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Inleiding 

Voor u ligt het zorgplan van Basisschool Starrebos te Hilvarenbeek 
In dit plan kunt u lezen hoe wij omgaan met de zorg op onze school.  
Het plan wordt voor 4 jaar vastgesteld, met eventueel jaarlijkse aanpassingen. 
 
Ons streven is om aan elk kind passend onderwijs te bieden. 
Hierbij brengen wij de extra zorg zoveel mogelijk naar de leerling (interne zorg). 
Daar waar dat niet mogelijk is, brengen wij de leerlingen naar de extra zorg (externe zorg). 
Hiervoor werken we samen met aanbieders van specialistische zorgarrangementen. 
 
Wij willen kwaliteitszorg bieden door: 
- te kiezen voor een spilfunctie van de IB-er als coach; 
- versterking van (het handelen van) de leerkracht in de klas; 
- een goede zorgstructuur op school te realiseren; 
- een deskundig zorgteam 
- samenwerking binnen ons samenwerkingsverband van Plein 013  
 
School 
Onze school is verantwoordelijk voor: 
- het bieden van zorg aan de leerlingen 
- het afstemmen van onze plannen op het beleid van het samenwerkingsverband Plein 013; 
- het verzorgen van een warme overdracht naar een volgende groep/school; 
- het hanteren van zorgvuldige procedures, waarbij ervoor wordt gezorgd, dat hulp en 
  advies direct en snel bij de leerkracht (de klas) terecht komen; 
- het volgen van de ontwikkeling van de kinderen; 
- het openstaan voor ouders en hen zien als partners in de zorg. 
 
Personeel  
Het personeel kent de algemene doelstelling van het samenwerkingsverband en is zich bewust van: 
- de noodzaak tot samenwerking tussen scholen onderling; 
- de eigen rol in de zorg, binnen en buiten de groep; 
- het belang van scholing van de interne begeleider en leerkracht/team.. Deze 
  scholing sluit aan op de vraag (behoefte) vanuit het veld en bij de visie van ons onderwijs; 
- de spilfunctie van IB binnen de zorg. 
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Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 

1. Het kind staat centraal 

2. De zorg voor onze leerlingen is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van alle leerkrachten, 
waarbij de eigen groepsleerkracht natuurlijk het eerste aanspreekpunt is. 
 
3. De interne begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerkracht in het omgaan met  
zorgleerlingen en coördineert alle maatregelen omtrent die zorg. 
 
4. Vanuit deze verantwoordelijkheid vloeien al zijn/haar werkzaamheden voort en is hij/zij voor die    
werkzaamheden voldoende toegerust (zowel in tijd als in deskundigheid). 
 
5. Leerlingen met een zorgarrangement worden ondersteund/begeleid in hun specifieke zorg. 
 
6. De groepsleerkracht is in eerste aanzet degene die ouders informeert en op de hoogte houdt over 
de zorg van hun kind(eren). De leerkracht van de zorgleerlingen draagt in dit kader ook zorg voor de 
communicatie met ouders, externe zorginstanties, leerkrachten en zorgteam. 
De interne begeleider ondersteunt de groepsleerkracht.  
 
7. Binnen Starrebos onderscheiden we 5 zorgniveaus (zie hoofdstuk 2). 
 
8. De school zorgt voor voldoende materiële voorzieningen om adequate zorg aan leerlingen te 
kunnen geven. 
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Hoofdstuk 2: Zorgniveaus 
 

Zorg-
Niveau 

Inhoud Wie neemt actie? Wat is de actie? Handelingsplan/ 
groepsplan 

Dossiervorming Rol ouders 

1 Algemene zorg in 
de groep: het 
onderwijs aangepast 
aan het niveau van de 
leerling 

De leerkracht. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor 
een zorgvuldig proces 
van afstemming 

Afstemming van 
onderwijs: 
doelgericht werken  

De leerkracht stelt een 
groepsplan op. 

De leerkracht 
registreert het 
groepsplan en andere 
ontwikkelingen in zijn 
leerkrachtenmap en/of 
in Parnassys 

Ouders geven de 
nodige informatie aan 
school. 
Ouders worden 
geïnformeerd over de 
ontwikkeling van hun 
kind via de periodieke 
verslaglegging en 
rapportgesprekken 

2 Extra zorg voor één of 
meer vakken, 
begeleiding bij gedrag 
of combinaties van 
aandachtsgebieden. 

Leerkracht is 
eindverantwoordelijk 
voor signalering en 
uitvoering. 

Aanbod is afgestemd 
op de vraag van de 
individuele leerling. 
Ouders worden 
geïnformeerd. 

In het groepsplan 
wordt het kind in een 
instructiegroepje 
geplaatst.  

De leerkracht maakt in 
de leerkrachten-map 
individueel 
aantekeningen en een 
groepsplan in 
Parnassys (Dit plan 
komt ook in de groene 
groepsmap) 

Ouders geven de 
nodige informatie aan 
school. Ouders 
worden geïnformeerd 
over deze extra zorg 
via de periodieke 
verslaglegging of via 
een extra 
oudergesprek. 

3 Speciale zorg na 
intern onderzoek / 
consultatie intern 
begeleider. 

De leerkracht vraagt 
hulp / advies IB-er. 
Hieruit volgt een 
onderzoek of 
observatie. Ook het 
inroepen van de hulp 
van leden van het 
zorgteam valt binnen 
dit niveau; dit in 
overleg met de IB’er. 
Leerkracht blijft 
eindverantwoordelijk 
voor de uitvoering. IB-
er volgt het proces en 
ondersteunt de 
leerkracht waar nodig. 

Gesprek leerkracht / 
IB. Besluit tot intern 
onderzoek en/of 
observatie. 
Beslissingen over 
voortgang worden 
altijd genomen in 
samenspraak met 
leerkracht en IB-er. 
Ouders worden 
geïnformeerd 

N.a.v. de 
onderzoekresultaten/ 
observaties wordt een 
individueel 
handelingsplan 
opgesteld  

Hiervan wordt een 
verslaglegging 
opgesteld. Deze wordt 
in de leerkrachtenmap 
bewaard. Er wordt in 
Parnassys een 
handelingsplan 
gemaakt. (Dit plan 
komt ook in de groene 
groepsmap) 

Ouders geven de 
nodige informatie aan 
school. Ouders 
worden geïnformeerd 
over deze extra zorg/ 
extra stappen via de 
periodieke 
verslaglegging of via 
een extra 
oudergesprek. 
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Zorg- 
Niveau 

Inhoud Wie neemt actie? Wat is de actie? Handelingsplan/ 
groepsplan 

Dossiervorming Rol ouders 

4 Speciale zorg na 
extern onderzoek / 
externe consultatie. 

Leerkracht en IB-er 
nemen samen, in 
overleg met ouders, 
initiatief tot het 
inroepen van externe 
hulp. Leerkracht blijft 
eindverantwoordelijk 
voor de uitvoering. IB-
er is verantwoordelijk 
voor het geven van de 
nodige informatie, de 
aansturing van het 
proces, de contacten 
met de externe 
instantie, volgen en 
bijstellen van het 
proces. 

Er wordt een 
nauwkeurig 
omschreven 
onderzoeks- of 
hulpvraag opgesteld 
d.m.v. de daarvoor 
ontwikkelde 
formulieren die 
aanwezig zijn. 
Gedocumenteerd met 
relevante gegevens uit 
het dossier. Dit alles 
wordt vastgelegd in 
een groeidocument en 
zorgarrangement. 
Hierbij kan de 
consulent om advies 
gevraagd worden. 

Op grond van de 
resultaten van het 
extern onderzoek 
wordt de 
handelingsplanning uit 
niveau 3 bijgesteld/ 
aangepast. 

Verslaggeving wordt 
opgeslagen in de 
leerkrachtenmap. In 
Parnassys wordt een 
Aantekening/plan 
gemaakt. (Dit plan 
komt ook in de groene 
groepsmap). Er wordt 
een groeidocument 
aangemaakt. 

Ouders geven de 
nodige informatie aan 
de school. Zorgniveau 
4 kan alleen 
uitgevoerd worden na 
informatie vooraf van 
de ouders. De 
leerkracht geeft elke 6 
tot 8 weken aan 
ouders informatie over 
de ontwikkelingen. 

5 De zorg in de 
speciale school voor 
basisonderwijs of een 
andere vorm van 
speciaal onderwijs. 

Intern begeleider in 
samenwerking met de 
leerkracht en 
consulent. IB-er levert 
de nodige papieren 
aan en de leerkracht 
vult ze in, eventueel in 
samenwerking met de 
IB. De IB en consulent 
gaan op zoek naar 
een juiste school voor 
het kind, samen met 
ouders. 

Voor het SBO: 
Aanvraag 
zorgarrangement 
indienen met doel TLV 
verkrijgen van 
Plein013. Invullen 
samen met ouders en 
leerkracht. 

Er wordt een 
zorgarrangement 
ingevuld. 

Zorgarrangement 
invullen 

Samen het 
zorgarrangement 
invullen; wat zijn de 
belemmerende – en 
stimulerende factoren 
en 
onderwijsbehoeften? 
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Hoofdstuk 3: Verantwoordelijkheden 

In de matrix van hoofdstuk 2 wordt regelmatig het woord ‘verantwoordelijkheid’ / 
‘eindverantwoordelijkheid’ / ‘aansturing’ / etc. gebruikt. Het is van wezenlijk belang in dit zorgplan vast 
te stellen wie welke (eind-) verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de zorg voor de 
zorgleerlingen. In de uitgangspunten staat dat de leerkracht te allen tijde verantwoordelijk is voor 
adequate zorg aan de leerling(en). Dit wordt in dit hoofdstuk per zorgniveau verder uitgewerkt, waarbij 
de verantwoordelijkheid van de leerkracht naast die van de intern begeleider wordt opgezet. 
 
Zorgniveau 1: Algemene zorg 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het geven van onderwijs, dat zoveel mogelijk aan de leerling is 
aangepast Er worden ook geen speciale maatregelen genomen om de zorg van de leerlingen aan te 
passen, behalve de bijsturing door de leerkracht in de klas. De leerkracht is ook verantwoordelijk om 
de voortgang van het ontwikkelingsproces aan de ouders te informeren. Dit minimaal door de 
vastgelegde periodieke oudergesprekken, of dan wanneer door de leerkracht of op verzoek van de 
ouders wenselijk is. 
 
Zorgniveau 2: Zorg in de klas  
Indien, ondanks de inzet van de leerkracht, er leerlingen zijn die specifieke onderwijsbehoeften 
hebben, waaraan binnen niveau 1 niet kan worden voldaan, zal de leerkracht een passend 
onderwijsaanbod moeten doen aan deze kinderen. Ook hier is de leerkracht verantwoordelijk voor de 
verleende zorg. Omdat in dit niveau sprake is van een vorm van extra zorg/aandacht binnen de groep, 
bestaat voor de leerkracht de mogelijkheid advies te vragen aan collega’s (collegiale besprekingen, 
intervisies, etc.) of aan de interne begeleider over verdere mogelijkheden van begeleiding. Het 
initiatief en de uitvoering hiervan ligt bij de leerkracht. 
 
Zorgniveau 3: Zorg op school  
In deze fase gaat het ook om het tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van 
leerlingen, in deze fase wordt door de leerkracht extra hulp gezocht op schoolniveau. Dit kan op 
verschillende manieren bijv. door het inzetten van een gespecialiseerde collega, het bespreken van de 
specifieke onderwijsbehoeften in de leerlingenbespreking (intervisie) of binnen het zorgteam. In dit 
niveau moet gesproken worden over een gedeelde verantwoordelijkheid tussen intern begeleider en 
leerkracht. De gedeelde verantwoordelijkheid wordt zichtbaar in wat van elkaar verwacht wordt. De 
leerkracht is er verantwoordelijk voor dat de leerling aangemeld wordt bij de interne begeleider. De 
leerkracht neemt initiatief, formuleert de hulpvraag en geeft aan welke acties tot dan toe met de 
leerling zijn ondernomen en waarom deze volgens de leerkracht tot onvoldoende resultaat hebben 
geleid. 
Ook onduidelijkheid over de ontwikkeling van een leerling kan aanleiding tot bespreking zijn. 
Vervolgens wordt in samenspraak tussen intern begeleider en leerkracht bepaald welke 
vervolgstappen worden ondernomen. Een punt van aandacht is dat wordt afgesproken binnen welke 
termijn een en ander afgewerkt moet zijn. Leerkracht en intern begeleider kunnen elkaar dan ook 
aanspreken over het mogelijk in gebreke blijven bij de uitvoering van gemaakte afspraken. 
De intern begeleider is vanaf dit moment verantwoordelijk om te informeren naar de ontwikkeling van 
de betreffende leerling. Dit betekent dat een leerling die eenmaal in het traject van de intern 
begeleider zit, ook door de intern begeleider expliciet gevolgd wordt, ook als de leerkracht niet meer 
aangeeft dat dit een zorgniveau 3 leerling is. 
 
Zorgniveau 4: Extern  
Deze fase wordt gekenmerkt door het feit dat de school bij een leerling tegen haar grenzen is 
aangelopen. Er is dan sprake van handelingsverlegenheid. De school gaat extern op zoek naar een 
nieuw perspectief om het onderwijsarrangement van een leerling te verzorgen. Er wordt besloten om 
de leerling aan te melden voor een extern onderzoek. Dit gebeurt altijd in samenspraak tussen intern 
begeleider, leerkracht en ouders. Alle drie de partijen kunnen hiervoor het initiatief nemen. De 
afhandeling van de procedures voor het inschakelen van externe expertise is de verantwoordelijkheid 
van de intern begeleider. Hiervoor kan zij advies vragen aan het zorgteam. Ook kan hulp ingeroepen 
worden van expertise van derden. De uitvoering van hieruit voortvloeiende afspraken, is de 
verantwoordelijkheid van zowel intern begeleider als de leerkracht, waarbij ook duidelijk afspraken 
gemaakt dienen te worden wie wat gaat uitvoeren. 
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Zorgniveau 5: SO/SBO 
Indien de school ondanks hulp van het Zorgteam en/of andere externen nog niet het juiste 
onderwijsarrangement aan de leerling kan bieden, wordt uiteindelijk gekeken naar een andere school 
die het meest optimaal tegemoet kan komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, of 
wordt ondersteuning aangevraagd in het kader van “passende plaats”. Passend onderwijs kan dus 
gerealiseerd worden op de eigen school, een andere basisschool, een SBO-school of een school voor 
Speciaal Onderwijs  
Het invullen van het zorgarrangement gebeurt in overleg tussen intern begeleider, ouders, consulent 
en leerkracht. De uitvoering van de procedures en begeleiding van de ouders is een 
verantwoordelijkheid van de intern begeleider. 
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Hoofdstuk 4: Omgaan met zorgniveaus 

Zorgniveau 1: Algemene zorg; het onderwijs is aangepast aan het niveau van de leerling. 
Zorgniveau 2: Zorg in de klas, begeleiding bij een of meerdere aandachtsgebieden 
Zorgniveau 3: Zorg in de school: speciale zorg na intern onderzoek  
Zorgniveau 4: Extern: speciale zorg na extern onderzoek. 
Zorgniveau 5: SO/SBO: de zorg in de speciale school voor basisonderwijs of een andere vorm van 
speciaal onderwijs.  
Welke rol spelen deze zorgniveaus nu binnen onze organisatie? 
 
1. Voor de groepsleerkracht: 

a) Een overzicht van de zorgniveau - verdeling binnen zijn groep geeft hem een indicatie van de 
mate van zorginvestering. 

b) Het kan een rol spelen als ‘reminder’ voor het volgen van processen en afspraken. 
c) Veranderingen in de verdeling van zorgniveaus geeft een indicatie over het rendement van 

handelen. 
d) Geeft inzicht in de ontwikkeling van de zorgbehoefte van de individuele leerling. 

 
2. Voor de intern begeleider: 

• Overzichten op school- en groepsniveau welke de mate van zorg binnen groepen aan geeft. 

• Dit kan leiden tot een verdeling van ondersteuning. 

• Kan leiden tot verdeling van aandacht in tijd van de intern begeleider voor groepen met meer 
zorgbehoefte. 

• Brengt de zorgbehoefte van zowel de individuele leerling als van de leerkracht in beeld. 
 
3. Op schoolniveau: 

a) Geeft een indicatie voor de mate van ondersteuning die binnen de school noodzakelijk is. 
b) Geeft een indicatie voor het rendement van handelen 

Om de ontwikkelingen van de zorgniveaus te kunnen volgen, zowel op individueel, groeps- als 
schoolniveau, is het van belang periodiek de zorgniveaus vast te stellen. Afgesproken wordt 
de zorgniveaus op twee momenten in een schooljaar te inventariseren tijdens de 
groepsbesprekingen in november en maart. Dit gebeurt in een bespreking tussen de IB–er en 
de leerkracht. Bij elke leerling wordt dan achter iedere naam het nummer van het zorgniveau 
gezet, waar dat kind op dat moment zit. De verslagen die uit de groepsbespreking komen, 
worden door de IB’er in Parnassys geplaatst. Voor kinderen in zorgniveau 4 wordt een 
groeidocument (O.P.P.=ontwikkelingsperspectief) opgesteld. 
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Hoofdstuk 5: Inzet van de ondersteuning 

5.1 Interne ondersteuning 
Onder interne ondersteuning verstaan wij op Starrebos: alle mogelijke hulp die wij aan een leerling 
kunnen bieden binnen onze school. Uitgangspunt is dat de zorg, voor de kinderen die extra hulp nodig 
hebben, ligt bij de leerkracht(en) in de klas. De inhoud van deze begeleiding wordt bepaald door de 
leerkracht. 
 
In de klas 
Zoals we al aangegeven hebben, wordt de ondersteuning van de leerlingen voornamelijk in de klas 
gedaan, op momenten die daarvoor uitgekozen zijn. De school beschikt over een uitgebreide 
orthotheek. Protocollair gezien hebben we een aantal zorgonderdelen geborgd. Leerkrachten hebben 
houvast en werken volgens deze richtlijnen. Protocollen bevinden zich op de server: 
groepen/schooldocumenten. Een aantal protocollen bevinden zich ook in de groene groepsmap. 
 
Interne Begeleiding 
Mocht de leerkracht ondersteuning wensen, kan deze te allen tijde de hulp inroepen van de IB’ers. Dit 
kan bij zorg voor kinderen, maar ook als de leerkracht persoonlijke coaching wenst. 
 
Zorgbegeleiding 
Binnen onze school hebben wij een zorgbegeleidster. In overleg met de intern begeleider coördineert, 
registreert en begeleidt zij de betreffende leerlingen.  
 
Consulent 
Aan onze school is vanuit Plein 013 ook een consulente verbonden. Zij heeft expertise op 
verschillende zorggebieden en ondersteunt het zorgteam en indien wenselijk ook leerkrachten. 
Hiernaast kan de consulent bij haar collega’s van Plein 013 om expertise vragen. 
 
5.2 Externe ondersteuning 
 
Plein 013 
De inzet vanuit Plein 013 wordt aangestuurd en begeleid door de Intern begeleider. 
Procedure: 

• Leerkracht, intern begeleider en consulent nemen in overleg en overeenstemming de 
beslissing deze ondersteuning aan te vragen bij Plein 013.   

• Met behulp van het ingevulde zorgarrangement wordt de ondersteuning aangevraagd door 
leerkracht en intern begeleider. De ouders worden ingelicht. Een gedeelte van het 
arrangement wordt door ouders ingevuld en ondertekend voor akkoord. 

• Binnen het loket van Plein 013 wordt bepaald wie, wanneer de begeleiding komt geven. Er 
wordt door Plein 013 een afspraak gepland met IB-er en leerkracht over de casus. 

• Bij alle besprekingen rond de begeleiding van de zorg voor het betreffende kind zijn zowel de 
leerkracht, ouders en de IB-er aanwezig en eventueel de consulent. 

• In overleg met de betrokkenen wordt bepaald welk traject er opgezet gaat worden en wanneer 
de begeleiding stopt. 

 
Ambulante Begeleiding (REC) 
Het betreft hier de ambulante begeleiding vanuit een Regionaal Expertise Centrum (REC) voor 
kinderen met specifieke zorgbehoeften. 
Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps 
Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor, spraakproblemen) 
 
Procedure: 
In overleg met ouders, intern begeleider en leerkracht wordt besloten een aanvraag voor deze vorm 
van begeleiding in te dienen bij REC. 
• De ouders melden hun kind hiervoor aan in overleg met de IB’er en consulent 
• De begeleiding krijgt vervolgens vorm in overleg met de IB’er  
• Jaarlijks zal een verlenging van de aanvullende formatie moeten worden aangevraagd. 
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Hoofdstuk 6: Registratie en dossieropbouw 
 
We dienen hierbij onderscheid te maken tussen de registratie binnen de groep en de dossieropbouw 
van ieder kind. 
 
6.1. Registratie binnen de groep 
Dit deel heeft met name te maken met de ontwikkeling van een leerling in de zorgniveaus 1 en 2 en is 
sterk gerelateerd aan de rapportage naar de ouders. Binnen de groep wordt de ontwikkeling van het 
kind geregistreerd m.b.t. zijn cognitieve ontwikkeling. De niet-methode toetsen van Cito worden 
geregistreerd in Parnassys. Er wordt twee keer per jaar een sociogram ingevuld door de groepen 1 
t/m 4, de groepen 5 t/m 8 vullen de KIVA monitoringslijsten in. 
In Parnassys noteert de leerkracht ook de groepsplannen, de (individuele) handelingsplannen, de 
absenties, de verslaglegging, (externe) onderzoeksverslagen en notities (historische overzichten). De 
uitslagen van de Cito toetsen worden door de leerkracht zelf ingevoerd in Parnassys. Om de sociaal – 
emotionele ontwikkeling goed in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van KIVA. 
 
Cito Leer- en Ontwikkeling VolgSysteem (LOVS) 
Parnassys is een registratiesysteem dat wij op onze school hanteren. Iedere leerkracht 
heeft toegang tot het computerprogramma. Een leerkracht heeft een eigen gebruikersnaam en 
wachtwoord. Hier voeren zij de toets uitslagen van de leerlingen in en het programma geeft de uitslag 
weer in de 5 verschillende niveaus. Met de Cito-toetsen hebben we betrouwbare informatie in handen 
over de vorderingen van leerlingen en de groep als geheel. Bovendien krijgen we inzicht in de kwaliteit 
van het onderwijs op school. De toetsen zijn landelijk genormeerd. Deze zijn op basis van behaalde 
scores in vijf niveaugroepen ingedeeld. 
Met deze gegevens een groepsanalyse, trendanalyse of individuele analyse maken. Deze worden 
tijdens de groepsbespreking besproken. Op deze manier kunnen we de leervorderingen van de 
leerlingen nauwkeurig in de gaten houden.  
 
6.2 Registratie op school 
Dossiermap 
Naast het digitale systeem is de dossiermap van het kind de plaats waar alle relevante informatie van 
het kind bewaard wordt. Deze dossiermap hangt in de dossierkast, welke staat in de ruimte van de 
administratie. In ieder geval wordt hierin opgeborgen: 
- De intake-lijst 
- Externe onderzoeken 
- Schoolgegevens voorgaande schooljaren 
- Een kopie van alle documentatie die verstuurd wordt naar derden, met toestemming 
  van de ouders. 
- Relevante informatie die niet verloren mag gaan. 
Eenieder draagt zorg voor het actueel houden van het dossier. Het volledig dossier (= 
groepsregistratie + dossier + de notities in Parnassys ) van een kind is altijd op ieder moment 
beschikbaar voor inzage van de ouders. Op het dossier is de wet op bescherming van 
persoonsgegevens van toepassing. Geen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan derden, 
zonder toestemming van betrokken ouders / verzorgers. 
Directie, intern begeleider, consulent en zorgbegeleider hebben inzage in de dossiers van alle 
leerlingen.  
De administratie heeft toegang tot het voor de administratie relevante deel. 
De leerkracht is uiteindelijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de notities in Parnassys. 
Uitgaande van het feit dat maximaal drie partijen met het kind te maken hebben, leerkracht (Ikr) intern 
begeleider (ib), zorgbegeleider, hebben zij toegang tot de notities om daar aanvullingen in te zetten. 
In overleg wordt bepaald wie een aantekening in Parnassys maakt.  
 
Het overdragen van het dossier aan derden 
Binnen onze school hebben we de volgende afspraken gemaakt wat betreft het overdragen van 
gegevens aan derden: 
Het dossier in zijn geheel, of onderdelen uit het dossier, worden nooit overgedragen aan derden 
zonder toestemming van de ouders. 
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Bij verhuizing en/of verplaatsing naar een andere basisschool wordt de onderwijskundige rapportage 
door de school ingevuld en opgestuurd naar de ontvangende school, nadat van die school bericht van 
inschrijving is ontvangen.  
Bij de verhuisrapportage worden geen dossiergegevens gevoegd, tenzij de ouders daar toestemming 
voor hebben gegeven. 
In de verhuisrapportage kan wel verwezen worden naar onderdelen van het dossier, maar mogen 
hierover inhoudelijk geen mededelingen worden gedaan. 
De verhuisrapportage mag zonder toestemming van de ouders verzonden worden, maar ouders 
hebben wel recht op inzage. 
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Hoofdstuk 7: Toetskalender methode onafhankelijke toetsen 
 
Afspraken m.b.t. de toetskalender  
• Toetsen worden afgenomen in de aangegeven maand. 
• De leerkracht zorgt zelf voor voldoende materiaal. 
• Het aantal goed wordt door de leerkracht ingevoerd in Parnassys. , let op : invoerdata steeds op 31 
januari en op 30 juni.  
• Toetsuitslagen worden als aparte bijlage (Vaardigheidsscoregrafiek) met het rapport mee naar huis 
gegeven. 
 
Functie van de toetsen binnen de leerlingbegeleiding 
• De cognitieve ontwikkeling van het kind kunnen volgen, gerelateerd naar een landelijke norm.  
• Sommige kinderen hebben een eigen leerlijn. Ook zij worden getoetst, er wordt dan gekeken naar de 

individuele voortgang van dat kind. Vanuit deze gegevens wordt dan steeds gekeken in hoeverre de 
gestelde doelen haalbaar zijn of bijgesteld moeten worden. 

• Afspraken m.b.t. toets verwerking: 
- bij de interpretatie van gegevens is, naast de niveau-aanduiding, vooral de ontwikkeling van de 
vaardigheidsscore van belang. Hiermee wordt namelijk de ontwikkeling van het kind goed 
weergegeven. 
- leerlingen die scoren in niveau 4 of 5 zijn aanleiding voor nauwkeurigere analyse door de 
leerkracht, eventueel m.b.v. de intern begeleider. 
- op grond van die analyse kan de leerkracht komen tot een bijstelling van het leerstofaanbod. Of 
aan het individuele kind of aan de groep of een deel daarvan. Ook hierbij kan de intern begeleider 
helpen. 
- er wordt een handelingsplan/groepsplan gemaakt voor niveau 4 / 5 - leerlingen  
- tijdens groeps- en leerlingenbesprekingen wordt besproken welke acties de leerkracht gaat 
ondernemen of heeft ondernomen n.a.v. de uitslagen van de cito-toetsen. 

 
Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen SBO- of digitale toetsen ingezet worden. 
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Hoofdstuk 8: Groeps- en Leerlingenbesprekingen 
 
8.1 Groepsbespreking 
Hieronder verstaan we de algemene groepsbespreking tussen IB-er en groepsleerkracht. In 
dit gesprek wordt de groep in kaart gebracht door middel van een groepsbesprekingformulier. 
(zie bijlage) Twee keer per jaar wordt deze groepsbespreking gehouden; in het begin van het 
schooljaar (september) en in februari/maart. 
Alle belangrijke leerlingeninformatie wordt genoteerd en de verslaglegging vindt plaats door de IB-er 
en wordt door de IB’er in Parnassys gezet. 
Mochten er leerlingen zijn met dusdanige problemen waarvoor tijdens de groepsbespreking te weinig 
tijd is, wordt deze overgeheveld naar de (intervisie)leerlingenbespreking in de vorm van een casus. Dit 
casusformulier wordt wel tijdens de groepsbespreking ingevuld. 
(zie bijlage) 
 
8.2 Interne leerlingenbesprekingen (intervisie) 
Hieronder verstaan we de leerlingenbesprekingen die 2x per jaar gehouden worden tussen 
de groepsleerkracht, de intern begeleider en onder-midden- of bovenbouwcollega’s in de vorm van 
intervisie. 
Deze besprekingen vinden plaats in de week na de groepsbespreking. 
Leerkrachten krijgen na de groepsbespreking een agenda van de leerlingenbespreking met 
als bijlage het ingevulde casusformulier van een leerling. Hierin staat: 
• beschrijving van het kind. 
• probleem omschrijving. 
• toetsgegevens 
• welke hulp is tot nu toe geboden. 
• andere relevantie informatie. 
• rol van de ouders 
• vraag voor de leerlingenbespreking (wat is de hulpvraag). 
Leerkrachten van aangemelde leerling bereiden zich voor op de komende leerlingenbespreking. 
Tijdens deze intervisie worden actiepunten genoteerd door de verslaglegger.(zie bijlage) 
 
8.3 Externe leerlingenbesprekingen 
Onder externe leerlingenbesprekingen verstaan we kind-besprekingen met externe instanties, zoals 
GGZ / SMW/ Bureau Jeugdzorg, enz. 
Voor het bespreken van een kind met een extern persoon/instantie is de toestemming van de 
ouders nodig. 
 
 
 
 
 
 



zorgplan Starrebos  Pagina 16 

 

Hoofdstuk 9: Procedures 
 
9.1. Procedure advisering v.o. (voortgezet onderwijs) 
Om een snelle vlotte start te kunnen maken is er voor gekozen om meteen in het begin van 
het nieuwe schooljaar op kamp te gaan. De informatieve ouderavond vindt vlak voor het 
kamp plaats. Hierin wordt uitleg gegeven hoe groep 8 er uit ziet en hoe het kind uiteindelijk op een zo 
soepel mogelijke wijze de basisschool kan afsluiten en aan een nieuwe toekomst in het middelbare 
onderwijs kan beginnen.  
 
In april wordt de IEP toets afgenomen voor alle leerlingen van groep 8. Voorafgaand aan deze toets 
vinden gesprekken plaats waarin een schooladvies wordt gegeven. In groep 7 wordt in maart, tijdens 
de ouderavonden een voorlopig advies gegeven door de leerkrachten. In groep 8 wordt dit advies 
meegenomen en worden alle leerlingen van groep 8 in een breed overleg besproken. Hierbij zijn de 
leerkrachten van groep 6, 7 en 8 aanwezig. Er wordt niet alleen gekeken naar de resultaten van ons 
leerlingvolgsysteem (CITO Lvs) maar ook naar de werkhouding, zelfstandigheid en attitude van het 
kind. 
Begin maart is de definitieve aanmelding door de ouders bij de desbetreffende school. 
Er gaat een digitaal overdrachtsdossier (DOD) vanuit de basisschool naar de vervolgschool. Het 
vervolgonderwijs neemt contact op met de basisschool en er vindt een warme overdracht plaats.  
Op alle scholen worden kennismakingsmiddagen voor de leerlingen georganiseerd. 
Alle leerkrachten worden op de hoogte gebracht door de leerkrachten van groep 8 van de adviezen 
voor het V.O.  
Bij zorgleerlingen zit de IB’er, zorgbegeleider of consulent bij de overdracht naar het V.O.,  
 
9.2. Procedure aanvraag extern onderzoek 
Doordat we door de overheid Lumpsum hebben gekregen is de school vrij om zorg in te 
kopen. We bepalen als school (in overleg met de ouders) zelf welke zorginstelling we 
aanschrijven. 

9.2.1. Onderzoek door de orthopedagoge  
Het externe onderzoek betreft voornamelijk didactisch onderzoek op het moment dat intern didactisch 
onderzoek te weinig resultaten oplevert of onderzoek naar capaciteiten van leerlingen 
(Intelligentieonderzoek) 
De school vraagt eerst toestemming van de ouders voor een onderzoek en het opsturen 
van persoonlijke gegevens van de leerling. Hierna vult school het onderwijskundig rapport in.  
De ouders vullen ook een gedeelte van dit rapport in. Informatie die verder van belang is voor dit 
onderzoek sturen we samen met het onderwijskundig rapport op. 
 
Door de orthopedagoge wordt gekeken wanneer deze leerling ingepland kan worden. Als leerkracht 
krijg je daar tijdig bericht van.  
De orthopedagoge zal eerst een gesprek voeren met de ouders. (intake) 
• Het kind wordt onderzocht. 
• De uitslag wordt besproken waar ouders, leerkracht en IB-er bij zijn. 
Daarna is het zaak dat de leerkracht de lijn opzet n.a.v. de adviezen die naar voren zijn 
gekomen. 
 
9.2.2 De consulent 
Als een leerkracht of IB-er tegen een probleem aanloopt, waar hij/zij niet mee vooruit kan 
m.b.t. eventueel extern onderzoek, kan er door de IB-er contact op worden genomen met de 
consulent. Zij is voor 10 uur aan onze school verbonden en een vraagbaak voor IB-er en leerkracht op 
didactisch en pedagogisch gebied. Ze geeft advies aan IB-er en leerkracht door middel van: 
- Een consultatief gesprek 
- Concretiseren van de zorgbehoefte en bijpassende hulpvraag formuleren 
- Concrete handelingsadviezen 
- Advies bij het aanleveren van rapportage voor onderwijs transparant  
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9.2.3. Onderzoek door de GGD (??) 
Er vindt een medisch onderzoek plaats door de GGD (schoolarts) in de groepen 2 en 7. 
 
9.2.4. Onderzoek door Bureau Jeugdzorg 
Bureau Jeugdzorg is er voor hulp en advies bij (complexe) opvoedings- en 
gedragsproblemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Als de leerkracht vindt dat er hulp nodig is om de 
situatie van het kind, dan kan hij/zij verwijzen naar Centrum voor jeugd  en gezin in overleg met 
ouders. 
 
9.2.5. JOOB 
De JOOB (jeugd en opvoedings- en ontwikkelingsbegeleiding) is voor een aantal uren aan school 
verbonden. Hij is de link met de Gemeente en begeleidt Intern Begeleiders en leerkrachten met 
kinderen die veelal thuis moeilijkheden hebben. Zijn taak is vooral het voeren van gesprekken met 
ouders, maar ook met kinderen. Ook kan hij de weg naar de juiste hulp wijzen. 
 
9.2.6. Onderzoek door GGZ 
Dit kan enkel door een verwijzing van de huisarts naar deze instantie of door een verwijzing 
door Bureau Jeugdzorg. 
De school kan een dergelijke aanvraag ondersteunen, maar mag niet direct doorverwijzen. 
 
9.2.7. Onderzoek of behandeling door particuliere instellingen  
Steeds vaker maken ouders gebruik van de mogelijkheid particuliere bureaus onderzoek te 
laten uitvoeren, of zelfs hun kind daar te laten behandelen. De school wil aan deze onderzoeken  
medewerking verlenen, maar zal niet bijdragen in de kosten van dit onderzoek, tenzij de school zèlf 
het initiatief neemt voor het laten afnemen van onderzoek. Voor alle vormen van extern onderzoek 
geldt heel uitdrukkelijk dat er géén onderzoek wordt aangevraagd en géén informatie wordt gegeven 
aan een instantie zonder schriftelijke toestemming van de ouders. 
 
9.3. Procedure verwijzing SBO 
Wanneer de extra hulp binnen de basisschool onvoldoende effect heeft, kan een leerling 
aangemeld worden bij Plein013. De interne begeleider van de basisschool meldt de leerling 
aan. Dit kan alleen nadat de ouders/verzorgers toestemming gegeven hebben. De 
ouders/verzorgers zijn formeel de aanmelders. De aanmelding gebeurt met het daarvoor 
bestemde formulier.  
Het formulier bevat de schoolgegevens, de leerling gegevens en de akkoordverklaring van 
de ouders/verzorgers. Daarnaast is men verplicht een onderwijskundig rapport (O&O)) in te 
leveren dat zo volledig mogelijk is ingevuld. Een onderzoeksverslag van een onafhankelijke 
deskundige vormt een verplicht onderdeel daarvan. Een omschrijving van de problematiek is 
belangrijk, maar ook een duidelijk geformuleerde hulpvraag. De school (Interne Begeleider, 
groepsleerkracht, consulent) verzorgt het invullen en versturen van de rapporten. In het O&O wordt 
schriftelijk naar de mening van ouders/verzorgers gevraagd. Ouders/verzorgers hebben recht op 
inzage van de gehele O&O. 
De leden van het loket bestuderen de gegevens van de kinderen die bij het aanmeldpunt 
binnengekomen zijn. Als er niet genoeg of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, kan de 
trajectbegeleider van het loket, de interne begeleider en eventueel de school vragen of 
adviseren nader onderzoek te doen bij de leerling of meer gegevens toe te voegen aan het 
bestaande rapport. 
Op grond van alle beschikbare gegevens besluit het loket al dan niet tot het afgeven van een 
beschikking van toelaatbaarheid tot een speciale school voor basisonderwijs. Dit besluit 
wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouders/verzorgers medegedeeld. De 
school ontvangt een kopie van de beschikking. 
Deze beschikking kan zijn: 
• een leerling toelaatbaar verklaren voor een speciale school voor basisonderwijs; 
• een leerling niet toelaatbaar verklaren voor de gevraagde schoolsoort, maar een andere 
  schoolsoort binnen het speciaal onderwijs adviseren; 
• een leerling niet toelaatbaar verklaren, maar verdere opvang op de basisschool 
  adviseren. 
Naar aanleiding van het besluit van het loket kunnen ouders/verzorgers al dan niet in overleg 
met de verwijzende basisschool, kiezen voor: 
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• een speciale school voor basisonderwijs (als een leerling toelaatbaar is verklaard) 
• doorgaan op de huidige of een andere basisschool (als een leerling niet toelaatbaar is 
  verklaard) 
• doorgaan op de huidige basisschool (als ouders/verzorgers het advies “toelaatbaar SBO” 
  niet willen opvolgen) 
 

Hoofdstuk 10: Overdracht tussen 2 schooljaren 

Op het einde van het schooljaar vindt een overdracht plaats tussen de leerkrachten van de huidige en 
nieuwe groep. Hiervoor gebruiken we het overdrachtsformulier 
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Hoofdstuk 11: Omgaan met doubleren 
In feite betekent doubleren, dat voorzien wordt dat dit kind de stof van het huidige of 
volgende leerjaar niet binnen de reguliere tijd zal kunnen verwerken of dat het kind op 
sociaal emotioneel gebied niet meekan met zijn/haar leeftijdgenoten. 
De beslissing of een kind doubleert zal altijd worden genomen in overleg met ouders en na 
akkoord van de intern begeleider. 
De ouders worden hierover tijdig geïnformeerd (maart) en ook hun mening wordt in de 
besluitvorming meegenomen. Mochten ouders, ondanks het uitdrukkelijke advies van de 
school, niet instemmen met een doublure, gaat het kind toch naar het volgende schooljaar, 
maar maken we hier wel een notitie van in Parnassys en wordt dit aan ouders kenbaar gemaakt. 
 
Concreter maken 
 
Groep 1/2 
Voor groep 1/2 spreken we over kleuterverlenging en geen doubleren. 
Wat zijn belangrijke criteria waarop een keuze genomen kan worden: 

• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid 

• Niet voldoen aan de leervoorwaarden 

• Grote spraakproblemen 

• Fijne motoriek 

• Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie. 
Er is alleen sprake van kleuterverlenging wanneer meerdere criteria niet voldoende 
ontwikkeld zijn. 
 
Groep 3/4 

• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid 

• Minimale AVI score voor einde huidige groep gebaseerd op de Cito - eisen. 

• Minimale basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. 

• Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie. 
Er is alleen sprake van doubleren als meerdere criteria niet voldoende ontwikkeld zijn en als 
verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien. 
 
Groep 5/6 

• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid 

• Als niet voldaan wordt aan de geëiste doelen van rekenen, taal, spelling, begrijpend 

• lezen en technisch lezen. 

• Als de begripsvorming van een kind onvoldoende is. 

• Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie. 
Er is alleen sprake van doubleren als meerdere criteria niet voldoende ontwikkeld zijn en als 
verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien. 
 
Groep 7/8 

• De drempel voor doublure in groep 7/8 ligt hoog. 

• Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid 

• Als het kind (in onze optiek) niet klaar is voor het voortgezet onderwijs. 

• Als het kind niet klaar is voor groep 8. Wèl wordt gelet op leertechnisch aspect. 

• De verwachting dat het kind met doubleren beter zal gaan scoren. 

• Als verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien. (Sociaal emotioneel dan/wel 
didactisch) 
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Hoofdstuk 12: Sociaal emotioneel volgsysteem/begeleiding 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling hebben wij op dit moment nog geen methode/programma. 
Tevens ontbreekt ons nog een registratie/observatie systeem. 
 
12.1 Basisrecht 
Naast aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het individuele kind 
hebben we uiteraard aandacht voor het groepsproces. 
Het is een basisrecht dat elk kind zich op school veilig en gewaardeerd voelt. 
12.2 Observatie en aanpak 
Om hier goed zicht op te hebben is het nodig dat de leerkracht het groepsproces observeert. 
Hetzij in de klas, in de gymzaal, op het schoolplein, in de school. Buiten het klaslokaal geldt 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het team. 
Zo zijn er binnen de school gedragsregels opgesteld, waar in elke klas aandacht aan wordt besteed. 
Het hele team draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en spreken elkaar bij het niet 
navolgen van de regels. 
12.3 Sociogram 
Om goed zicht te hebben op het groepsproces neemt elke leerkracht twee maal per jaar een 
sociogram af in zijn groep (november en maart).De informatie uit het sociogram 
geeft de leerkracht aanknopingspunten om het groepsproces (indien nodig) te kunnen 
bijsturen en individuele kinderen te begeleiden. 
12.4 Aanpak bij plagen of pesten 
Van belang is om signalen van kinderen en ouders serieus te nemen: niet altijd is voor de 
leerkracht zichtbaar wat er gebeurt op bv. het schoolplein. 
Ten  allen tijde dient pesten voorkomen te worden of, indien het zich voordoet, zo snel mogelijk 
te worden aangepakt. Zie pestprotocol. Programma’s zoals “In de ring”, “No blame” en “meidenvenijn” 
zijn in de orthotheek te vinden om pestgedrag aan te pakken. Preventieve programma’s zoals “Coole 
kikker” en “Powerplay” kunnen ingezet worden. 
12.5 Positief versterken van het groepsgevoel 
Om het groepsgevoel positief te versterken biedt het boek ‘Powerplay’ veel verantwoorde en 
gevarieerde spellen. Het is wenselijk dit te gebruiken. De activiteiten nemen weinig tijd in beslag. 
12.6 Verantwoordelijkheid 
Het omgaan met elkaar op Starrebos is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
kinderen, team en ouders. 
Wanneer zich problemen voordoen op sociaal emotioneel gebied is het van belang in 
samenspraak met de ouders het kind zo goed mogelijk te begeleiden. 
Het is van belang ook collega’s hiervan op de hoogte te houden. 
In de school en op het schoolplein kunnen collega’s ondersteunend werken. Hetzij door 
observaties, hetzij door interventies, een grapje of een complimentje. 
Het is van belang dat een leerkracht zijn zorgen over individuele kinderen of over de groep 
kan delen met collega’s. Niet alleen ten behoeve van het kind of de groep maar ook ten 
behoeve van de leerkracht. 
12.7 Zorg intern / extern 
Naast het raadplegen van collega’s en / of specifiek IB’er is er ook de mogelijkheid van 
observaties. De IB’er of een collega observeert het kind, of de groep. Er kan ook gebruik worden 
gemaakt van het inzetten van de camera. Er is een gediplomeerde SVIB’er aanwezig op school. 
De IB’er denkt mee over een plan van aanpak. Er wordt een (korte) termijn afgesproken om 
met dit plan te werken. Wanneer dit gezamenlijk wordt geëvalueerd en er geen of 
onvoldoende groei blijkt te zijn dient ofwel het plan te worden bijgesteld ofwel deskundigheid 
van buiten te worden ingeroepen. 
12.8 Samenwerking school - ouders 
Vanzelfsprekend dienen school en ouders elkaar op de hoogte te houden. 
Daarvoor kan een frequent contact nodig zijn. Een gezamenlijke aanpak, op school en thuis 
biedt het kind duidelijkheid en kansen op groei. 
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Zorgkalender IB schooljaar  

 Actie  Wie   Datum  

Aug.   •   

Sept. Klassenbezoeken + nabespreken 
 
 
groepsbespreking 
 

Y/M 
 
 
 

 
Y/M 

• Observatie rondom instructie (checklist + camera) 

• Leervraag tijdens nabespreking 
 
 

 
 

 

Okt. Intervisie 
 

 
Klassenbezoeken 

Y/M 
 

 
Y/M 

• Leervragen van alle lk aan bod laten komen. Met beeld 
 

 
• Observeren nav laatste intervisie (camera) 

 

Nov.  
Groepsbespreking (1e ronde) 

Y/M 

 
Y 

 
Y/M 

 

 
• Afspreken bij wie? 

 
• Groepsplan lezen bespreken 

• Doelen bespreken 

• Checklist observatie bekijken (di-model) 

 

Dec. Intervisie  
 
 

Y/M • Leerlingbespreking   

Jan  
Intervisie  

Y/M 

 
Y/M 

 

 
• Tweede leervraag (+ camera) 

 

Febr. Klassenbezoeken  Y/M • Observeren leervraag ahv intervisie 

• ‘anders kijken naar kinderen’ (camera) 

 

Mrt. Groepsbespreking  Y/M • Bespreken groepsplan lezen 

• Bespreken di-model 

• Bespreken groepsplan gedrag 

 

April Intervisie  

 
 

Y/M 

 

• Leerlingen bespreking 

 

 

Mei  Y/M 
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Y/M 
 

 

• Leervragen bespreken met beeld 
 

 
Juni  Y/M  

 
• Nieuwe schooljaar voorbereiden 

 

Juli  Overdrachtsgesprekken  Y/M • Gesprekken plannen in overleg met de leerkrachten  
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