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Zorgplan obs Meester Vos. 
 
 
1)  Visie van obs meester Vos. 
 
Wij vinden het belangrijk dat er een prettig en veilig pedagogisch klimaat heerst op onze school, waar 
iedereen zichzelf durft en kan zijn en waarin zowel de kinderen, de leerkrachten als de ouders in een 
open sfeer kunnen samenwerken en communiceren en elkaar kunnen stimuleren en inspireren. Ook 
willen we open staan voor ontwikkelingen in de samenleving en vernieuwingen in het onderwijs.  
 
Om te komen tot een veilig en prettig pedagogisch klimaat, is het belangrijk dat we daar met elkaar 
voor gaan. Dit geven we invulling door:  

 de normen en waarden die wij hanteren 

 duidelijke regels te stellen 

 de stop-methode te gebruiken 

 als leerkracht rekening houden met de drie psychologisch basisbehoeften: autonomie, relatie 
en competentie 

 het creëren van een goede leeromgeving 
 
1.1  Normen en waarden die gehanteerd worden op de meester Vosschool zijn: 

 Respect tonen voor elkaar 

 Eerlijkheid 

 Betrouwbaarheid 

 Luisteren naar elkaar 

 Samenwerken 
 
1.2  Duidelijke regels zijn: 

1. Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar 
2. Laat anderen meespelen 
3. Je luistert goed naar de ander 
4. Anders zijn mag 
5. Probeer een ruzie uit te praten 
6. Je helpt een ander 
7. Gebruik de stopregel 
8. Kun je het niet oplossen, ga naar de juf of meester 
9. Je gaat zorgvuldig met de spullen van elkaar en met de spullen van de  

school om. 
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De regels worden aan het begin van het schooljaar samen met de kinderen doorgenomen en de 
leerkracht maakt ze “eigen” voor de groep. 
 
Voor het borgen van de veiligheid van onze leerlingen verwijzen wij naar ons Pestprotocol (=bijlage 6 
kwaliteitskaart sociaal-emotionele ontwikkeling). 
Daarnaast willen wij dat onze leerlingen zich bewust zijn van de wereld om hen heen, daar 
uitgebreider kennis mee maken en dat ze zich ook daar veilig in zullen voelen. Voor de praktische 
invulling hiervan verwijzen we naar het beleidsstuk over Burgerschap. 
 
 
 
2)  Zorgbeleid: 
 
Obs Meester Vos investeert veel in de ontwikkeling van de leerlingen. Elk kind is uniek en daarom zijn 
er verschillen in begeleiding. We gaan op school zo goed mogelijk om met die verschillen en 
stemmen met ons onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van kinderen.  
We kijken daarbij niet alleen naar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook naar 
kinderen die met meer uitdaging beter tot hun recht komen. Deze visie wordt gedeeld door het hele 
team. Door kwaliteitskaarten op te stellen, te bespreken en te evalueren in teamvergaderingen 
stemmen we af op elkaar en zorgen we dat de doorgaande lijn binnen de school gewaarborgd blijft. 
Dit neemt de Intern Begeleider mee in haar groepsbesprekingen met de leerkrachten en de directie 
bij groepsbezoeken (gemaakte afspraken checken). 
 
 
2.1 Doelstelling op zorg 
Zorgen voor alle kinderen, zodat de ontwikkeling van elk individueel kind op sociaal, emotioneel en 
cognitief gebied zo optimaal mogelijk verloopt.  
 
Door middel van het afnemen van toetsen, volgen wij systematisch de onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van onze kinderen.  
Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften treffen wij voorzieningen. Daarmee willen we 
bereiken dat alle leerlingen een doorgaande ontwikkeling hebben, liefst in 8 leerjaren, waarbij recht 
gedaan wordt aan elke leerling. 
Onze school bestaat dit schooljaar uit 128 (op de teldatum). Onder verantwoor-ding van en in 
samenspraak met de directie, voert de intern begeleider de zorg uit. Zij is hiervoor 1 dag ambulant. 
 
 
De IB ondersteunt de leerkrachten bij het invullen en het geven van de juiste begeleiding. 
We streven ernaar om een school te worden / te zijn met geïntegreerde zorg. Dat betekent dat we 
ons niet blijven focussen op de individuele leerling, maar meer naar het pedagogische proces en het 
pedagogisch handelen van de leerkrachten. Wij willen met ons onderwijsaanbod  optimaal aansluiten 
bij de competenties en behoeften van de (heterogene) leerlingengroepen, waarbij we ons richten op 
3 niveaugroepen. Het onderwijs moet een vraaggestuurd, een curatief én preventief karakter 
hebben, waarin de leerstof steeds bijgesteld zal moeten worden n.a.v. de toetsscores. 
De integratie van onderwijs en zorg krijgt dan gestalte in de vorming van een zelfsturend team, 
waarin zorgspecialist en leerkrachten gezamenlijk verantwoording dragen voor het geïntegreerde 
onderwijsprogramma. Zorgkennis en zorgvaardigheden worden overgedragen aan elkaar en aan alle 
leerkrachten.  
Hoe dan wij dat? 
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2.2 Volgen van de leerlingen 
Op onze school worden kinderen gevolgd en begeleid door de leerkracht in samenwerking met de 
intern begeleider. Jaarlijks wordt de leerlingenzorg geëvalueerd. Twee keer per jaar wordt een 
trendanalyse gemaakt van de resultaten op school-, groeps- en individueel niveau.  
 
Elke leerkracht houdt een groepsoverzicht bij. Daarop staan de ontwikkelingen van de leerlingen van 
de groep kort aangegeven. In de eerste periode van het schooljaar bespreekt de intern begeleider 
elke groep met de groepsleerkracht aan de hand van dit groepsoverzicht. Dit noemen we een 
groepsbespreking. Daaruit volgen individuele- en groepshandelingsplannen en mogelijke andere 
acties voor zorgkinderen. Verwijzing naar acties en plannen worden op het groepsoverzicht gezet. Al 
deze documenten zijn te vinden in het digitale leerlingdossier, ParnasSys en/of in de openbare map 
per groep. 
 
 
Wanneer is een leerling een zorgleerling 
Een zorgleerling is een kind dat niet mee kan komen, een kind met speciale behoeften, een kind dat 
in disbalans is. 
 
Een kind dat: 
▪ bij de gebruikte tussentijdse Cito-toetsen IV of V scoort, met name bij de  
  vakken begrijpend lezen, technisch lezen,  spelling en rekenen. 
▪ gedragsmatig opvalt. 
▪ 1/2 jaar achterstand heeft op 1 gebied. 
▪ op meerdere gebieden bij Cito-toetsen een I scoort. 
 
Als bij herhaaldelijke evaluatie blijkt, dat een leerling onvoldoende profiteert van een goed 
afgestemd onderwijsaanbod, kan besloten worden tot het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief.  
 
Elk schooljaar wordt afgesloten met een analyse van de opbrengsten/trendanalyse. Tevens vullen de 
leerkrachten het overdrachtsformulier in, wanneer een leerling naar een andere leerkracht gaat. Op 
dit formulier staat een beschrijving van elke leerling.  Dit overdrachtsformulier wordt besproken met 
de volgende leerkracht.  
En bijgesteld/aangevuld na een groepsbespreking met IB en naar aanleiding van de CITO toetsen. 
 
2.3 Procedure leerlingzorg 
1. leerkracht signaleert zorg in de groep. 
2. leerkracht bespreekt de zorg met de intern begeleider en houden  
    samen een gesprek met de ouders. 
    Leerkracht maakt (indien nodig) een hp waarin de afspraken voor de  
    begeleiding van deze leerling worden vastgelegd. Als er geen hp wordt  
    opgesteld, zijn de afspraken vastgelegd in de notitie (“begeleiding  
    leerling”) in Parnassys met een duidelijke begin- en evaluatiedatum,  
    waar de ouders weer bij zullen zijn. We houden hiervoor meestal een  
    periode van 6 weken aan. 
3. Is er meer hulp en begeleiding nodig (misschien ook van buitenaf), dan  
    start een MDO (multidisciplinair overleg) 
4. Resultaat van een MDO kan zijn: 
    ambulante begeleiding/onderzoek/verwijzing c.q. toelatingsprocedure   
    MDO. Ook een MDO krijgt een vervolg na 6 á 8 weken. 
5. Eventueel wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld.   
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Ad1.  De groepsleerkracht geeft onderwijs en begeleiding aan haar groep kinderen. Zij speelt 
daarbij in op de voorkomende problemen van de kinderen. Zij richt het onderwijs zo in dat 
problemen van kinderen zoveel mogelijk worden voorkomen. De leerkracht signaleert de 
zorg. 

  
Ad 2. De leerkracht geeft begeleiding aan een kind. Wanneer een kind opvalt of uitvalt, bespreekt de 

groepsleerkracht deze leerling met de intern begeleider. Zo snel mogelijk daarna worden 
ouders hiervan op de hoogte gesteld.  

         Vervolgens wordt samen (leerkracht, ouders, intern begeleider) besproken wat er nodig is voor 
het kind. Daaruit volgt extra zorg.  
Is de zorg gericht op leerontwikkeling, dan kan gekozen worden voor een onderzoek door 
externen of –als de zorg op rekengebied gericht is- door onze rekenspecialist, Anthonette van 
Putten (leerkracht groep 7 / 8). Tevens wordt gekeken in hoeverre de leerstof aangepast 
moet worden aan deze leerling. In sommige gevallen is een tijdelijke aanpassing, waarbij de 
instructiemomenten worden verhoogd en/of het oefenen van leerstof wordt vermeerderd 
voldoende. In andere gevallen wordt uitgebreider gekeken naar de leerproblemen.  

         Is de zorg gericht op de sociaal-emotionele ontwikkelingen/of het gedrag van het kind, dan 
vindt er binnen school overleg plaats met de gedragsspecialist Dicky Schipper (leerkracht 
groep 5 / 6) om het probleem beter in beeld te krijgen. Zij kan evt. ook een of meerdere 
observatie(s) doen in de groep. Samen wordt bekeken welke hulp of begeleiding nodig is en 
ook dit wordt besproken met de ouders. 

         
Ad 3. Mogelijk is er externe expertise nodig waardoor er onderzoek kan worden gedaan of 

observaties door een orthopedagoog. Ons samenwerkingsverband biedt ons in de meeste 
gevallen voldoende mogelijkheden. 

          In alle gevallen zijn ouders deelgenoot/betrokken bij het proces. Van elk gesprek wordt een 
verslag in Parnassys (map leerling). Wij organiseren oudergesprekken met ouders, leerkracht 
en ib, meestal wordt er een MDO (multidisciplinair overleg) ingepland, zodat meerdere 
betrokkenen samen met ouders bespreken wat dit kind nodig heeft om zich zo optimaal 
mogelijk te kunnen ontwikkelen en door wie / waar deze extra hulp ingezet wordt. Hierbij 
worden de betreffende leerkrachten, de IB, een vertegenwoordiger van het sociaal team 
Vianen en van het Samenwerkingsverband Profi Pendi uitgenodigd en waar nodig ook 
directie. 

 
Ad 5. Een Ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld wanneer een leerling een passende leerroute 

nodig heeft.  
Het OP is een leidraad om leerlingen met een onderwijsachterstand een beredeneerd 
onderwijsaanbod te geven. In een OP staat beschreven welke specifieke ondersteuning de 
leerling nodig heeft, anders dan de andere klasgenootjes. Het OP is gebaseerd op de 
leerrendementsverwachting en de uitstroombestemming van de leerling. Dit zien we terug in 
het doel en mogelijk tussendoelen in het OP.  
Het wordt -net als een handelingsplan- met de ouders besproken, om de 6 à 8 weken 
geëvalueerd en bijgesteld en opnieuw met de ouders besproken. Het OP draagt bij aan een 
goede overstap naar het vo en leerlingen met een OP mogen uit de (eindtoets)CITO-
totaalscore gehaald worden.  
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Tijdpad Actie Wie 

Start schooljaar Groepsbesprekingen a.h.v. het 
groepsoverzicht eind vorig leerjaar 

Leerkracht en IB 
 

September /Oktober Opstellen of bijstellen 
handelingsplannen en waar nodig 
observeren (lk zelf) om 
“Zien” goed in te kunnen vullen (zie 
handleiding) en te komen tot een 
groepsprofiel en leerlingenprofiel – 
bespreken en kijken welke acties ingezet 
worden (groepsgewijs en/of individueel) 
– vastgelegd in hp 
Rondje gesprekken met dyslectische 
leerlingen (1), 

Leerkracht  
 
Leerkracht 
 
 
 
IB en gedragsspecialist (= 2de 
groepsbespreking) 
 
IB 

Januari/Februari N.a.v. toetsronde (niet-methodetoetsen) 
-analyse van de opbrengsten  
 Cito LOVS;  
-trendanalyse maken 
-bespreking hiervan met  
 individuele leerkrachten,  
 daarna met het hele 
 team. 
-evaluatie en mogelijk bijstellen 
handelingsplannen 
op leergebied 
 

 
 
Leerkracht 
  
IB 
 
IB en leerkracht (3de 
groepsbespreking) 
IB 
 
leerkracht 

Maart Evaluatie en bijstellen lopende hp’s leerkracht 

April Tweede ronde invullen “Zien” 
Groepsprofielen bespreken en 
vergelijken met vorige afname 
+ welke acties inzetten?! 
+ hp’s  (op sociaal/emotioneel gebied) 
evalueren / bijstellen 
+ overleg met leerkrachten en ouders 
over mogelijke kleuterverlengingen en 
doublures.  
Rondje gesprekken met dyslectische 
leerlingen (2). 

Leerkracht  
Leerkracht, gedragsspecialist 
en/of IB 
 
 
IB 
 
 
 
IB 

Juni Evaluatie handelingsplannen 
 
Bespreken opbrengsten Cito eindtoets 
 

Leerkracht en IB 
 
Leerkracht en (waar nodig) IB,  
ouders en directie 
 

Juni/Augustus N.a.v. toetsronde (niet-methodetoetsen) 
-analyse van de opbrengsten  
 Cito LOVS;  
-trendanalyse maken 
-bespreking hiervan met  individuele 
leerkrachten,  daarna met het hele 
 team. 
-evaluatie en afsluiten alle  

IB 
 
 
Leerkracht 
IB 
IB en leerkrachten 
 
IB 
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 handelingsplannen 
-evaluatie leerling-zorg  
-overdracht leerlinggegevens volgende 
leerkracht en maken van een 
groepsoverzicht t.b.v. de doorgaande lijn 
van de zorg naar het volgend schooljaar 
Opstellen SOP en jaarplan 

 
leerkracht 
 
IB, directie, leerkrachten 
 
leerkracht 
IB en directie 

 
 
Afspraken hierbij: 
Er is een aantal formulieren ontwikkeld, waarmee gewerkt wordt. 
In ParnasSys worden deze formulieren opgeslagen op de volgende manier:  

 Alle groepsoverzichten, zoals groepsoverdrachten en groepsbesprekingsoverzichten worden 
in ParnasSys opgeslagen onder ´map´ en dan ´groep´.  

 De gespreksverslagen komen per leerling individueel in ´map ´als notitie.  
 
Toetskalender 
Op de toetskalender van onze school staan alle toetsmomenten, welke opgenomen zijn in onze 
jaarplanning. Voor het opslaan van toetsgegevens van Cito maken we gebruik van het digitaal LVS 
systeem ParnasSys (zie bijlage 1) en van CITO LVS om de toetsen te kunnen analyseren (score IV / V). 
 
Analyse van de opbrengsten/trendanalyse 
De leerlingopbrengsten worden 2 keer per jaar in volgorde van meerdere toetsmomenten in een 
verslag gezet, de trendanalyse. Dit verslag wordt eerst besproken met de groepsleerkrachten apart 
en daarna met het hele team en directie. Uit deze besprekingen volgen verbeterplannen en aan het 
einde van het schooljaar en/of het begin van het nieuwe schooljaar volgt hierop een 
schoolondersteuningsplan (SOP) en het jaarplan. 
 
 
Het leerlingdossier 
Gegevens van alle leerlingen en specifiek zorgleerlingen worden bewaard als volgt: 

1. In het digitale LeerlingVolgSysteem van ParnasSys en in CITO. 
2. In sommige gevallen in de groepsmap in de klas en/of in de dossierkast 

(kamer IB). 
 

Alleen van de zorgleerlingen (met een IV of V score) worden de toetsboekjes bewaard, tenzij er 
voldoende gegevens over het type en aantal fouten te vinden is in het LVS ParnasSys of in CITO. 
 
Externe expertise 
We maken gebruik van logopedisten, kinderfysiotherapeuten, ambulant begeleiders van s.b.o. De 
Brug, leerlinghulp t.b.v. de leesontwikkeling bij het Taalleescentrum van s.b.o. De Brug, ambulant 
begeleiders van clusters 2 en 4, SOVAtrainers vanuit afdeling Jeugd/Sociaal Team gemeente Vianen. 
Deze contacten lopen via de intern begeleider. 
Voordat een MDO wordt ingezet wordt een leerling aangemeld in “Kindkans” (opgenomen in 
Parnassys en inzichtelijk voor de orthopedagogen van het SWV en voor de contactpersonen van het 
Sociaal Team). 
Voor het aanvragen van een MDO en de formulieren die hierbij horen, zie de site van Profi Pendi 
(voor leerkrachten).  
Hiernaast maken de dyslectische leerlingen van onze school gebruik van de hulp die zij bieden voor 
deze kinderen bij door de gemeente gecontracteerde instanties. Voor de procedure van aanmelden – 
zie ons dyslexieprotocol. 
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Groepsoverzicht  
Dit formulier is bedoeld om je leerlingen goed in beeld te hebben tijdens het schooljaar. Tevens is het 
document een voorbereiding op de groepsleerlingbespreking met de intern begeleider. Op dit 
formulier vul je de namen in van alle leerlingen van je groep. Aan het eind van het schooljaar is dit 
formulier ook het overdrachtsformulier en wordt het besproken met de volgende leerkracht(en). 
Het gesprek met de intern begeleider is bedoeld voor hulpvragen van de leerkracht en voor op- of 
aanmerkingen vanuit de intern begeleider.  
 
Gespreksverslag 
Van elk oudergesprek en oudercontact (!) wordt een notitie in Parnassys gemaakt. Dit verslag wordt 
gemaakt en/of gelezen door de intern begeleider, als zij ook bij het gesprek aanwezig was of als de 
leerkracht vindt dat IB van dit gesprek op de hoogte moet zijn (andersom ook, wanneer de intern 
begeleider een verslag maakt laat zij dit lezen en evt. aanvullen door de desbetreffende leerkracht). 
Waar nodig wordt het gesprek vastgelegd op papier (vaak bij een MDO), uitgeprint en in 2-voud aan 
de ouders gegeven. Een ervan wordt ondertekend terug verwacht . Wanneer ouders van mening zijn 
dat zij het geen juiste weergave van het gesprek vinden, ondertekenen zij niet en zullen 
onduidelijkheden worden besproken. 
 
Overdracht leerlinggegevens aan ouders 
Door middel van een rapport brengen de leerkrachten 2 keer per jaar verslag uit over de vorderingen 
van leerlingen aan hun ouders.  
Wanneer een leerling extra zorg krijgt worden ouders daarvan op de hoogte gesteld. Wat er 
besproken is op een rapportavond wordt verslagen in ParnasSys bij ´notities´ (“rapport 1” en 
“rapport 2” en het “gesprek najaar” voor de oudergesprekken in november). 
 
Overdracht bij schoolverlaten 
Voor leerlingen die verhuizen of om andere reden naar een andere school gaan binnen het 
basisonderwijs vullen we het OKR in. De toetsgegevens worden aan dit OKR (onderwijskundig 
rapport) toegevoegd. Wanneer de nieuwe school ook met ParnasSys werkt wordt er een DOD 
aangemaakt. Dat is een digitaal overdrachtsdossier. 
Voor schoolverlaters die naar het voortgezet onderwijs gaan vullen we het daarvoor bestemde OKR 
in. Alle gegevens hiervoor worden samengebracht in Onderwijs Transparant voor de scholen in 
Vianen en Nieuwegein. Voor de scholen in Culemborg worden het OKR en de leerlingbeschrijving uit 
Parnassys gemaild naar de betreffende scholen. De leerkracht(en) van groep 8 vullen dit in en de 
intern begeleider leest, waar nodig,  mee. Ouders krijgen inzage en kunnen de eigen gegevens 
toevoegen en het schooldeel lezen. Er volgt altijd een mondeling overleg met ouders en leerling over 
het uitstroomperspectief/advies en de aanmelding bij een VO-school. 
Wanneer leerlingen in aanmerking komen voor toetsing t.b.v. LWOO of Pro geven wij hen op voor de 
Toetsdagen waarop de NIO wordt afgenomen (psychologisch onderzoek/IQ)- dit geldt alleen voor het 
Oosterlicht. De scholen in Culemborg verzorgen, als dat nodig is, zelf een NIO-onderzoek. 
 
3. Zorgplan SWV 
Het SWV heeft een ondersteuningsplan opgesteld. De school zorgt ervoor dat de basisondersteuning 
op de eigen school duidelijk is. Zie het SOP Profi Pendi. 
 
 
 


