVI bewaren van die leerlingen die in een 
voortraject dyslexie zitten. 

• We bewaren de IV, V en V- boekjes en antwoordenbladen 3 jaar voor eventuele 
analyse. Overige toetsen gaan in de blauwe container onder de trap bij de ingang, 
zodat ze veilig vernietigd kunnen worden.  

 
1.2  Werkwijze voor de leerkrachten: 

• Alle leerkrachten lezen de handleiding van de Cito goed door. Het is handig om 
de toetsen eerst zelf te maken ter voorbereiding. We nemen de toets af 
volgens de Cito instructie. 

• Worden er hiaten in de aangeboden leerstof ontdekt, dan worden de leerlingen 
daar in de periode voorafgaand aan de toets extra op voorbereid. 

• De Cito vraagstelling wordt ingeoefend in de maand voorafgaand aan de 
citotoetsen. 

• Oude IEP toetsen voor groep 8 worden geoefend en voorzien van feedback. 
• De M/E versie van Cito kan gebruik worden als oefenmateriaal.  

LET OP: mocht je deze toets diagnostisch willen gebruiken (dit kan alleen in 
overleg met IB), dan neem je hem eerst officieel af en gebruikt de toets pas 
daarna om te oefenen. 

• Na afloop voert iedere collega zijn eigen gegevens in het Cito LOVS in. 
• De gegevens en de trends worden vervolgens besproken tijdens de grote 

schoolbesprekingen. 
 

1.3 Compenserende maatregelen bij LOVS toetsen voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften: 

Bespreken van de wijze waarop kinderen die in een behandeltraject zitten ondersteuning 
nodig hebben, gebeurt dit jaar in oktober met de intern begeleider en in december of in 
mei in overleg met de behandelaar en/of de intern begeleider. 
 
Onderstaande compenserende maatregelen kunnen worden genomen: 
 
Dyslexie 

- De tekst van de toets voorlezen op neutrale toon. Dit in overleg met de 
taalcoördinator en met registratie in ESIS. Dit mag niet bij begrijpend lezen! 
Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen vanaf groep 5 na overleg met de 
taalcoördinator aanpassingen worden gedaan bij begrijpend lezen. 

- DMT: in geval van ernstig stotteren; taalcoördinator raadplegen. Zie 1.5 > overige 
toetsen. 

- Begrijpend Lezen afnemen per tekst, i.p.v per deel 
- De leerling krijgt langer tijd 
- Indien gewenst kan de IEP eindtoets voorgelezen worden aangeboden (audio-

bestanden op de site) 
- Antwoorden invullen in het toetsboekje i.p.v op een antwoordenblad (boekje 

kopiëren)  
Dyscalculie 

- De leerling krijgt langer tijd 
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- De leerling maakt de toets op een lager niveau 
- Een rekenmachine is niet toegestaan 
- De leerling maakt de toets op een rustige plek 

 
AD(H)D/ASS: 
Voor kinderen met AD(H)D, ASS of een andere stoornis die de taakgerichtheid negatief 
beïnvloedt, kunnen de volgende aanpassingen worden toegepast: 

- Gebruik maken van een afdekblad 
- Antwoorden invullen in het toetsboekje i.p.v. op een antwoordenblad (boekje 

kopiëren) 
- De toets verdelen in stukken: 

bv Begrijpend Lezen afnemen per tekst, i.p.v. per deel 
Het fysiek in parten opdelen van de toets kan ook al genoeg zijn voor het 
overzicht. 
Voor deze leerlingen kan een taak ook in 2 delen worden opgesplitst met bv een 
bewegingsoefening, klusje tussendoor 

- De toets maken aan de instructietafel waar de leerkracht enkel zit, en uiteraard 
geen aanwijzingen geeft 
 

Digitaal toetsen: 
• Controleer vooraf de werking van de apparatuur 
• Inloggen via instructies en afspraken ICT  

 
1.4 Specifieke procedure bij het afnemen van de niet methodegebonden 
toetsen. 
 
Begrijpend lezen: 
In de handleiding staat een afnameduur genoemd.  
Dit is een richtlijn. Leerlingen die het niet af hebben, mogen het afmaken. 
 
Spelling: 
Overzicht van spellingregels verwijderen of afdekken. 
 
Rekenen: 
Groep 3 en 4: 
De leerlingen mogen bij het maken van de opgaven geen hulpmiddelen als rekenrekjes, 
blokjes en dergelijke gebruiken. Er mogen geen klassikale getallenlijn of getallenrijen in 
de vorm van kaartjes zichtbaar zijn tijdens de afname van de toets. 
De leerlingen mogen wel tussenuitkomsten noteren in het boekje zelf, notities maken of 
bijvoorbeeld uitgaande van een zelf getekende lege getallenlijn en getekende sprongen, 
noteren hoe groot die sprongen zijn. 
 
Groep 5: 
De leerlingen mogen bij het maken van de opgaven geen hulpmiddelen als blokjes, 
tafelkaarten, zakrekenmachines e.d. gebruiken.  
Er mogen geen klassikale getallenlijn en getallenrijen in de vorm van kaartjes zichtbaar 
zijn tijdens de afname van de toets. De leerlingen mogen tussenuitkomsten noteren op 
een kladblaadje, notities maken of bijvoorbeeld uitgaande van een zelf getekende lege 
getallenlijn en getekende sprongen, noteren hoe groot die sprongen zijn. 
 
Groep 6, 7 en 8:  Zie groep 5. 
Bij M6 en E6 mogen leerlingen uitrekenpapier gebruiken. Dit geldt ook voor M7 en E7. Bij 
B8/M8 deel 1&3 mogen leerlingen uitrekenpapier en liniaal gebruiken. Bij deel 2 niet. 
AVI/DMT bij (vermoedens van) dyslexie:  
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Tussentijds toetsen AVI/DMT doen we niet. Daar wordt niet naar gekeken bij de 
aanmelding voor onderzoek. Leerkrachten houden in de gaten of een leerling een 
bespreekgeval is voor mogelijk dyslexieonderzoek.  
Bij 3x E-score op DMT, overleg met IB/Esther voor overleg over de mogelijke 
vervolgstappen.  
Bij 3x E-score op spelling en 3x D-score of lager op DMT, overleg met IB/Esther over 
mogelijke vervolgstappen 
 
Terugtoetsen i.h.k.v. verwijzen naar het Voortgezet Onderwijs. 
Voor leerlingen met een vmbo basis of vmbo kader advies wordt na de M8 toetsen 
gekeken of zij minimaal een eind groep 6 niveau beheersen. Dit is in Esis te zien in de 
kolom FN (functioneringsniveau) en de kolom DLE (dit moet minimaal 40 zijn). Is dit 
NIET het geval, dan moet worden terug getoetst voor het desbetreffende vak. Voor het 
kiezen van de juiste toets, kan worden overlegd met de IB-er. 
 
1.5 Overige toetsen 

• Getalbegrip toets / screeningstoets Bareka: 
Kan worden ingezet bij vermoedens van dyscalculie en bij aanhoudende 
problemen met rekenen om gepast te kunnen remediëren.  

• PI dictee. Wordt momenteel niet meer afgenomen, de toets is te verouderd.  
• SCOL leerkrachtvragenlijst: 

In groepen 4,6,7,8 voor alle leerlingen. 
In de groepen 1,2,3,5 alleen voor zorgleerlingen.  
In de groepen 1,2,3,4,5 vullen de leerkrachten SCOL in.  
In de groepen 6,7,8 vullen leerkrachten én leerlingen SCOL in.  
(De SCOL vragenlijsten worden nu ook standaard in groep 7 afgenomen zodat de 
veiligheidsmonitor in gr7 & 8 niet meer hoeft te worden afgenomen.) 

• Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT): (groep 4 t/m 8) 
Kan uitsluitend door een IB-er worden ingezet bij vraagstukken omtrent de 
cognitieve capaciteiten van leerlingen. De IB-er overlegt dit met ouders en voert 
de volledige procedure uit.  

• Technisch lezen  
Kan in overleg met IB ingezet worden bij leerlingen die door ernstig stotteren DMT 
en AVI niet kunnen maken. 

• Begrijpend luisteren 
• Kan in overleg met IB ingezet worden bij leerlingen die door zeer ernstige dyslexie 

begrijpen lezen niet kunnen maken. 
 

1.6 Invoerwijze LOVS 
• Voor alle toetsen aantal goede antwoorden invullen. 

 
1.7 Plannen van toetsen in LOVS 

• Leerkrachten plannen de toetsen voor hun groep in LOVS. 
• Voor leerlingen met een OPP of bij terug toetsten moet deze apart gepland 

worden.  
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Als blijkt dat een leerling onvoldoende profijt heeft van de cyclus van opbrengstgericht werken zoals in het schema omschreven. Dan moet 
gekeken worden naar een aanpassing in het onderwijsaanbod. Dit kan aan de hand van het stroomschema passende perspectieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passende Perspectieven 

Cognitief? 

Fysiek? 

Mentaal? 

Sociaal? 

Stoornis? 

Niveau 3 

Structureel 

uitvallen 

Onderzoeken 

oorzaak 

Fysiek: 

Hoe kunnen 

we deze 

leerling 

helpen? 

Stoornis: 

Is er 

onderzoek 

nodig? 

Mentaal/soc

iaal: 

Wat heeft 

deze leerling 

nodig? 

Achterstanden 
wegwerken * 

Diagnose 

Synthese: 

Hoe hangen 

deze punten 

samen? 

Pedagogisch- 

Didactische  

ondersteuning 

Inzet van 

hulpmiddelen 

Structuur, tijd, plannen, 

motivatie, huiswerk, begeleiding,                    

onderwijsassistent, preteaching,      

remediëren 

Methodiek, 

(technische) 

hulpmiddelen 

Leerling zit in 

groep 6 of 

hoger? 

Cito 3 keer 

een V-score? 

Educonnect 

Kentalis 

Renn 

Speltherapie 

Arrangement 

Consultatie 

Fysiotherapie 

Logopedie 

Intervisie 

Hulp van  

externe 

partij nodig? 

Methode toetsen 

structureel een 
onvoldoende? 

Doortoetsen 

Achterstand 

van meer 

dan 12 

maanden? 

 

Ontwikkelings

perspectief 

plan (OPP) 

opstellen 

Doelen 

aanpassen, 

zie SLO 

Hoge doelen 

stellen, pas op 

voor Pygmalion 

effect 

Eigen leerlijn  

Elke 6 maanden 

evalueren en 

bijstellen  

Keuzes 

maken in 

onderwijsaan

bod 

Leerling blijft 

meedoen met 

basisaanbod, maar 

op specifieke 

onderdelen  

prioriteiten stellen 

door hiaten in 

cruciale kennis weg 

te werken. Leerling 

komt in de zeer 

intensieve groep van 

het groepsplan.  

Doel: een zo hoog mogelijk 

uitstroomniveau naar 

vervolgonderwijs 

Cognitief: IQ 

bepaling 

 

Doorverwijzen 
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Teamleider KO Teamleider PO 

 Onderwijs                           Opvang 
 

2-13 jaar  

Leerkracht/specialist (EC) 

MT: 
- Directeur IKC 
- Teamleiders 
- Bouwcoördinatoren 
- Intern Begeleiders 

Zorgteam Intern (cognitie):  
- IB 
- Teamleider   
- Professional/ Pedagoog   
- Specialist (taal/rekenen)  

 
 

Onderwijsassistent/stagiair 

Administratie / Gastvrouw / Conciërge 
 

IB voert regie op de zorg en is ‘loket’ 

Directeur IKC DHC 
 

4-13 jaar 

Bouwcoördinator  (S)Pedagogisch mw. 

Onderwijsassistent 

Kinderopvang:  
- Kinderopvang 
- Peuterspeelzaal   
- BSO 
- Peuterdoorstroom 

 
 

Zorgteam Extern (WMO etc.):  
- IB 
- Teamleider   
- Professional/pedagoog (ext) 
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ZORGAANBOD INTERN  ZORGAANBOD EXTERN  SPECIALISTEN (BELEID) 

AF IB (Loket) SW  ‘zorgpuntje’ IKC DHC 
Marieke Hollander 
Jan Okken 

IB-ers: Hilda Bus en 
Joyce Noteboom 
APC: Joop Supit. 

Rots en Water: Richard de Boer, 
Joop Supit, Annemieke 
Leeuwenburgh, Anita vd Bij. 

Mindcare:  
Maandag  : Anne Fleur (beeldende therapie) 
Woensdag: Kim Grunewald (kinderpsycholoog) 

Expertgroep Taal 
Taalcoördinator Esther Klok 

LK meldt (iom IB) 
signalen m.b.t. 
zichtbare /onzichtbare 
opvallendheden  

Leerzorg 
Preventie 
Gedragszorg 
 

Lichte hulp + verwijsrol richting 
WIJ-Beijum, WMO-instanties, 
Preventie. Gezinsvragen en 
ouderondersteuning. 
Ouderbetrokkenheid. 

RID (dyslexiebehandeling en -signalering) 
Dinsdag en vrijdag: Dineke Visser - Westerman 
 

Expertgroep rekenen 
Rekencoördinator Elise Vedder 

Kernbegrippen: 
Onveilige situatie/ 
(zeer) zorgwekkend. 

Sociaal-emotionele 
zorg. 
Gedrag: Joop Supit 
en Hilda Bus 

(Aan)vragen opvoeding / sport / 
welzijn: Jeugdfonds Sport, 
Cultuur Stadjerspas; Kleding; 
Fietsen, armoede  (st. Leergeld). 

Logopedisch Centrum Noord:  
Donderdag: Nog niet bekend. 
Brugfunctionaris: Nog niet bekend. 

Expertgroep Identiteit 
EC: Joyce Snijder 

Meldcode-gerelateerd 
Thuissituaties. 

Opbrengsten/analy- 
se. IB+BC 

Taalcursussen anderstaligen  
Themabijeenkomsten 

GGD Sociaal Verpleegkundige:  
Eefje de Boer 

Expertgroep CKV 
EC: Joyce Snijder 

Beleid zorg: SOP 
Ondersteuningsplan 

Beleid zorg 
Ondersteuningsplan 
SOP 

Gezonde leefstijl: Richard Boer 
Muziektherapie: Joop Supit 

WIJ – Beijum:  
Contactpersoon Willem Booisma. 
Nanouk Usmatie 
Menno   (wijkagent) 

Expertgroep Vreedzame school 
EC: Joyce Snijder 

Stage-coördinatie: 
Ineke de Bruin 
(Evelien 
Jonker/Esther Klok) 

Coaching medewrks 
Esther Klok 

Social Work teamleden:  
Richard de Boer/Mariëlle Groen 

VCOG Expertisecentrum: 
Nog niet bekend 

Expertgroep Zorg/HGW/Gedrag 
EC: Hilda Bus  (zorg/HGW) 
EC: Joop Supit (Gedrag/HGW) 

   Educonnect SCSOG:  
Kirstin Frieswijk 

Expertgroep Jonge Kind 
EC: Evelien Jonker/Tamira Dikboom 

   Kinderfysiotherapeut: 
Ewoud Meijer 

Expertgroep ICT 
EC: Matthijs Wind 

   Timpaan / Cedin Expertgroep Theoretische route 
EC: Annemieke Leeuwenburgh.  
 

    Leerplicht: 
Anne Margreet Stevens 

Expertgroep Praktische route 
EC: Evelien Jonker (VVE) 

   Sociaal gebiedsontwikkelaar 
Els Bruineveld (Sociaal en positief opgroeien) 

Expertgroep Gezonde school 
EC: Richard de Boer 

     

Legenda: 

• IKC  : Integraal Kindcentrum 
• PSZ  : Peuterspeelzaal 
• BSO  : Buitenschoolse opvang 
• (S)PM  : (Senior) Pedagogisch Medewerker 
• APC  : Anti-pestcoördinator (veiligheidsplan) 
• BC / EC  : Bouw-Coördinator / Expertgroep-coördinator 
• LK  : leerkracht 
• OA  : Onderwijsassistent 
• IB  : Intern Begeleider 
• AF  : Aandachtsfunctionaris 
• SW  : Social Work 
• VCOG KO : VCOG Kinderopvang 


