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1. Jaarplanning ondersteuning                                                                      

Start schooljaar: 20 augustus 2018 

Einde schooljaar: 5 juli 2019 

Duur schooljaar: 40 weken 

 

1.1. Groepsoverzichten en groepsplannen 

 
In het groepsoverzicht worden per leerling de protectieve en belemmerende factoren, de sociaal-

emotionele alsmede vakinhoudelijke factoren opgenomen. Het opnemen van de toetsuitslagen is niet 

verplicht. Een score-overzicht kan opgevraagd worden in ParnasSys. 

Groepsoverzichten worden door het jaar heen actueel gehouden. Aan het eind van het schooljaar 

worden de overzichten gebruikt als basis voor de groepsoverdracht (bijlage 1a en 1b).  

 

Twee maal per jaar wordt er groepsplannen opgesteld, aan het begin van het schooljaar en in februari, 

na de afname van de LVS-toetsen van Cito. Leerkrachten zijn vrij in de wijze waarop een groepsplan 

wordt opgesteld. Er is een standaard format maar elke andere weergave is prima, mits duidelijk is welke 

driedeling er in de groep gemaakt wordt, welke doelen de leerkracht gaat stellen en hoe hij/zij daar 

denkt te komen. Waar mogelijk kan verwezen worden naar een zorgrooster of dagplanning. 

Groepsplannen dienen altijd geëvalueerd te worden.  

 

Voor het eerste groepsplan worden de gegevens uit het groepsoverzicht en de groepsoverdracht als 

basis gebruik.  

Gebruikershandleidingen: Map IB Sharepoint. 

 

Er worden groepsplannen gemaakt voor de volgende vakgebieden: 

• Technisch Lezen 

• Spelling 

• Rekenen 

 

N.B. Ten behoeve van mogelijke aanvragen voor een dyslexieonderzoek is het belangrijk dat in het groepsplan 

voor technisch lezen bij de C-groep duidelijk wordt aangegeven dat er 3x 20 minuten gerichte ondersteuning is 

verzorgd. Ook een evaluatie van deze ondersteuning dient zichtbaar te zijn. 

 

Formats groepsoverzicht en groepsplan: bijlage 1 en 2 

 

1.2. Trendanalysebesprekingen 

 

Twee maal per schooljaar (september en juni) vindt er een trendanalysebespreking plaats met het 

team. De vergadering wordt voorbereid en begeleid door de intern begeleider. De resultaten van de 

laatste toetsperiode worden met elkaar besproken en vergeleken met eerdere scores.  

 

Doel:  

- ontwikkelen de groepen zich conform verwachting 

- afspraken maken over schoolbrede interventies 

 

N.B.  

- De trendanalyse wordt door de intern begeleider altijd voorbesproken met directeur en teamleider. 

- Groep specifieke interventies worden besproken tijdens de groepsbespreking (zie 1.3) 
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Data bespreking Trendanalyses: 

 Cyclus 1 Cyclus 2 

Voorbespreking Teamvergadering Voorbespreking Teamvergadering 

Clemensschool     

De Akkerwinde     

Clemensschool     

 

1.3. Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen 

 
Gedurende het schooljaar worden er voor elke groep twee groepsbesprekingen met de intern 

begeleider georganiseerd. 

We kiezen er voor om de eerste groepsbespreking aan het begin van het schooljaar met de nieuwe 

leerkracht te houden. Het groepsoverzicht, de groepskaart uit ParnasSys en het format 

groepsbespreking zullen als uitgangspunt worden genomen. Plannen en verwachtingen  van 

leerkrachten met de nieuwe groep worden besproken met de intern begeleider.  Aandachtspunten uit 

de vorige groepsbespreking worden geëvalueerd.  

 

Data groepsbesprekingen: 

C
yc

lu
s 

1
  

 
 

Clemensschool 

 D’n Opstap 
 De Akkerwinde 

 

C
yc

lu
s 

2
  

 
 

Clemensschool 

 D’n Opstap 
 De Akkerwinde 

 

Indien er specifieke zorgen bestaan over een leerlingen kan besloten worden om de leerling te 

bespreken tijdens een extra leerlingbespreking met de intern begeleider of met de orthopedagoog van 

het Centrum Passend Onderwijs tijdens een ingepland consultatiemomenten (zie 1.12).  
 

Twee keer per jaar wordt op elke school een leerlingintervisie gehouden in teamverband. Volgens de 

“incidentmethode” wordt op dit moment een leerling besproken met als doel kritisch te kijken naar 

de hulpvraag van een leerkracht en het aanreiken van of meedenken over geschikte interventies. 

De intern begeleider of teamleider zal deze bijeenkomsten leiden.  

De ouders van de leerling die besproken wordt, worden altijd vooraf geïnformeerd.  

 

Data leerlingintervisie volgens incidentmethode: 

 

 

 

Formats: 

• Groepsbespreking bijlage 3 

• Leerlingbespreking bijlage 4 

• Leerlingintervisie incidentmethode bijlage 5 
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1.4. Klassenconsultaties 

 

Twee keer per jaar vinden op onze scholen klassenconsultaties plaats. De intern begeleider bezoekt 

alle groepen met een specifieke kijkvraag/kijkwijzer. De leerkracht stelt voor zichzelf indien gewenst 

ook een kijkvraag vast. Na de klassenconsultatie vindt een reflectiemoment plaats met de intern 

begeleider. De verslagen worden digitaal en centraal opgeslagen op de server. 

 

Data klassenconsultaties: 

Cyclus 1  Clemensschool 

 D’n Opstap 

 De Akkerwinde 

 

Cyclus 2  Clemensschool 

 D’n Opstap 

 De Akkerwinde 

 

Naast de klassenconsultaties brengen de teamleiders en de directeur jaarlijks een kort bezoek aan 

elke groep (gepland of ongepland). 

 

Formats klassenconsultatie: bijlagen 6+7 

 

1.5. NSCCT 

 

Als school willen we graag uit onze leerlingen halen wat er in zit. De resultaten van de 

methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen (Toetsen uit ons leerlingvolgsysteem 

van Cito) geven hiervoor een indicatie. Maar komen deze resultaten wel overeen met de 

daadwerkelijke mogelijkheden van de leerlingen? 

Aangezien we hier een goed zicht op willen hebben, nemen we sinds het schooljaar 2015-2016 de 

NSCCT af. NSCCT staat voor “Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test”, een test die groepsgewijs 

wordt afgenomen en waarmee we het leerpotentieel van onze leerlingen kunnen meten. Door de 

uitslag op de NSCCT te vergelijken met de verwachting van de leerkracht en met de toetsresultaten 

uit ons leerlingvolgsysteem kan nagegaan worden of leerlingen naar hun kunnen presteren.  

De informatie van de NSCCT kan tevens gebruikt worden om de leerstof op het juiste niveau aan te 

bieden waardoor frustraties door te moeilijke of te makkelijke stof worden vermeden. 

 

We hebben gekozen om de NSCCT op twee momenten in de basisschoolloopbaan af te nemen en 

wel in groep 4 en groep 7. De toets wordt afgenomen door een orthopedagoog van het Centrum 

Passend Onderwijs KempenKind.  Een week voorafgaande aan de officiële toets vindt er een 

kennismakingsmoment plaats met de orthopedagoog. 

 

Data NSCCT: 

 Introductiemoment 

groep 4 en 7 

Clemensschool 

 Introductiemoment 

groep 4 en 7 

D’n Opstap 

 Introductiemoment 

groep 4 en 7 

De Akkerwinde 

 Afname groep 4 Clemensschool 

 Afname groep 7 Clemensschool 
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 Afname groep 4 D’n Opstap 

 Afname groep 7 D’n Opstap 

 Afname groep 4 De Akkerwinde 

 Afname groep 7 De Akkerwinde 

 

1.6. DHH 

 
Om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren en vervolgstappen gefundeerd in te 

zetten, hebben we in het schooljaar 2015-2016 geëxperimenteerd met het Digitaal 

Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH). Aangezien de ervaringen positief waren, wordt het DHH 

m.i.v. het schooljaar 2016-2017 structureel ingezet. Voor alle leerlingen van groep 1 en 3 wordt in 

eerste instantie een digitale signaleringslijst ingevuld. Mocht de uitslag van de signalering daartoe 

aanleiding geven, dan worden er met behulp van dit instrument vervolgstappen genomen. Ouders 

worden t.a.t. betrokken bij dit proces. 

 

1.7. Onderwijsassistentie  

 

In het schooljaar 2016-2017 is binnen HooLaHu de onderwijsassistente in beeld gekomen. Passend 

onderwijs vraagt immers vaak om “meer handen in de klas”. Jeanette Beerens ondersteunt de 

HooLaHu-teams als vaste onderwijsassistente. Zij houdt zich met name bezig met de ondersteuning 

van de leerlingen met een speciaal ondersteuningsarrangement.  

 

1.8. Collegiale consultaties 

 

We hebben de overtuiging dat we van en met elkaar veel kunnen leren. Daarom stellen we de 

leerkrachten in de gelegenheid om, met een speciale kijkvraag, bij elkaar een kijkje in de klas te nemen. 

In overleg met de teamleiders kunnen de consultaties gedurende het gehele schooljaar ingepland 

worden. 

 

Format collegiale consultatie: bijlage 8 

 

1.9. Beeldopnames 

 

Omdat we vinden dat beeldopnames bijdragen aan de ontwikkeling van leerkrachten of het 

functioneren van een groep wordt de videocamera (tablet) met regelmaat ingezet bij de analyse van 

het onderwijsproces dan wel het handelen van de leerkracht. De intern begeleider is bekend met 

School Video Interactie Begeleiding (SVIB).  

 

1.10. Groepsoverdracht 

 

Aan het einde van het schooljaar of voor de start van het nieuwe schooljaar vindt de 

groepsoverdracht plaats tussen twee groepsleerkrachten. Het groepsoverzicht zal hiervoor als basis 

worden gehanteerd. 
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1.11. Ondersteuningsteam 

 

In het Ondersteuningsteam worden leerlingen besproken met (zeer) specifieke hulpvragen (medisch, 

thuissituatie, orthopedagogisch, orthodidactisch). 

 

Dit multidisciplinaire team bestaat uit de volgende personen: 

• Orthopedagoog (Vera de Winter, Centrum Passend Onderwijs KempenKind) 

• Medewerker Centrum Jeugd en Gezin (Bregje Dillen, Lokaal Ondersteunings Team Gemeente 

Reusel-de Mierden) 

• Schoolverpleegkundige GGD (Britta Meerveld) 

• Intern begeleider HooLaHu (Arno Rooijackers) 

 

Structureel zullen ook de ouders uitgenodigd worden om bij de bespreking van hun kind in het 

ondersteuningsteam aanwezig te zijn. Daarnaast sluit ook de leerkracht van het kind aan. 

Het Ondersteuningsteam bezoekt op één dag alle HooLaHu-scholen. Het team gaat naar de scholen 

toe zodat er voor de leerkrachten die aan moeten sluiten zo min mogelijk lestijd verloren gaat. 

 

Data bijeenkomsten Ondersteuningsteam: 

 

 

 

 

 
 

Verslaglegging: 

Ter voorbereiding van een ondersteuningsteambijeenkomst wordt de leerkrachten gevraagd een 

heldere hulpvraag te formuleren en de protectieve en belemmerende factoren van de leerling aan te 

geven (bijlage 4). De intern begeleider zorgt voor verslaglegging met concrete afspraken. 

 

1.12. Extra leerlingbesprekingen orthopedagoog 

 

Ieder schooljaar worden er 5 extra leerlingbesprekingen ingepland met onze orthopedagoog van het 

Centrum Passend Onderwijs, Vera de Winter. Op deze momenten is de orthopedagoog op één van 

de HooLaHu-scholen aanwezig voor specifieke vragen van leraren of de intern begeleider of wordt 

ruimte gemaakt voor observaties. Ook bij de leerlingbesprekingen zijn de ouders in principe 

aanwezig. 

 

Data consultatiemomenten met orthopedagoog: 

 13.30 -16.30 uur 

 13.30 -16.30 uur 

 13.30 -16.30 uur 

 13.30 -16.30 uur 

 13.30 -16.30 uur 

 

1.13. Doublures 

 

We streven ernaar dat in mei 2019 alle doublures bekend zijn. Bij het bepalen van een doublure 

worden altijd de ouders en de intern begeleider betrokken. 
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1.14. Inzet expertise Centrum Passend Onderwijs 

 

Buiten de inzet van de orthopedagoog in het Ondersteuningsteam en de extra consultatiemomenten 

kan de expertise van het Centrum Passend Onderwijs ook adaptief worden ingezet voor leerlingen 

met specifieke ondersteuningsbehoeften. De Intern begeleider maakt hiervoor de afspraken in 

overleg met leerkrachten en ouders. 

 

1.15. Ouderavonden en rapportage 

 

Alle leerlingen krijgen twee maal per jaar een rapport mee in de maanden februari en juli. Met ouders 

worden drie maal per jaar gesprekken gevoerd over hun kind: 

- aan het begin van een schooljaar, basisschool De Akkerwinde en de Clemensschool 

(kennismakingsgesprek) / november basisschool D’n Opstap (voortgangsgesprek) 

- begin februari (rapportgesprek) 

- begin juli (facultatief).  

(voor de exacte data: zie schoolgidsen) 

 

Er zijn dus twee rapporten maar er zijn meerdere momenten waarop ouders met de leerkracht over 

de ontwikkeling van hun kind kunnen praten. 

 

Tijdens de gesprekken in februari ontvangen de leerlingen van groep 8 hun schooladvies en de 

leerlingen van groep 7 hun voorlopig advies. Bij de adviesgesprekken in groep 8 zijn de leerlingen zelf 

ook aanwezig. 

 

In het kader van “eigenaarschap” (en stemgeving aan leerlingen) zal dit schooljaar bezien worden bij 

welke gesprekken de leerlingen nog meer aan zouden kunnen sluiten.  

 

Voor de data van de ouderavonden verwijzen we naar de afzonderlijke schoolgidsen. 

 

De rapporten worden in het schooljaar 2018-2019 meegegeven op de volgende data: 

 
Rapport HooLaHu 

Rapport 1  

Rapport 2  

 

 

  



Ondersteuningsplan HooLaHu 2018-2019 Veranderparagraaf 
 

9 

2. Addendum 

In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen opgenomen die gedurende de loop van het huidige Schoolplan zijn 

doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen in 2019 opgenomen worden in deel 1 van het nieuwe 

Ondersteuningsplan. 

2.1. Toeleiding naar extra ondersteuning 

 

Per 1 augustus 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de extra ondersteuning voor specifieke 

leerlingen niet meer bij de Samenwerkingsverbanden maar bij de schoolbesturen. Drie decentrale 

Commissies Toelaatbaarheidsverklaringen zijn hiermee opgeheven. Vervolgens is er één Centrale 

Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen opgericht. Deze commissie zal voortaan oordelen over het 

al dan niet toekennen van onderwijsarrangementen voor leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften. 
 

2.2. Beleid ten aanzien van meerbegaafde leerlingen 

 

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is de Regionale Plusklas KempenKind ingericht. 

Deze Plusklas is gevestigd in basisschool Het Palet in Hapert.  

De Regionale Plusklas is bedoeld voor kinderen van de onder Onderwijsstichting KempenKind 

ressorterende basisscholen die meer- of hoogbegaafd zijn. Enkel de leerlingen waarvoor de 

ondersteuning op de eigen basisschool ontoereikend is kunnen worden aangemeld. Aanmelding 

verloopt altijd via de intern begeleider in goede afstemming met ouders en leerling. 

De toelating wordt beoordeeld door een hiervoor speciaal ingerichte toelaatbaarheidscommissie. 

Er is een Plusklas voor leerlingen van groep 5-6 (maandagochtend) en 7-8 (dinsdagochtend). De 

leerlingen krijgen taken mee (in contractvorm) die zowel op de eigen basisschool als thuis kunnen 

worden uitgewerkt. Voor meer informatie: zie beleidsstuk: Regionale Plusklas KempenKind. 

 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is er binnen de HooLaHu-scholen een eigen 

“Plusvoorziening” ingericht (locatie basisschool De Akkerwinde). Gedurende 1 middag per week 

kunnen specifieke leerlingen hiervan gebruik maken. Ook voor deze voorziening geldt dat aanmelding 

altijd verloopt via de intern begeleider. 

 

Vervoer leerlingen: Zowel voor de Regionale Plusklas KempenKind als voor de HooLaHu-Plusklas 

geldt dat ouders zelf zorg dragen voor het vervoer van hun kind. 

 

2.3. Ondersteuning door externe partners 

 

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s) / verzorger(s) op 

eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun 

kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen van onderwijsstichting 

KempenKind, getiteld “Ondersteuning van leerlingen door externen onder schooltijd”.  

 

Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen 

hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, kan toestemming verleend worden voor 

ondersteuning van leerlingen door externen op school (of elders) onder schooltijd. 

In dat geval, dient er door de ouder(s)/verzorger(s) en de uitvoerder van de hulpverlening een 

vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op deze manier kunnen school 
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en bevoegd gezag niet aansprakelijk te worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de 

externe hulpverlener geleverde diensten en producten. 

 

Verder worden goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop 

terugkoppeling naar school plaatsvindt. De intern begeleider is in dit kader initiatiefnemer. 

 

De complet regeling is te vinden op de website van Onderwijsstichting KempenKind 

(www.kempenkind.nl). 

 

2.4. Leerlingoverdracht bij verhuizing of overstap naar VO 

 

Indien een leerling verhuist naar een andere basisschool of overstapt naar het Voortgezet Onderwijs 

worden leerlinggegevens overgedragen door middel van een OSO-dossier (Overstapdossier 

Onderwijs). Het dossier wordt door de administratief medewerkster in ParnasSys klaargezet in 

opdacht van de intern begeleider of teamleider. Middels een beveiligde, eenmalige verbinding kan de 

ontvangende school de gegevens inlezen en importeren in het eigen leerlingvolgsysteem. Op deze 

manier wordt de privacy van de leerling gewaarborgd. 

 

Indien er sprake is van een verhuizing ontvangt de nieuwe school naast het OSO-dossier tevens een 

overdrachtsformulier waarin opgenomen: 

• Het groepsoverzicht van de betreffende leerling 

• De gehanteerde methodes en tot waar deze behandeld zijn 

• Een compact prestatieoverzicht.    

Zie bijlage 10 

 

Zaken in het kader van een overdracht of overstap naar het voortgezet onderwijs worden 

gecoördineerd door de intern begeleider. 

 

2.5. Ontwikkelingsperspectief 
 

Indien leerlingen veel moeite hebben met het volgen van de reguliere lesstof kan, in overleg met 

intern begeleider en ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld worden. Hierin wordt 

beschreven welke einddoelen we voor de betreffende leerling voor ogen hebben en op welke wijze 

we deze doelen willen gaan halen. Het groeidocument van onderwijsstichting KempenKind zal in 

principe voor het beschrijven van dit ontwikkelingsperspectief als basis gehanteerd worden. Voor een 

actueel groeidocument verwijzen we u naar de site van het Centrum Passend Onderwijs: 

http://www.cpokempenkind.nl/pagina/319214/Groeidocument 

 

2.6. Motorische screening 

 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zal er structureel Motorische Remedial Teaching verzorgd 

worden voor leerlingen uit groep 2 waarbij een achterstand in de motorische ontwikkeling is 

gesignaleerd. De lessen worden verzorgd door gediplomeerde MRT-ers van Turnvereniging Avanti-

Turnivo en vinden plaats op de scholen zelf. 

 

 

 

 

http://www.kempenkind.nl/
http://www.cpokempenkind.nl/pagina/319214/Groeidocument
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2.7. Eindtoets Route 8 

 

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn we overgestapt van de bekende Cito Eindtoets naar de 

Eindtoets Route 8. Het adaptieve karakter van deze toets, passend bij de werkwijze van Snappet 

waarmee de groepen 5 t/m 8 werken en het feit dat de toets in één dagdeel afgenomen kan worden 

was voor ons aanleiding om deze overstap te maken. 

 

Data afname Route 8 

 De Akkerwinde 

 D’n Opstap 

 Clemensschool 

 

2.8. PoVo (Primair onderwijs / Voortgezet onderwijs) 

 
De procedure voor toeleiding van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs is weergegeven in 

een POVO-procedure. Ook alle administratieve handelingen in dit kader (van zowel leerkracht, 

intern begeleider als administratieve kracht) zijn in deze procedure opgenomen. 

 

Leerlingen uit groep 8 met specifieke ondersteuningsbehoeften worden al vroeg in het schooljaar in 

beeld gebracht bij het Voortgezet Onderwijs. Hoe dit gebeurt is wederom opgenomen in de POVO-

procedure.  

 

POVO-procedure: bijlage 11 

 

2.9 Rots en Water 
 

In het schooljaar 2017-2018 werd in wisselende groepen van de HooLaHu-scholen in het kader van 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen een Rots- en Watertraining verzorgd door 

trainers van Centrum Passend Onderwijs KempenKind. 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal deze training structureel verzorgd gaan worden voor de 

leerlingen van groep 6 (N.B. het kennisteam Sociaal Emotionele Ontwikkeling gaat de groepskeuze 

nog definitief bepalen).  

De leerlingen leren met behulp van de begrippen ROTS (opkomen voor jezelf, jezelf kunnen 

verdedigen, weten wat je wilt, wat je kunt en wie je bent) en WATER (open staan voor en 

kunnen inleven in anderen, communicatie en vriendschap) hoe zij in bepaalde situaties reageren en 

wat dat betekent voor een ander maar vooral ook hoe zij zelf invloed hebben op hoe ze de ene keer 

rots en de andere keer water kunnen zijn.  
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3. Kwantitatieve gegevens 

3.1. Basisschool D’n Opstap Lage Mierde 

 

D’n 

Opstap 

Aantal lln. 

1 okt. 

Aantal LGF 

(per 1-8-2015 

arrangement) 

Leerlingen 

met eigen 

leerlijn 

Verwijzing 

s(b)o 

Cito 

Eindscore 

Zonder corr. 

13-14 170 2 3 0 540,0 

14-15 161 1 0 0 538,5 

 LA* ZA**  

15-16 168 3 3 1 1 534,8 

16-17 161 2 2 2 2 212,7  

(Route 8) 

17-18 157 4 4 1 0 196,5 

(Route 8) 

*LGF=Leerlinggebonden financiering (rugzak) 

* LA=licht arrangement incl. NT2 arrangement 

*ZA=zwaar arrangement 

 
Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs:  

2014 

29 lln  

2015 

15 lln 

2016 

22 lln 

2017 

20 lln 

2018 

25 lln 

VMBO 

(schakelklas) 

3% 0% 0% 0% 0% 

VMBO (B/K) 17% 13% 4% 5% 16% 

VMBO (T/G) 28% 13% 32% 20% 28% 

HAVO 

(schakelklas) 

   15% 8% 

HAVO/VWO 52% 74% 64% 60% 48% 
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3.2. Basisschool De Akkerwinde Hooge Mierde 

 

 
De 

Akkerwinde 

Aantal lln. 

1 okt. 

Aantal LGF Leerlingen 

met eigen 

leerlijn 

Verwijzing 

s(b)o 

Cito 

Eindscore 

Zonder corr. 

13-14 121 3 1 0 535,7 

14-15 127 3 2 0 536,8 

 LA*  ZA*   

15-16 132  2 1 0 537,6 

16-17 139 1 2 2 0 205,9 

(Route 8) 

17-18 140 3 2 1 0 201,9 

(Route 8) 

*LGF= leerlinggebonden financiering (rugzak) 

* LA=licht arrangement incl. NT2 arrangement 

*ZA=zwaar arrangement 

 

Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs:  
2014 

13 lln 

2015 

20 lln 

2016 

20 lln 

2017 

20 lln 

2018     

22 lln 

PrO 8% 0% 0% 0% 0% 

VMBO 

(schakelklas) 

0% 5% 0% 5% 0% 

VMBO (B/K) 15% 20% 20% 15% 17% 

VMBO (T/G) 23% 15% 10% 25% 22% 

HAVO/VWO 

 

54% 60% 70% 55% 61% 

 

 

  



Ondersteuningsplan HooLaHu 2018-2019 Veranderparagraaf 
 

14 

3.3. De Clemensschool Hulsel 

 
Clemensschool Aantal lln. 

1 okt. 

Aantal 

LGF* 

Leerlingen 

met eigen 

leerlijn 

Verwijzing 

s(b)o 

Cito 

Eindscore 

Zonder 

corr. 

13-14 60 1 1 0 538,1 

14-15 63 2 1 0 534,3 

  LA* ZA*    

15-16 64 4 2 1 0 527 

16-17 67 2 2 1 1 217,3 

(Route 8) 

17-18 73 2 4 1 1 192,4 

(Route 8) 

*LGF=leerlinggebonden financiering (rugzak) 

*LA=Licht Arrangement 

*ZA=Zwaar Arrangement 

 

Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs:  
2014 

4 lln. 

2015 

8 lln. 

2016 

5 lln. 

2017 

7 lln. 

2018 

11 lln 

VMBO 

(schakelklas) 

 12,5% 0% 0% 0% 

VMBO (B/K) 0% 12,5% 60% 0% 36% 

VMBO (T/G) 75% 50% 0% 43% 27,5 % 

HAVO (Schakel)    14% * 

HAVO/VWO 

 

25% 25% 40% 43% 27,5 % 

  
*=1 leerling uitgestroomd naar SO HAVO (=9%) 
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4. Toetskalender HooLaHu 2018-2019 

Let op! Bij de voetnoten onderaan de kalender vinden jullie belangrijke informatie over de betreffende toetsen. 

 Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni 

Gr. 1 DHH 7) 

Signalering + diagnostiek 

indien aangegeven 

Zien 4) 

(lkr) 

   Zien 2) 

DHH 7) 

Signalering + 

diagnostiek indien 

aangegeven 

  Rekenen kleuters E1 5) 

Taal kleuters E1 5) 

Gr. 2  Zien 

(lkr) 

 Rekenen kleuters M2 

Taal voor kleuters M2  

 Zien2) Beginnende 

geletterdheid E2 
6) 

 Rekenen kleuters E2 5) 

Taal kleuters E2 5) 

         

Gr. 3 Herfstsignalering  

 

Zien 

(lkr) 

Sociogram 

 Wintersignalering 

Spelling M3 (3.0) 

AVI (A-versie) 

DMT(A-versie)  
(na kern 6) 

Woordenschat M3 (3.0) 

Rek./Wisk M3 (3.0) 

DHH 7) 

Signalering 

+ 

diagnostiek 
indien 

aangegeven 

Lentesignalering 

 

AVI/DMT  

(C-versie) 3) 
 

Zien 2) 

Sociogram  Spelling E3 (3.0) 

AVI (B-versie) 

DMT (B-versie) 

Woordenschat E3 
(3.0) 

Rek./Wisk E3 (3.0) 

Begr. l. E3 1) (3.0) 

         

Gr. 4 AVI/DMT (C-versie) 3) 

 

Zien 

(lkr) 

Sociogram 

NSCCT 

 Spelling M4 (3.0) 

AVI (A-versie) 

DMT (A-versie) 

Woordenschat M4 (3.0) 

Rek./Wisk M4 (3.0) 

Begr. l. M4 1) (3.0) 

 AVI/DMT  

(C-versie) 3) 

 

Zien 2) 

Sociogram  Spelling E4 (3.0) 

AVI (B-versie) 

DMT (B-versie) 

Woordenschat E4 

(3.0) 

Rek./Wisk E4 (3.0) 

Begr. l. E4 1) (3.0) 

         

Gr. 5 AVI/DMT (C-versie) 3) 

  

 

Zien 

(lkr en leerlingen) 

Sociogram 

 Spelling M5 

AVI (A-versie) 

DMT (A-versie) 

Woordenschat M5 (3.0) 

Rek./Wisk M5 (3.0) 

Begr. l. M5 1) (3.0) 

 AVI/DMT  

(C-versie) 3) 

 

Zien2) 

Sociogram  Spelling E5 

AVI (B-versie) 

DMT (B-versie) 

Woordenschat E5 

(3.0) 

Rek./Wisk E5 (3.0) 

Begr. l. E6 1) (3.0) 
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Gr. 6 AVI/DMT (C-versie) 3) 

 

 

Zien 

(lkr en leerlingen) 

Sociogram 

 Spelling M6 (3.0) 

AVI (A-versie) 

DMT (A-versie) 

Woordenschat M6 (3.0) 

Rek./Wisk M6 (3.0) 

Begr. l. M6 1) (3.0) 

 AVI/DMT  

(C-versie) 3) 

Zien 2) 

Sociogram  Spelling E6 (3.0) 

AVI (B-versie) 

DMT (B-versie) 

Woordenschat E6 

(3.0) 

Rek./Wisk E6 (3.0) 

Begr. l. E6 1) (3.0) 

         

Gr. 7 AVI/DMT(C-versie) 3) 

 

 

Zien 

(lkr en leerlingen) 

Sociogram 

NSCCT 

 Spelling M7 (3.0) 

Spelling WW M7 (3.0) 

AVI (A-versie) 

DMT (A-versie) 

Woordenschat M7 (3.0)  

Rek./Wisk M7 (3.0) 

Begr. l M7 1) (3.0) 

 AVI/DMT 

(C-versie) 3) 

 

Zien2) 

Sociogram  Spelling E7 (3.0) 

Spelling WW E7 (3.0) 

AVI (B-versie) 

DMT (B-versie) 

Woordenschat E7 

(3.0) 

Rek./Wisk E7 (3.0) 

Begr. L E7 1) (3.0) 

         

Gr. 8 AVI/DMT (C-versie) 3) 

 

 

Zien 

(lkr en leerlingen) 

Sociogram 

 Spelling M8 

Spelling WW M8 

AVI (A-versie) 

DMT (A-versie) 

Woordenschat M8 (3.0) 

Rek./Wisk M8 (3.0) 

Begr. l. M8 1) 

  Route 8   

         

Legenda: 
 
 
 

- Zwart: Deze toetsen worden niet ingevoerd in het ParnasSys (of wel ingevoerd in ParnasSys maar dan individueel) 

- Rood zijn LVS-toetsen die ingevoerd dienen te worden in het ParnasSys 

- Groen zijn LVS- toetsen volgens toetswijzer Kempenkind die ingevoerd dienen te worden in ParnasSys 

- Blauw: aparte toets die gepland wordt in registratieprogramma Cito en ingevoerd wordt in ParnasSys 

1) = Begrijpend lezen: in delen afnemen / voor zwakke lezers uitvergroten. Niet voorlezen! 

2) = 
 

ZIEN: Voor ll’n waarmee in de afgelopen periode specifiek planmatig is gehandeld of waarover zorgen bestaan op sociaal-emotioneel 

gebied 

3) = Voor ll’n met een V-score of waarover zorg/twijfel bestaat (individueel invoeren in Parnassys). AVI: adaptief afnemen bij leerlingen die 

eindniveau vorige groep niet bereikt hebben. A.u.b. niet onnodig toetsen! Eigen observaties zijn zeker zo wezenlijk. Tussenmetingen 

worden niet meegenomen voor een dyslexieonderzoek. 

4) = ZIEN: Voor de ll’n van groep 1 wordt alleen het gedeelte Betrokkenheid (BT) en Welbevinden (WB) ingevuld. Dit zijn de vragen 1 t/m 8 

5) = De E1 en E2 toetsen van TvK en RvK worden alleen afgenomen indien over (een van) deze vakagebieden zorgen bestaan. 
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6) = Toets beginnende geletterdheid: IB zet deze klaar in LVS / geeft na afname de scores door aan de leerkrachten. De leerkrachten 

noteren de scores in Parnassys. 

7) = 8) In groep 1 wordt de quickscan afgenomen in de week van 1 oktober voor de leerlingen die voor de zomervakantie of direct na de zomervakantie 
gestart zijn. 

9) In groep 3 wordt de quickscan afgenomen in de week van 4 februari (direct na de januari-toetsen) 
10) In groep 1 wordt de quickscan afgenomen in de week van 11 maart voor de leerlingen die ingestroomd zijn tot 1 februari 

Opmerking afnamemomenten Richtlijnen van de handleiding mogen aangehouden worden 

invoerdata Medio-toetsen: 31 januari 

(individuele afnames : 30 januari) 

Eind-toetsen: 30 juni 

(individuele afnames : 29 juni) 
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5. Toetswijzer en Toetskalender 

KempenKind      

 
Nog niet aanwezig 
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6. Bijlagen 
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Bijlage 1: voorbeelden groepsoverzichten groep 1-2 / groep 3 t/m 8  
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Bijlage 2: voorbeeld groepsplan rekenen (overige documenten in map “leerlingenzorg”) 

Groepsplan Rekenen Leerkrachten:  
Groep:  
Periode:  

 Doel 
(wat wil ik bereiken?) 

Wat 
(inhoud/materialen) 

Hoe 
(aanpak/methodiek) 

Wie/Wanneer 
(organisatie) 

Evaluatie 

Groepspecifieke 
Aandachtspunten 
(zie ook: evaluatie 
vorig schooljaar) 

1.  1.  1.  1.  1.  

A (verdiept) 

 
 

Volgens methode 
Toets score 90 % 
LVS: … % I / ….% II 
(op termijn: 
vaardigheidsgroei) 

Volgens methode Volgens methode Volgens methode 
Zie dag planning 

Volgens methode  

Overige doelen: 
1.  

  
1.  
 

 
 
 

 
1.  

 
1.  

 

 
1.  

 
 
 
 
 

B (basis) 

 
 

Volgens methode 
Toets score 80% 
LVS: … % II / ….% III 
  

Volgens methode Volgens methode Volgens methode 
Zie dag planning 

Volgens methode 

Overige doelen: 
1.  

 
 
 
 
 
 

 
1.  

 
1.  

 
1.  

 
1.  
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C (intensief) 

 
 

Volgens methode 
Toets score 70% 
LVS: … % III/ ….% IV 
(…%V) 
 

Volgens methode Volgens methode Volgens methode 
Zie dag planning 

Volgens methode (70%) 

Overige doelen: 
1.  

 

 
1.  

 
1.  

 

 
1.  

 

 
1.  

OPP: 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  

Evaluatie Groepsspecifieke aandachtspunten voor volgend 
jaar: 
 
 

A:  
B: 
C: 

A:  
B: 
C: 
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Bijlage 3: Formulier groepsbespreking 
 

Groepsbespreking  
School: 
Maart 2015 

Groep:  
 
Leerkracht(en):  

Checklist voorbereiding groepsbespreking 

Inschaling 
 
De groep “draait” nu al weer een half jaar. Als je 
een punt moet geven voor het “functioneren” van 
deze groep en daarin ook jezelf als leerkracht 
meeneemt, wat zou jouw (jullie) groep dan scoren? 
Op welke aspecten ben je trots? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Ik ben trots op: 

•  

 

Evaluatie vorige werkperiode  
 
• Zijn n.a.v de vorige groepsbespreking in sept./okt. de 

geplande activiteiten verwezenlijkt? De oude 

bespreekformulieren vind je in de map “leerlingenzorg 
”2014-2015”) 

• Zijn je groepsplannen geëvalueerd op doelen maar 
ook op eigen handelen m.b.t. bijzondere afstemming 
en klassenmanagement? Wat ben je tegengekomen? 
 

•  

Aandachtspunten voor de komende periode 
 
• Wat zijn de komende periode op basis van de 

verzamelde gegevens (groepsoverzichten, 
groepskaart ParnasSys, trendanalyse) 
aandachtspunten voor de hele groep? 

- welbevinden 
- sociaal-emotioneel    ZIEN 
- werkhouding 
- lezen: TL en BL 
- taal 
- rekenen 
- overige 

 

•  

Opstellen nieuwe Groepsplannen  
 

1. Hoe ver ben je met je groepsplannen? 
2. Voor welk vak (en met welke subgroep) ga je 

oefenen met de Vaardigheidsgroei? 
3. Is de uitvoering van de groepsplannen goed te 

organiseren? 
 

 

1. 
2. 
3. 

Signaleren van kinderen die de komende 
periode extra aandacht nodig hebben 
 
• Welke kinderen heb je al gesignaleerd en waarom? 

 
 

•  

Aanmelding leerlingbespreking / 
Ondersteuningsteam 
 
• Bekijk welke leerlingen eventueel in aanmerking 

komen: 
 

1. voor aanmelding individuele leerlingbespreking 
2. voor intervisiebespreking in team 
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3. voor bespreking in het Ondersteuningsteam 
 

Een laatste “scaling” 
 
Bovenaan dit formulier heb je voor je groep een 
beoordeling gegeven. Naar welk punt zou je nu toe 
willen werken en wat gaat er volgens jou dan beter? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
Dit gaat volgende keer beter: 

•  

Overige zaken 
 
Zijn er nog zaken die niet genoemd zijn maar die je 
wel graag wil bespreken? 
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Bijlage 4: Formulier leerlingbespreking + voorbereiding 

Ondersteuningsteam 

 

 

 

Naam leerling:  Huidige groep:  

Geboortedatum:  Leerkracht(en:     

Groepsverloop:  IB-er:     Arno Rooijackers 

Datum bespreking:    

 
                        Voorbereiding: 

PROBLEEMOMSCHRIJVING  
 

 
 

PEDAGOGISCHE + EN – PUNTEN DIDACTISCHE + EN - PUNTEN 

+ 
 
 
 

+ 

- - 
 
 
 
 
 

Wat is er al gedaan en met welk resultaat? 

 
 
 

Wat is je hulpvraag? 
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Bijlage 5: leerlingintervisie “incidentmethode” 

 

Leerling (of groep) bespreking via de incidentmethode op teamniveau. 

 

Naam leerling:              Huidige groep:       

Geboortedatum:     Leerkracht(en):       

Groepsverloop:     IBer:      

Datum bespreking:    

 

PROBLEEMOMSCHRIJVING 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGISCHE + EN – PUNTEN DIDACTISCHE + EN - PUNTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJZONDERHEDEN 

 

 

 

 

 

 

 

AFSPRAKEN 
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Fase 1 en 2 Introductie en toelichting op de gekozen probleemsituatie (kort 

en feitelijke informatie over het probleem. Relevante gegevens van de 

groep en/of kind, wat is er al aan vooraf gegaan en wat is er aan de 

hand? Blijf bij de onderwijsleersituatie.) 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 Noteren van verhelderingsvragen (max. 2; richt je op de 

onderwijsleersituatie) 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4 Informatieronde (de vragen worden gesteld. De inbrenger geeft kort 

antwoord. Nog geen discussie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5 Analyse van het probleem ( Bespreken van het probleem, het leggen 

verbanden en interpreteren. De inbrenger maakt een keuze welk 

onderwijsprobleem hij als eerste aan wil pakken.) 
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HANDELINGSSUGGESTIES 

Fase 6 Welke suggesties? Wat wil je 

daarmee bereiken? (noteren wat jij zou 

doen in deze situatie; zo concreet 

mogelijk. Daarna worden de suggesties 

genoemd. De inbrenger luistert en er 

wordt nog door niemand commentaar 

geleverd)  

Organisatie? Hoe ga je het doen? 

a. op schoolniveau:  

 

 

 

a. 

b. op groepsniveau: 

 

 

 

 

b. 

c. op individueel niveau: 

 

 

 

 

c. 

d. naar de thuissituatie: 

 

 

 

 

d. 

 

Fase 7 Vergelijken van verschillende oplossingen. (In een plenaire 

discussie worden oplossingen vergeleken. Daarna vertelt de inbrenger 

wat hij feitelijk zelf al heeft gedaan en van plan is te gaan doen. Wat 

waren nuttige inzichten en adviezen? Waar kan hij wat mee? Wat 

leverde de discussie op? 

 

 

 

 

 

 

Fase 8 Leerpunten: (Een ieder noteert individueel wat hij geleerd heeft over 

dit onderwerp en de werkwijze zelf.) 

 

 

 

 

 

Fase 9 Korte reacties en afsluiting. (De gespreksleider inventariseert de 

notities van fase 8 en sluit af met een samenvatting.) 
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Bijlage 6: voorbeeld formulier klassenconsultatie 

 

Klassenconsultatie  

Datum: 

Groep: 

Leerkracht: 

 

Eigen Leervraag: 

 

Wat is, gerelateerd aan het IGDI-model,  jouw eigen reflectie n.a.v. deze activiteit. Welke 

fasen heb je nu, wellicht heel bewust ingezet? Welke fasen sla je soms nog wel eens 

over? Waarom? Hoe vond je het zelf gaan? Na de nabespreking kan hier nog een 

aanvulling op komen. 

 

N.B. in plaats van het IGDI-model kunnen ook andere aspecten als doelstelling voor de 

klassenconsultatie genoemd worden. 

 

Reflectie:  

 

 

 

 

Zou je n.a.v. ons gesprekje en met het instructiemodel in je achterhoofd op 

onderstaande vragen een antwoord willen geven. Hou het zo compact mogelijk en voor 

jezelf werkbaar.  We komen er bij de nabespreking op terug.  

 
gesprekspunten: 

Dit gaat bij mij goed: 
•  

Hier ben ik trots op: 
•  

Dit wil ik gaan verbeteren (hier kun je een aantal aspecten opnoemen waar je op termijn mee aan 
de gang zou willen): 

•  

In de eerstkomende periode ga ik in eerste instantie hier aandacht aan besteden: 
•  

Zo ga ik het aanpakken (welke stappen, bijv. eerst bij een bepaalde activiteit, afspraken met duo-
partner, op welke termijn?): 

•  

Dit heb ik nodig (bijv. ondersteuning, een kijkje in een andere groep, een video-opname in mijn 
klas, een observatie): 

•  
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Bijlage 7: Kijkwijzer klassenconsultatie IGDI-model 

 

 
 
 
 
Checklist klassenconsultatie: IGDI model    
Interactief, gedifferentieerd, directe instructie-model                                  
 
Naam: 
Groep:  
 

Instructie 1    2    3    4     
  

Fase 1 Terugblik  

• Haal de benodigde voorkennis op en vat deze samen           
• Stel, als het nodig is, de voorkennis opnieuw aan de orde           
  

Fase 2 Oriëntatie 1    2    3    4     

• Presenteer het onderwerp van de les           
• Relateer de les aan voorgaande en komende lessen           
• Relateer de les aan betekenisvolle situaties           
• Bespreek het belang van de lesstof           
• Geef een lesoverzicht          
• Stel leerdoelen           
  

Fase 3 Presentatie + uitleg 1    2    3    4     

• Gebruik heldere taal           
• Onderwijs in kleine stappen           
• Geef concrete voorbeelden           
• Laat leerlingen voorbeelden bedenken           
• Maak gebruik van materialen en stappenplannen           
• Speel vragen van de leerlingen terug           
• Ga na of leerlingen de stof begrijpen door een probleemsituatie aan de orde 

te stellen. (bijv. door kinderen zelf oplossingen te laten bedenken door te 
vertellen, handelen, tekenen of te schrijven) 

         

• Zorg voor interactie tussen leerlingen en leerkracht.           
• Doe de vaardigheid hardop denkend voor (modelleren) en geef voor de 

zwakkere leerlingen een voorkeursstrategie 
          

• Vermijd uitweidingen            
• Vergroot stapsgewijs de moeilijkheidsgraad           
• Geef een samenvatting aan het eind van de uitlegfase           
  

Fase 4 Begeleide inoefening 1    2    3    4     

• Laat leerlingen onder begeleiding oefenen            
• Oefen de voorkeursstrategie met de zwakkere leerlingen goed.           
• Geef korte en duidelijke opdrachten,           
• Stel veel vragen           
• Laat de leerlingen aangeven hoe ze aan het antwoord gekomen zijn           
• Zorg ervoor dat alle leerlingen betrokken blijven           
• Ga door met oefenen tot de leerlingen de stof beheersen           

• Stimuleer de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen           

• Maak gebruik van materialen en stappenplannen,           
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• Zorg voor een geleidelijke toename van de moeilijkheidsgraad           
• Verminder geleidelijk de ondersteuning          
• Laat de leerlingen individueel, in tweetallen of groepjes oefenen.           
  

Fase 5 Zelfstandige verwerking 1    2    3    4     

• Zorg ervoor dat de leerlingen onmiddellijk (kunnen) beginnen,           
• Zorg ervoor dat de inhoud gelijk is aan de voorafgaande lesfase,           
• Laat de leerlingen weten of hun werk nagekeken en/of besproken wordt,           
• Stimuleer de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen           

• Vergroot de toepassingsmogelijkheden           
o Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes werken,           
o Geef extra verwerkingsstof aan de goed presterende leerlingen,           
o Geef extra instructie aan de zwak presterende leerlingen.           

  

Fase 6 Evaluatie 1    2    3    4     

• Laat de leerlingen onder woorden brengen wat goed ging, wat niet goed ging 
en wat ze de volgende keer anders gaan doen 

          

• Controleer of en hoe het lesdoel is bereikt           
• Laat incidenteel de leerlingen in tweetallen of groepjes het leerproces 

evalueren 
          

  

Fase 7 Terug- en vooruitblik 1    2    3    4     

• Plaats de les in de context van een lessenreeks          
• Geef aan waar de volgende les over zal gaan           
  

Fase 1 – 7 Terugkoppeling 1    2    3    4     

• Geef vaak en regelmatig feedback           

• Corrigeer fouten onmiddellijk           
• Geef procesfeedback           
• Geef veel aanmoediging           
           

 

1= onvoldoende gezien 
2= matig 
3= voldoende 
4= in hoge mate gezien 
 
 
 
Opmerkingen: 
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Bijlage 8: Format Collegiale consultatie 

 
Collegiale consultaties. 

  

Een collegiale klassenconsultatie is een mogelijkheid om binnen de school (of HooLaHu 

als ‘lerende organisatie’ van elkaar te leren en oog te hebben voor de doorgaande lijn 

binnen de school. 

Minimaal 1 x per jaar zal iedere leerkracht in de gelegenheid worden gesteld om bij een 

collega een collegiale consultatie te gaan doen. Het vooroverleg en de nabespreking 

vinden buiten de lesgebonden uren plaats. 

 

 

Een collegiale klassenconsultaties bevat de volgende elementen: 

Vooroverleg: Je bespreekt samen: 

·          Wat wil de observator graag zien/leren? 

·          Waarop wil de leerkracht graag dat er gelet wordt? 

·          Welke les gaat de leerkracht geven en waarom? 

 

  

Klassenbezoek: 

·          De afgesproken les wordt gegeven. 

·          De observator kijkt, maakt aantekeningen over de afgesproken punten. 

 

  

Nagesprek: 

·          Even stoom afblazen!! 

·          Bespreken van de geobserveerde punten, geven van tips en suggesties. 

·          Zowel de observator als de leerkracht geven de leerpunten aan. 

·          Afspraken over verslaglegging. 

  

 

Verslaglegging: 

·          De observator maakt het verslag. Dit bevat de leerpunten/actiepunten zoals ze 

tijdens het nagesprek aan de orde zijn geweest. 
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Format Collegiale consultatie: 

 

 

 

Datum:  ………………………….. 

 

Bezoek van   ………………………….  

 

Aan ……………………………………….. 

 

 

 

 

1. Vooroverleg: 

- Wat wil de observator graag zien / leren? Wat is je leervraag? 

 

 

- Waarop wil de leerkracht graag dat er gelet wordt? (ontvangende leerkracht) 

 

 

- Welke les gaat de leerkracht geven en waarom? 

 

 

 

2. Klassenbezoek 

 

 

 

 

3. Nagesprek 

- Geobserveerde punten: 

 

 

- Wat kan ik meenemen? 

 

 

- Wat ga ik ermee doen? 

 

 

- Tips voor de leerkracht: 
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Bijlage 9: Format School Video Interactie Begeleiding 

 

Analyse van beelden  
 

Leerkracht / leerling:  

Groep:  

SVIB begeleider:  

Datum: 

Leerdoel 

 

Fragment 1 

+ (wat al goed gaat) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

∆ (delta / ontwikkelkansen) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

Fragment 2 

+ (wat al goed gaat) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

∆ (delta / ontwikkelkansen) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

Fragment 3 

+ (wat al goed gaat) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

∆ (delta / ontwikkelkansen) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

Afspraak 
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Bijlage 10 Formulier leerlingoverdracht bij verhuizing 
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Bijlage 11: Stappenplan PoVo 

 

 

 

 

Procedure overstap PO – VO  
(Versie juni 2018) 

De basisscholen De Akkerwinde in Hooge Mierde, D’n Opstap in Lage Mierde en 

Clemensschool in Hulsel hebben samen een procedure opgesteld om de overgang tussen 

hun basisscholen en het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze 

procedure zorgt ervoor dat voor alle betrokkenen de overgang duidelijk en gestructureerd 
verloopt. 

Aangezien bijna alle kinderen naar het Pius X-college in Bladel gaan is de procedure op die school 

afgestemd. Mochten er kinderen en ouders zijn die zich willen oriënteren op een andere school, 

dan wordt er met die school contact opgenomen hoe we de overgang het beste kunnen laten 

verlopen. 

 

Tijdlijn:  
 

Groep 7: 
Datum Activiteit 
Augustus-

September 

Informatieavond aan het begin van het schooljaar :  

De leerkracht van groep 7 schetst aan de hand van dit tijdpad de belangrijke 

wetenswaardigheden voor de ouders. Er wordt ook gewezen op de open dagen 

van het VO voor ouders die zich desgewenst al tijdig willen oriënteren. 

 

Februari 1e oudergesprek groep 7 

N.a.v. het welbevinden, de protectieve en belemmerde factoren, de resultaten 

uit het leerlingvolgsysteem, de methodegebonden toetsen en de sociaal 

emotionele ontwikkeling wordt besproken in welke richting het advies voor het 

vervolgonderwijs zal gaan.  

De leerkracht van groep 7 betrekt bij deze “voorzichtige adviesbepaling” ook de 

leerkracht van groep 6 en de IB-er. Het voorlopige advies wordt verwerkt in de 

verslaglegging van het gesprek en opgeslagen in ParnasSys. 

Bij het oudergesprek wordt ter onderbouwing van het voorlopige advies de 
uitdraai “prognose voortgezet onderwijs” uit Parnassys gebruikt. Dit wordt 

samen met de ouders bekeken. Dit document uit Parnassys wordt niet 

meegegeven aan de ouders! (Voor stappenplan Parnassys: zie bijlage 1). 

 

Vastleggen pré-advies: We leggen het pré-advies vast in ParnasSys als “notitie” 

(tabblad “map”: documenten). Kies daarbij bij “categorie” voor “Advies VO groep 7”. 

Het advies wordt dan ook zichtbaar op de groepskaart (onder afkorting “AV7”). 
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Groep 8: 
Datum Activiteit 
Voor 

aanvang 

schooljaar 

Doornemen actuele tijdlijn Pius X-college 

Augustus-

September 

Informatieavond aan het begin van het schooljaar :  

De leerkracht van groep 8 schetst aan de hand van dit tijdpad (en het tijdpad van 

het Pius X-college) de belangrijke wetenswaardigheden voor de ouders. 

 

De leerkracht van groep 8 legt aan de ouders uit hoe het schooladvies tot stand 

komt, vertelt dat het advies gebaseerd wordt op de volgende criteria: 

✓ Leerlingvolgsysteem 

✓ Sociaal emotionele ontwikkeling: ZIEN 

✓ Dossier specifieke ondersteuning (indien aanwezig) 

✓ Leerling- en omgevingskenmerken: protectieve en  

belemmerde factoren. (o.a. werkhouding, motivatie,  

thuissituatie, huiswerkattitude, welzijn en concentratie) 

✓ Methode gebonden toetsen 

✓ Overleg met leerkrachten groep 6/7 en evt. IB-er. 

 

Let op! De uitslag van de Centrale Eindtoets wordt niet meegenomen in het 

advies voor het vervolgonderwijs. Deze kan wel meegenomen worden bij een 

eventuele heroverweging van het advies nadat de uitslag van de CE bekend is (bij 
grote uitzondering). Zie “overige wetenswaardigheden” verder in dit protocol. 
 

Oktober/ 

December 

1. Leerlinggesprekken over verwachting vervolgonderwijs (samen laten 

vallen met reguliere kindgesprekken aan het begin van het schooljaar). 

2. Reguliere oudergesprekken  

November: 1. Leerlingen van groep 8 bezoeken Workshopdag op Pius X-college. 
2. Bezoek open dag(en) VO 

3. OPP-leerlingen: Gesprekken tussen PO (lkr. en evt. IB), VO en ouders 

waarbij specifieke onderwijsbehoeften in kaart worden gebracht (deze 

gesprekken zijn in de plaats gekomen van het psychologisch onderzoek 

wat voorheen werd afgenomen). 

N.B. Voor deze gesprekken ontvangt iedere leerkracht automatisch een 

uitnodiging (+ aanmeldingsformulier) van het Pius X-College. 
 

December 1. Klaarzetten Onderwijskundige rapporten in LDOS (webbased 

systeem wat ook in te lezen is door de VO-scholen). De OWR’s dienen 

gevuld te zijn voor de adviesgesprekken in februari/maart. 

Let op! Voor de leerlingen die in het VO specifieke 

ondersteuning behoeven (m.u.v. de leerlingen met dyslexie) 

dient het OWR voor 31 januari ingevuld te zijn en op 

“definitief” te staan. Ouders dienen ook akkoord te zijn. 

 

N.B. De administratieve kracht van onze scholen zorgt dat de OWR’s 

klaargezet worden. Zij draagt zorg dat de leerlinggegevens en 
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toetsgegevens geïmporteerd worden uit ParnasSys en vult het OWR na 

de januaritoetsen aan met de toetsgegevens. 

Januari 1. Meelooplessen voor leerlingen die vermoedelijk TTO gaan volgen. 

2. Opstellen schooladvies:  

N.a.v. het welbevinden, de protectieve en belemmerde factoren, de 

resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de methodegebonden toetsen en 

de sociaal emotionele ontwikkeling wordt het definitieve schooladvies 

van de leerlingen bepaald door de leerkracht van groep 8 in overleg met 

de leerkracht(en) van groep 7(6) en de IB-er. 

Ter onderbouwing van het VO-advies wordt ook de uitdraai “prognose 

voortgezet onderwijs” uit Parnassys gebruikt (Voor stappenplan 

Parnassys: zie bijlage 1). 

 

3. Opstellen overige OWR’s 

 

Vastleggen schooladvies: We leggen het schooladvies vast in ParnasSys als “notitie” 

(tabblad map-documenten). Kies daarbij bij “categorie” voor “Advies VO groep 8”. Het 

advies wordt dan ook zichtbaar op de groepskaart (onder afkorting “AV8”). 

Februari 1. Info avonden op het Pius X-college voor ouders. 

2. Aanmelding OPP-leerlingen. 

Eerste week van februari. 

N.B. Leerlingen die het Praktijkonderwijs gaan volgen kunnen het hele 

jaar aangemeld worden. 

Februari/ 

Maart 

1. Schooladviesgesprekken met ouders en leerlingen.  

Tijdens het adviesgesprek wordt het OWR besproken en het advies 

medegedeeld. Eventuele op- of aanmerkingen uit dit gesprek worden nog 

in het OWR verwerkt.  

Het formulier “prognose voortgezet onderwijs” uit ParnasSys wordt ter 

onderbouwing in het adviesgesprek meegenomen (zie bijlage 1).  

 
Na dit adviesgesprek ontvangt de leerling een formulier waarop het 

schooladvies staat genoteerd (zie server: leerlingenzorg-PoVo) 

 

Alle ouders ontvangen zo spoedig mogelijk na het adviesgesprek een 

envelop met hierin de uitdraai van het OWR. Ook het formulier 

“prognose voortgezet onderwijs” wordt hieraan toegevoegd. 

 

2. Voor 15 maart dienen de schooladviezen uitgewisseld te worden met 

BRON. De administratieve kracht van onze scholen draagt hier zorg 

voor. 

 

3. Uiterlijk 15 maart worden de Onderwijskundige rapporten op 

“definitief” gezet .  

Maart 1. Aanmelding leerlingen VO alle afdelingen 

April/Mei Eindtoets basisonderwijs: Route 8 

April/Mei/ 

Juni 

1. Toelatingsgesprekken. Teamleiders Pius X-college bezoeken 

basisschool. 

2. Ontvangst uitslag centrale eindtoets en uitwisseling BRON. 
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Half mei wordt de uitslag van de centrale eindtoets verwacht. De uitslag 

kan individueel besproken worden met de leerlingen. De ouders 

ontvangen de uitslag met een begeleidend schrijven.  

 

De administratieve kracht wisselt de uitslag van de Centrale Eindtoets na 

binnenkomst uit met BRON. 

 

De administratieve kracht neemt de scores van de Centrale Eindtoets 

over in LDOS middels een OSO-bestand. 
 

Mei Toelatingsbeslissing VO wordt naar de ouders gestuurd. 
 

Juni Introductiedag op het VO; kennismaking met de nieuwe klas, leraren e.d. 

 

Evaluatie: 

We blijven onze kinderen nog een aantal jaren volgen als ze de basisschool verlaten hebben. 

1. In de maand januari worden alle brugklasleerlingen met de leerkrachten van groep 8 

besproken.  

2. Gedurende de eerste 3 schooljaren krijgen we een resultatenoverzicht van het  

Pius X-college van de kinderen afkomstig van onze basisschool.  
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Overige belangrijke wetenswaardigheden: 

Wat zijn de regels van de inspectie? 

• Uitsluiting Centrale Eindtoets basisonderwijs: Voor onderstaande groepen 

leerlingen is het maken van een eindtoets PO wettelijk niet verplicht. Deze leerlingen 

mogen wel deelnemen aan de Centrale Eindtoets. 

➢ Zeer moeilijk lerende leerlingen. 

➢ Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een 

van de handicaps is. 

➢ Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de 

Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 

➢ Leerlingen die het schooladvies praktijkonderwijs krijgen zijn niet per definitie 

uitgezonderd van verplichting op een eindtoets. Het CvTE krijgt vragen over 

de ontheffingsgronden op grond waarvan leerlingen zijn uitgezonderd van de 

eindtoetsverplichting en hoe dit zich verhoudt tot zaken als passend onderwijs 

en het ontwikkelingsperspectief (OPP).  

 

• De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het 

resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies 

heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit 

bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het 

schooladvies niet. 

 

• Het schooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De 

vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is 

alleen toegestaan op verzoek van de ouders. 

 

• Er bestaat één schooladvies 

Het schooladvies moet voor alle belanghebbenden hetzelfde zijn. Dus zowel de 

leerling en zijn ouders als de vo-school krijgen hetzelfde schooladvies te horen. Dit is 

tevens het schooladvies dat de basisschool in Bron opneemt. De inspectie ervaart dat 

sommige basisscholen zowel een schooladvies als een plaatsingsadvies opstellen voor 

een leerling. De leerling krijgt bijvoorbeeld te horen dat hij een havo/vwo-advies 

heeft, terwijl de vo-school geadviseerd wordt de leerling in de havo te plaatsen. Ook 

in Bron staat vervolgens dat de leerling een havo-advies heeft. In zo’n geval 

beschikken de drie partijen, leerling en ouders, vo-school én Bron, niet over dezelfde 

informatie. Dat mag niet. Indien de inspectie zulke signalen krijgt, zal zij basisscholen 

hierop aanspreken. 

 

• Toezicht door de inspectie 

De inspectie houdt toezicht op de naleving van het toetsbesluit. Zij richt zich daarbij 

op drie onderdelen: 
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➢ Afname: worden de toetsen afgenomen volgens de afnamevoorschriften? 

➢ Deelname: nemen alle leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, deel aan 

dezelfde eindtoets? De betreffende toets kan vervolgens wel voorzien in 

verschillende niveaus zodat leerlingen een passende toets kunnen maken. 

Maar deze worden niet als aparte toetsen beschouwd. 

➢ Aanleveren van gegevens: registreren de scholen de resultaten op de juiste 

wijze én op tijd in BRON (Basisregistratie Onderwijs)? 

 

• Passend onderwijs en buiten de beoordeling laten van leerlingen 

In de notitie 'Analyse en waarderingen opbrengsten po van augustus 2014 staat 

vermeld dat de resultaten van ‘Leerlingen met een eigen leerlijn voor taal en rekenen 

én met een indicatie voor leerlinggebonden financiering, so, sbo of extra 

ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband’ (zie Deel C paragraaf 3.1.1) buiten 

de beoordeling van de eindresultaten worden gelaten. 

Bij de beoordeling van de leerresultaten in schooljaar 2014–2015 en volgende jaren 

sluit de inspectie de leerresultaten van leerlingen met beperkte cognitieve 

capaciteiten uit. 

De beperkte cognitieve capaciteit van de leerling kan de school op twee manieren 

aantonen: 

➢ Uit de gegevens in het leerlingdossier blijkt dat de leerling maximaal het 

eindniveau van leerjaar 6 behaalt voor taal én rekenen.  

➢ De leerling heeft een IQ onder de 80. Bij een IQ-test geldt dat deze moet 

voldoen aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland 

(COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, bevestigen gegevens uit 

het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test. 

 

• Het aanleveren van eindresultaten  

Elk jaar betrekt de inspectie de eindresultaten van alle scholen bij haar risicoanalyse. 

Dit wordt gedaan om na te gaan of er sprake is van een mogelijk risico in de 

onderwijskwaliteit.  

Vanaf het schooljaar 2014-2015 haalt de inspectie de eindresultaten uit de 

Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO). De centrale levering door toetsleveranciers, het geven van toestemming 

voor deze levering en het opgeven van het leerlingaantal in groep 8 komen hiermee 

te vervallen.   
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Bijlage 12 “grafiek prognose voortgezet onderwijs 
 

T.b.v. van de adviesgesprekken in groep 7 (pré-advies) en 8 wordt het volgende overzicht uit Parnassys 

gehanteerd: prognose voortgezet onderwijs. 

In dit overzicht wordt de ontwikkeling van de leerlingen in een grafiek geschetst waarbij elke lijn 

correspondeert met een uitstroomniveau VO. De prognose wordt weergegeven voor de volgende vakken: 
• Technisch lezen 

• Spelling 

• Begrijpend lezen 

• Rekenen-Wiskunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld grafieken Prognose VO 

 

Stappenplan Parnassys: 
• Kies “overzichten” 

• Kies tabblad “leerlingvolgsysteem” 

• Kies “overig LVS” 

• Kies “grafieken prognose VO” (PDF) 

• Selecteer bovenaan bij “groepen” jouw groep en klik op “zoeken” 

• Door bij “nummer” en vinkje te zetten worden alle leerlingen geselecteerd. Je kunt ook een 

enkele leerling aanvinken. 

• Klik op “volgende” 

• Klik bij “toetsseries” op “alles” 

Klik onderaan de pagina op “bevestigen” 

 

 
 


