
DE ZORG VOOR KINDEREN / PASSEND ONDERWIJS 

 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op school op dit 
moment geregeld is.  
Op de scholen wordt er handelingsgericht gewerkt (HGW). De 1-zorgroute is de 

onderwijs- en begeleidingsroute en is de basis van de zorgstructuur op school. 
De term ‘zorg’ kan ten onrechte de suggestie wekken dat deze route alleen voor 

‘zorgleerlingen’ zou gelden: die leerlingen waarover we ‘zorgen’ hebben vanwege 
een ‘zorgelijke’ ontwikkeling. Dit is echter beslist niet het geval. Het doel van de 
route is juist dat school goed onderwijs realiseert dat zoveel afgestemd is op de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het gaat dus om de ‘gewone’ leerlingen 
en om de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, omdat ze zich 

anders, langzamer of juist sneller ontwikkelen. De stappen van de route bieden 
een gemeenschappelijk kader. Ze bevorderen die samenwerking binnen het 
schoolteam en met externe deskundigen. De onderlinge afstemming verbetert en 

het onderwijs en de begeleiding verlopen systematischer. 
 

Leerlingen beschikken over verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Dit is 
onder andere afhankelijk van de intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

lichamelijke condities en motorische ontwikkeling. De meeste leerlingen leren op 
een regelmatige, gemiddelde manier. Soms is er echter meer ondersteuning of 
meer tijd nodig voor leerlingen om de stof tot zicht te nemen of worden juist in 

minder tijd grote leerstappen gemaakt.  
 

Het onderwijs op onze scholen is gericht op passend onderwijs en komt tegemoet 
aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en richt zich op het ontwikkelen van 
de talenten van de leerlingen op cognitief, sociaal, motorisch en creatief gebied. 

Zorgverbreding is het middel om dit te realiseren en maakt integraal deel uit van 
het dagelijks onderwijs. Onder zorgverbreding verstaan we de uitbreiding en 

versterking van zorgmaatregelen, om verwachte doelen en tussendoelen te 
bereiken.  
 

De kwaliteit van de zorg aan individuele leerlingen vraagt om heldere afspraken. 
Dit document voorziet hierin en is dynamisch van aard. De visie is groeiende en 

zal altijd in ontwikkeling blijven. Onderwijs is per definitie onderhevig aan 
veranderingen, daarom zal dit document steeds kritisch moeten worden bekeken 
en bijgesteld. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Passend onderwijs 

 
Vanaf 1 augustus 2016 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle leerlingen 
moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun 

mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet 
ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom 

extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of 
gedragsproblemen. 
 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 
 alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 

 een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 
 een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig 

is; 
 scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 
 de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet 

de beperkingen; 
 kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

 
Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is 
om een passende onderwijsplek te bieden. Deze plicht helpt mee het doel voor 

het passend onderwijs te bereiken. 
 

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de 
ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor 
leerlingen met dyslexie. 

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra begeleiding aan leerlingen. 
Bijvoorbeeld aan leerlingen met een gedragsstoornis.  

 
Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen 
in regionale samenwerkingsverbanden. Voor onze scholen en schoolbestuur 

wordt gewerkt vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs 
Midden Holland. In het SWV werken schoolbesturen samen die bevoegd gezag 

zijn van basisscholen in de regio, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen 
voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Deze besturen en scholen werken 
samen om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen in de 

basisschoolleeftijd.  
 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) gemaakt, waarin ze 
beschrijft welke vorm(en) van ondersteuning ze zelf kan bieden; wat haar 
ambities zijn ten aanzien van de zorg aan haar leerlingen; welke basiszorg de 

school aan haar leerlingen biedt; welke extra voorzieningen de school in huis 
heeft en hoe de professionaliteit van de medewerkers vergroot wordt. 

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet 
ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. 
Leraren en ouders hebben adviesrecht op het SOP via de medezeggenschapsraad 

van de school.  
Ten minste eenmaal per vier jaar wordt het SOP vastgelegd. Het SOP wordt dit 

schooljaar weer actueel gemaakt. 



 

De school kan ook een beroep doen op inzet van ondersteuning en expertise van 
buiten de school. Dit in overleg met het eigen schoolbestuur, dat daarvoor 

middelen ontvangt vanuit het samenwerkingsverband. In principe krijgt uw kind 
de extra onderwijsondersteuning die het nodig heeft binnen, en onder 
verantwoordelijkheid van de eigen school. Voor de ouders is de leerkracht en de 

coördinator leerlingenzorg op school het eerste aanspreekpunt. Samen met u 
volgen zij de ontwikkeling van uw kind, en wanneer zich veranderingen 

voordoen, bespreekt u dit altijd eerst met hen. De school zal er alles aan doen 
om alle kinderen binnen de school de juiste zorg aan de bieden. Pas als de school 
niet in staat is uw kind aan ondersteuning te bieden wat hij/zij nodig heeft, wordt 

gekeken naar opties buiten de school. In dat geval vindt allereerst een gesprek 
plaats met (onder meer) de ouders, waarbij gezamenlijk de mogelijkheden 

worden besproken bijvoorbeeld een verplaatsing van een kind naar een andere 
reguliere basisschool, naar speciaal basisonderwijs of naar speciaal onderwijs 
aan de orde is. Als een leerling naar het speciaal basisonderwijs of naar het 

speciaal onderwijs gaat, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De 
directeur van het samenwerkingsverband is wettelijk verplicht om bij het afgeven 

van een TLV voorafgaand deskundigenadvies in te winnen. Algemene informatie 
over Passend Onderwijs kunt u vinden op een speciale site van het ministerie van 

Onderwijs: www.passendonderwijs.nl en op www.steunpuntpassendonderwijs.nl. 
 

Aannamebeleid 

 
In principe kan de school leerlingen met speciale en/of aanvullende 

onderwijsbehoeften ondersteunen, mits zij voldoen aan de voorwaardelijke 
kenmerken als: relatie, welbevinden, ontwikkeling en relatie en afstemming met 
ouders. In toelichting hierop:  

  
Relatie 

De mate van betrokkenheid op en verbondenheid met de leerkracht en 
medeleerlingen. In de relatie ligt de mogelijkheid van leren met en van elkaar 
door samenwerken of feedback. Gerichtheid van de leerling op de ander maakt 

leren mogelijk, voor de leerkracht ligt in de relatie de mogelijkheid tot 
pedagogische invloed. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen 

relatie met de leerling is, kan de school geen passend onderwijs organiseren.  
  
Welbevinden 

De mate waarin de leerling zich vrij, sociaal-emotioneel veilig en plezierig voelt in 
de schoolomgeving. Onbehagen, van welke aard ook, zorgt voor een bedreigd 

gevoel in leer- en ontwikkelingstaken. Indien er structureel en schijnbaar 
onomkeerbaar een gebrek aan welbevinden is, kan de school geen passend 
onderwijs organiseren.  

  
Ontwikkeling 

De mate waarin de leerling voortgang maakt in leer- en ontwikkelingstaken. De 
mate waarin de school haar begeleiding kan afstemmen op verschillen in 
ontwikkeling van haar leerlingen, bepaalt voor een groot deel de zorgbreedte van 

de school. Indien er, ondanks alle aantoonbaar extra ondersteuning, structureel 
en onomkeerbaar onvoldoende ontwikkeling waarneembaar is, kan de school 

geen passend onderwijs organiseren.  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/


 

 
  

Veiligheid 
De mate van fysieke veiligheid van de leerling zelf, de medeleerlingen en de 
leerkracht. Deze kan direct in het geding zijn bij bijvoorbeeld agressie, of indirect 

door bijvoorbeeld gebrek aan inzicht bij de leerling. De emotionele veiligheid is 
bij de dimensie welbevinden benoemd. Indien er structureel en schijnbaar 

onomkeerbaar onveilige situaties ontstaan, kan de school geen passend 
onderwijs organiseren.  
  

Afstemming ouders 
Ouders en school dienen overeenstemming te bereiken over de kenmerkende 

voorwaarden, de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief. Pas dan kan 
er sprake zijn van een goede ontwikkeling van het kind. Indien er structureel en 
schijnbaar onomkeerbaar geen overeenstemming ontstaat, kan de school geen 

passend onderwijs organiseren.   
 

 

Visie op zorg 

 

Handelingsgericht werken 

Op school werken we handelingsgericht. Pameijer, Van Beukering, & De Lange 
(2011) definiëren handelingsgericht werken als volgt: HGW beoogt de kwaliteit 

van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. HGW 
maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat 

een schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW is 
een planmatige en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals 
(leerkracht, coördinator leerlingenzorg (CLZ) en leidinggevende) de volgende 

zeven uitgangspunten toepassen.  
 

1.) De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. 
Hierbij gaat het om de vraag: Wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze 
groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode nodig? (Van 

Beukering, De Lange, & Pameijer, 2011, p. 17). 
 

2.) Het gaat om afstemming en wisselwerking. 
De ontwikkeling van een kind vindt altijd plaats in een interactie met de 
omgeving: de onderwijsleersituatie op school, de opvoedingssituatie thuis en in 

hun vrije tijd. Kinderen en hun omgeving beïnvloeden elkaar. Het gaat in de 
interactie om de afstemming op de onderwijsbehoeften (pedagogisch en 

didactisch) van een leerling. Adaptief onderwijs is hiervoor noodzakelijk (Van 
Beukering & Pameijer, 2008). 
 

3.) De leerkracht doet er toe. 
Een effectieve leerkracht gaat doelgericht om met de verschillen tussen 

leerlingen. Tevens is het belangrijk dat een leerkracht reflecteert op haar rol 
(houding, ideeën, handelen) en het effect daarvan op leerlingen, ouders en 
collega’s. Een effectieve leerkracht geeft ook haar ondersteuningsbehoeften aan 

om een bepaald doel te behalen. Maar ook aan ouders moeten we vragen wat 



hun ondersteuningsbehoeften zijn. (Van Beukering, De Lange, & Pameijer, 

2011). 
Marzano (2007) schrijft dat scholen een bijdrage van 20% hebben op de 

leerresultaten van leerlingen. De andere 80% wordt bepaald door de kenmerken 
van een leerlingen en zijn thuissituatie. In die 20% heeft de school een aandeel 
van 1/3 en de leerkracht een aandeel van 2/3 (Van Beukering, De Lange, & 

Pameijer, 2011, p. 23). 
 

4.) Positieve aspecten zijn van groot belang. 
Aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een negatief beeld van 
een kind, groep, ouders of van onszelf als leerkracht of team (Van Beukering, De 

Lange, & Pameijer, 2011, p. 27). 
Wanneer een leerkracht handelingsverlegen is, worden vaak de 

negatieve/problematische aspecten van een leerling toegelicht. Er wordt vaak 
gezegd wat er niet goed gaat. 
De positieve aspecten helpen bij het oplossen van het probleem. Het is dus van 

groot belang om bij een probleem te zoeken naar de positieve aspecten. 
Pameijer en Van Beukering (2011) geven vijf redenen waarom het bij HGW zo 

belangrijk is om de nadruk te leggen op de positieve aspecten. 
We dwingen ons hiermee om een leerling, leerkracht, groep, school en ouders 

genuanceerd waar te nemen. 
Door de positieve kenmerken te betrekken bij het formuleren van doelen, 
voorkomen we te lage doelen. 

Het benoemen van sterke kanten van een kind, groep, leerkracht en ouder 
verhoogt het gevoel van competentie en motivatie. 

Het benoemen van positieve aspecten en situaties waarin het wel goed gaat, 
komt de sfeer in een gesprek tussen leerkracht, kind en ouders ten goede. 
Positieve kenmerken zijn goed te benutten in de aanpak. 

 
 

5.) Constructieve samenwerking 
Leraar, CLZ, ouders, leerling en eventueel externe deskundigen werken samen 
actief in het diagnostisch traject. 

De leraar is onderwijsprofessional en verantwoordelijk voor het gehele 
onderwijsaanbod van haar klas. Leraar en CLZ werken samen, reflecteren op 

probleemsituaties, proberen het een en ander uit en verzamelen gegevens.  
Ouders zijn de ervaringsdeskundigen van het kind. Zij kennen hun kind het 
langst en zien hun kind in allerlei situaties.  Zij hebben het beste met hun kind 

voor en zijn bewust van hun verantwoordelijkheden (Van Beukering & Pameijer, 
2008). Het is belangrijk dat ouders realiseren dat zij van positieve invloed 

kunnen zijn op de leerprestaties, gedrag en werkhouding van hun kind (Van 
Beukering, De Lange, & Pameijer, 2011). 
Kinderen moeten bij een constructieve samenwerking actief betrokken worden 

bij het begrijpen van de situatie, het formuleren van doelen en zoeken naar 
oplossingen. Kinderen worden zo meer zelfstandig en verantwoordelijk voor hun 

leerproces, gedrag en werkhouding. 
De doelen worden gezamenlijk (leerkracht, CLZ, ouders en kind) geformuleerd 
(Van Beukering, De Lange, & Pameijer, 2011). 

 
6.) Doelgericht werken 

Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om 
je werk te evalueren (Van Beukering, De Lange, & Pameijer, 2011, p. 36). 



Doelen zijn essentieel bij HGW. We hebben ze nodig om onderwijsbehoeften te 

bepalen voor het (doelgerichte) groepsplan en een (doelgericht) handelingsplan. 
Deze doelen moeten ook weer geëvalueerd worden. 

Er wordt alleen diagnosticeert om tot een wenselijk en bruikbaar advies te 
komen. Een diagnose is een middel, geen doel. Als we weten dat…, dan kunnen 
we beslissen dat… 

Ook in de communicatie met de leerkracht, ouders en kind moet men doelgericht 
te werk gaan. Dit houdt in dat de doelen van het gesprek vooraf worden 

besproken en dat achteraf de korte en lange termijn doelen worden bepaald (Van 
Beukering & Pameijer, 2008). 
 

7.) Systematisch en transparant 
Schoolbreed wordt er ook systematisch en transparant gewerkt. Het is voor alle 

betrokkenen duidelijk hoe er op school gewerkt wordt en waarom dat zo is. 
Daarnaast zijn er duidelijke afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en 
wanneer. De school is (transparant) open over wat er gedaan wordt, wat ze wilt 

bereiken en waarom dat zo is. 
Er wordt gewerkt met formulieren en checklists. Deze dienen als leidraad en 

geheugensteun. De formulieren zijn een hulpmiddel om systematisch te werken.  
Als er gebruik wordt gemaakt van toetsen en vragenlijsten is het belangrijk dat 

deze objectief, betrouwbaar, goed genormeerd en valide zijn. De methoden en 
aanpakken die een CLZ adviseert zijn ‘evidence based’ (de werking ervan is met 
onderzoek bewezen) (Van Beukering & Pameijer, 2008). 

 

 

Fleur Boxman; coördinator leerlingenzorg 

 

 

 

 



De 1-zorgroute 

De HGW-cyclus bestaat uit vier fasen met totaal zeven stappen. 

Fase 1: waarnemen en signaleren 
- Stap 1: verzamelen van leerlinggegevens  
- Stap 2: signaleren van leerlingen 

die extra begeleiding nodig 
hebben 

Fase 2: begrijpen en analyseren 
- Stap 3: benoemen van de 

onderwijsbehoeften 

Fase 3: plannen 
- Stap 4: clusteren van leerlingen 

met vergelijkbare 
onderwijsbehoeften 

- Stap 5: opstellen van het 

groepsplan 
Fase 4: realiseren 

- Stap 6: uitvoeren van het groepsplan 
- Stap 7: evalueren van het groepsplan (vloeit over in fase 1, stap 1) 

 

Fase 1: waarnemen en signaleren 
Gedegen informatie verzamelen vraagt om een open en onbevooroordeelde 

manier van kijken en luisteren. Hierbij stelt men zich eerlijk en nieuwsgierig op. 
Gegevens verzamelen gebeurt op vijf manieren: analyseren van toetsen, 
observeren van leerlingen, praten met leerlingen, praten met ouders en via de 

overdracht van de vorige leerkracht. 
 

In fase 1 worden ook de leerlingen gesignaleerd die meer nodig hebben dan het 
reguliere onderwijsaanbod. Het gaat om leerlingen die zich anders, langzamer of 
sneller ontwikkelen. Deze leerlingen hebben extra begeleiding en ondersteuning 

nodig. 
 

Fase 2: begrijpen 
In deze fase worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen benoemt. Met de 
onderwijsbehoeften wordt bedoeld wat een leerling nodig heeft om een bepaald 

doel te behalen. De vraag die men kan stellen om achter de onderwijsbehoeften 
te komen is: “Wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze 

leerkracht, op deze school de komende periode nodig?” (Pameijer et al., 2011, p. 
17). De onderwijsbehoeften kunnen gaan over de instructie, opdrachten of 

taken, leeractiviteiten, leeromgeving, spel, feedback, groepsgenoten, leerkracht, 
ouders en hulp of ondersteuning (Pameijer et al., 2011). 
 

Fase 3: plannen 
In fase 3 van het HGW worden de leerlingen met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften geclusterd. Dit wordt gedaan door de kinderen met een 
zelfde aanpak samen te voegen in één of meerdere subgroepen van enkele 
leerlingen. Kinderen kunnen geclusterd worden op: 

- Specifieke competenties of vaardigheden van een ontwikkelings- of 
vakgebied; 

- Leerstijl; 
- Dezelfde behoefte aan autonomie; 
- Dezelfde behoefte aan relatie; 



- Vergelijkbare interesses of talenten. 

Nadat de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, wordt 
het onderwijsaanbod voor de komende periode beschreven in een groepsplan Dit 

wordt gedaan voor de hele groep, subgroepen en evt. enkele individuele 
leerlingen. 
Een groepsplan bevat richtlijnen voor het onderwijs aan alle leerlingen in de 

groep. Het beschrijft de didactische en pedagogische doelen voor een periode en 
wat de leerlingen nodig hebben. Er wordt tweemaal per jaar (voor het nieuwe 

schooljaar en in februari) groepsplannen opgesteld. Groep 1/2 maken 
groepsplannen voor de taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Groep 3 maakt 
groepsplannen voor technisch lezen en rekenen. Voor groep 4 t/m 8 wordt er een 

groepsplan voor technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling 
opgesteld.  

 
Fase 4: realiseren 
Nu komt het erop aan! In deze fase realiseren we zoveel mogelijk passend 

onderwijs. Om het groepsplan zo soepel mogelijk uit te voeren, treffen we de 
nodige voorbereidingen. Een goed klassenmanagement is daar één van. 

 

Niveaus van ondersteuning 

Voor kinderen die moeilijkheden ondervinden bij hun leer- en 

ontwikkelingsproces worden voorzieningen getroffen die er voor zorg dragen dat 
er sprake is van een doorgaande lijn. Het doel is om alle kinderen in het 
reguliere onderwijs op hun eigen niveau te laten functioneren. Als onverhoopt 

blijkt, dat ondanks al onze inspanningen wij het kind niet verder kunnen helpen, 
zal verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs aan de orde komen.  Voor 

de leerlingen voor wie het reguliere onderwijsaanbod te weinig uitdaging biedt, 
zorgen wij voor, een op de leerling aangepaste, verdieping van de leerstof.   
  

In principe kan de school leerlingen met speciale en/of aanvullende 
onderwijsbehoeften ondersteunen, mits zij voldoen aan de voorwaardelijke 

kenmerken als: relatie, welbevinden, ontwikkeling en relatie en afstemming met 
ouders. Binnen de ondersteuning worden 5 niveaus onderscheiden. Deze zijn 
onderverdeeld in basiszorg, breedtezorg en dieptezorg.  

 
Basiszorg is de zorg die de school zelf binnen de eigen organisatie aan de 

leerlingen kan bieden. Hierbinnen vallen de eerste 3 niveaus van ondersteuning. 
 
Niveau 1 

De leerling valt onder volledige verantwoordelijkheid van de leraar, de leraar 
ervaart geen handelingsverlegenheid om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoefte van deze leerling. Om meer tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt er binnen rekenen, spelling, 
begrijpend lezen en technisch lezen bij de instructielessen gewerkt in 3 

aanpakken: basis, intensief en plus. De leerlingen met een score op de Cito I (of 
B II) worden ingedeeld in plus, (III of ) III in basis en IV en V in intensief. 

Andere factoren als concentratie, werkhouding, taakgerichtheid en 
zelfstandigheid spelen ene belangrijke rol bij de indeling waardoor van de 
standaardindeling afgeweken kan worden. Dit wordt opgenomen in het 

groepsplan en tenminste halfjaarlijks herzien. In de school wordt gewerkt met 



groepen waarin in meerdere jaarklassen bij elkaar zitten. Er wordt gewerkt met 

weektaken en er is veel aandacht voor de zelfstandigheid van de leerlingen. 
 

Niveau 2 
De leraar ervaart in het dagelijkse werken met deze leerlingen op sommige 
momenten handelingsverlegenheid, waarbij er een beroep gedaan wordt op 

advies, tips of consultatie van de collega’s en coördinator leerlingenzorg. De 
leraar behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de leerling. 

 
Niveau 3 
De leraar ervaart dusdanig veel problemen in het aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften, dat de coördinator leerlingenzorg samen met de leraar 
besluit deze leerling binnen het zorgsysteem of de ondersteuningsstructuur van 

de school op te nemen. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aansturen van 
de ondersteuners zowel binnen als buiten de groep en licht de ouders in. De 
ondersteuner houdt een kort logboek bij. De coördinator leerlingenzorg kan de 

leerkracht hierbij ondersteunen en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
hulpverlening.  

Het is noodzakelijk een zorgvuldige analyse te maken van de situatie en hiervoor 
de goede instrumenten te gebruiken. Een leerlingbespreking, oudergesprek en 

individuele dossieropbouw is vanaf dit moment geïndiceerd. Bovendien zal de 
coördinator leerlingenzorg specifieke taken voor zijn rekening nemen, gekoppeld 
aan de strategie die gezamenlijk bepaald is en de onderzoeksvragen die vanuit 

de leerlingbespreking volgen. Binnen dit derde niveau van ondersteuning kan de 
coördinator leerlingenzorg een beroep doen op het Schoolondersteuningsteam 

(SOT). De ondersteuning die de leerling wordt geboden zal afwijken van het 
groepsaanbod of hier een aanvulling op zijn. Het is dan ook noodzakelijk dit 
individueel te beschrijven in het groeidocument van de leerling. Binnen de 

zorgstructuur van de school zijn de leerkracht en de coördinator leerlingenzorg 
verantwoordelijk voor dit individuele dossier. Individuele handelingsplannen 

kunnen hier onderdeel van zijn.  
 
Breedtezorg betreft de zorg om de school heen. 

 
Niveau 4 

Op dit niveau lukt het niet de juiste afstemming te vinden op de speciale 
onderwijsbehoeften van de leerling. Het proces is op alle niveaus zorgvuldig 
verlopen en gezamenlijk wordt vastgesteld dat er een andere deskundigheid of 

expertise nodig is om deze leerling goed onderwijs en de juiste begeleiding te 
bieden binnen de school. De school dot in deze fase een beroep op de 

bovenschoolse ondersteuningsstructuur: het Deskundigenadviesteam (DAT).  
 
Soms lukt het onvoldoende om de leerlingen binnen het regulier onderwijs 

voldoende te ondersteunen en is dieptezorg nodig. Dieptezorg is de zorg in 
gespecialiseerde voorzieningen en het samenwerkingsverband of in de regio. 

 
Niveau 5 
Binnen dit niveau wordt de ondersteuning extern georganiseerd. Dit wil zeggen 

dat de leerling verwezen wordt naar een andere setting, waarbinnen de juiste 
kennis en handelingsbekwaamheden beschikbaar zijn om aan te kunnen sluiten 

bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling. Er wordt een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd (TLV) bij de commissie. Eventueel kan 



de leerling deeltijdplaatsing krijgen in een andere setting, bijvoorbeeld twee 

dagdelen per week naar een school voor speciaal onderwijs. Dit wordt ook wel 
een tussenvorm genoemd (Meersbergen & Vries, 2013). 

 

Groepsbesprekingen 

Handelingsgericht werken (HGW) 
Stap 1 van de 1-zorgroute is het handelingsgericht werken door de leraar. “De 

leerkracht verzamelt gegevens, benoemt stimulerende factoren, belemmerende 
factoren, de onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep. Op basis 

hiervan stelt zij een groepsplan op. In elke cyclus vinden een groepsbespreking 
en groepsbezoek plaats.” (Van Beukering, De Lange, & Pameijer, 2011, p. 71). 
De verantwoordelijkheden liggen dus bij de leerkracht. De CLZ ondersteunt de 

leerkracht, indien nodig, bij het benoemen van de onderwijsbehoeften en 
opstellen van de groepsplannen (Van Beukering & Pameijer, 2008). 

Er zijn twee keer per jaar groepsgesprekken. Twee maal per jaar worden er 
groepsbesprekingen gehouden. In september en in februari/maart.  

 
Doel groepsbespreking 
Het doel van de groepsbespreking in februari/maart is het evalueren van de 

vorige groepsplannen en bespreken hoe er afgestemd kan worden op de 
verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Het doel van de groepsbespreking in september is het bespreken hoe het 
allemaal in de groep verloopt. Er wordt ingezoomd op de groepsplannen en sfeer 
in de groep.  

Er wordt ook kort ingezoomd op bepaalde leerlingen om te bepalen of zij verder 
besproken moeten worden in een leerlingbespreking. 

 

Leerlingbespreking 

Een leerlingbespreking is een gepland moment tussen de leerkracht, CLZ en 
eventueel andere deskundigen. Het is gericht op de individuele leerling met als 

doel het beantwoorden van de hulpvraag van de leerkracht. 
Een leerling bespreking is in de volgende situaties nodig: 

- Als een leerling onvoldoende profiteert van het groepsaanbod, de doelen 
zijn niet behaald; 

- Als we niet begrijpen waarom een leerling zich anders ontwikkelt of 

gedraagt dan verwacht; 
- Als we geen zicht hebben op wat reële doelen voor deze leerling zijn; 

- Als een leerkracht behoefte heeft aan feedback op haar aanpak van een 
specifieke leerling of op de samenwerking met bepaalde ouders; 

- Als het niet lukt om de onderwijsbehoeften van de leerling te formuleren, 

het is niet duidelijk wat deze leerling nodig heeft en hoe dat te 
concretiseren is; 

 

Schoolondersteuningsteam (SOT) 

Het SOT is een ‘vast’ orgaan is binnen het samenwerkingsverband. Het doel van 
het SOT is om de school, en daarmee de leerling, de ouders en de leraar, zo snel 

en direct mogelijk te ondersteunen en te adviseren. 
Het SOT bestaat uit een vaste bezetting: jeugdarts (GGZ), GZ-psycholoog van 

Onderwijs Advies, directeur van de school, de leerkracht en de CLZ’er. Bij een 



SOT zijn altijd de ouders en de leerkracht(en) aanwezig. Bij een SOT kunnen ook 

externe deskundigen gevraagd worden.  
Als voorbereiding op het SOT stelt de CLZ de agenda op en levert de juiste 

informatie over de leerling aan de deelnemers. School en ouders zijn educatieve 
partners en we zijn transparant naar elkaar. 
Ter voorbereiding op een SOT vullen we drie notitiecategorieën van het 

groeidocument in. Dit zijn B1 (oriëntatie en analyse) en C1 (belemmerende en 
stimulerende factoren en onderwijsbehoeften) en D1 

(schoolondersteuningsteam). 
 

Handelingsplannen/ontwikkelingsperspectief (OPP)/groeidocument 

Individueel handelingsplan 

Het groepsplan bevat het aanbod op voor de hele groep, enkele subgroepjes en 
eventueel ook één of meerdere individuele leerlingen. Voor een aantal leerlingen 

kan een individueel handelingsplan (IHP) nodig zijn.  In het handelingsplan komt 
naar voren welke doelen we voor dit kind nastreven, welk aanbod daarbij hoort 

en hoe de evaluatie daarbij aansluit. Dit alles is gebaseerd op een inzichtelijke 
analyse van belemmerende en stimulerende factoren van de leerling, de school 
en de ouders. 

Voor leerlingen met een ondergemiddelde, disharmonische of bovengemiddelde 
intelligentie, lees- of rekenproblemen, een visuele of auditieve beperking, een 

taal/spraakstoornis, motivatie- of concentratieproblemen, leerlingen die zich 
sociale vaardigheden eigen moeten maken of die zich niet aan de gedragsregels 
kunnen houden en leerlingen met gedragsproblemen kunnen er 

handelingsplannen opgesteld worden. Het gaat dus om leerlingen die extra 
individuele begeleiding nodig hebben. Ouders worden altijd op de hoogte 

gebracht van het plan. 
 
Individuele leerlijn en het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Alle leerlingen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs dat afgestemd is op 
hun mogelijkheden. Doelgericht werken is daarbij noodzaak, omdat ambitieuze 

doelen en effectieve feedback belangrijke kenmerken van goed onderwijs zijn 
(Marzano, 2007). Doelgericht werken gebeurt op school- en groepsniveau. Voor 
de ongeveer 10% leerlingen die het minimum eindniveau niet bereikt, gebeurt 

dit op individueel niveau. Voor deze leerlingen kan de school een OPP 
formuleren. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt (voor zichzelf, ouders, leerling 

en inspectie) welke leerdoelen ze nastreeft. Een OPP bevat twee onderdelen 
(Clijsen, Pieterse, Spaans & Visser, 2009): 
1. Uitstroombestemming en –niveau (lange termijn):  

voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO), VMBO 
(eventueel met leerwegondersteuning), HAVO of VWO. 

2. Leerrendementsverwachting (korte termijn):  
voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen: welke 
doelen streven we de komende periode na?  

 
De school werkt zo meer ‘plannend’ dan ‘volgend’ en kan systematisch evalueren 

of ze nog op koers zit. Door uit te gaan van de mogelijkheden van een leerling 
en met kwalitatief goed onderwijs beoogt ze te voorkomen dat leerlingen onder 
hun niveau functioneren. 

  



Een OPP speelt ook een belangrijke rol bij de overgang naar het VO. Samen met 

leerling en ouders werkt de school naar een soepele overgang toe, zodat de 
leerling op het VO komt dat past bij diens mogelijkheden.  

 
Een OPP wordt gebaseerd op intelligentie, leerrendement en vanuit een 
transactioneel kader met aandacht voor de wisselwerking tussen kind, onderwijs 

en opvoeding (Pameijer e.a., 2009). Een kind ontwikkelt zich immers niet in 
isolement, maar in wisselwerking met zijn omgeving. Dit kader is van toepassing 

op leren en gedrag, maar ook op intelligentie (Ceci, 1996). Intelligentie is het 
resultaat van een complexe wisselwerking tussen het kind en diens omgeving in 
school en gezin. Intelligentie zegt niet alleen iets over het leerpotentieel van een 

kind, maar ook iets over diens leergeschiedenis en context, waaronder de 
kwaliteit van het onderwijs.  

 
Elk half jaar worden de opgestelde doelen geëvalueerd. Na iedere Cito 
toetsronde worden de tussenevaluaties geschreven en de doelen voor de 

komende periode bijgesteld.  
 

Op school streven we er naar dat alle leerlingen zo lang mogelijk mee kunnen 
doen met de lessen in de eigen klas. Een individuele leerlijn wordt gestart als de 

leerling dusdanige specifieke onderwijsbehoeften heeft waardoor er een 
leerachterstand is ontstaan van minimaal 10 maanden en de leerling de 
klassenleerstof, ondanks extra instructie en zorg, niet meer kan begrijpen of aan 

kan. De leerachterstand kan opgelopen zijn door cognitieve zwakte, 
werkhoudingproblemen en/of sociaal-emotionele- c.q. gedragsproblemen. Voor 

deze leerlingen wordt, door de CLZ, een realistisch ontwikkelingsperspectief en 
uitstroomprofiel opgesteld.  Een leerling komt in aanmerking voor een eigen 
leerlijn wanneer het vanaf midden groep 4 drie keer opeenvolgend een E-score 

op een Cito-toets heeft gehaald.  Indien het welzijn van de leerling geschaad 
wordt, kan van deze richtlijn afgeweken worden. Dit alles in overleg met de 

ouders en kind.  
 

Verwijzing 

Verwijzing speelt plaats in zorgniveau 5. Wanneer na alle geboden hulp blijkt dat 

een leerling niet optimaal kan ontwikkelen op onze school, gaan we in gesprek 
met ouders, de leerling, schoolbestuur en eventueel extern betrokkenen om te 

bekijken wat het meest geschikte onderwijs voor de leerling is. Bij een verwijzing 
spelen het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling een grotere rol 
dan de leerresultaten. Wanneer er met alle betrokkenen is besloten dat het voor 

de leerling beter is om op een ander soort onderwijs zijn/haar schoolloopbaan te 
vervolgen, wordt er bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

aangevraagd. De trajectbegeleider van Stichting Onderwijs Primair zal er op 
toezien dat het proces van verwijzing goed verloopt. De school zorgt er voor dat 
ouders en de leerling zo goed mogelijk worden begeleid in het verwijzingsproces. 

De school heeft hierbij een schakelfunctie. 
 

Protocollen  

 
Om  de zorg en begeleiding van de leerlingen zo gestructureerd en geordend 

mogelijk te laten verlopen, zijn er protocollen opgesteld. Deze protocollen zorgen 



er voor dat de verschillende teamleden zo veel mogelijk op dezelfde manier 

handelen in bepaalde situaties. Daarmee zorgen we voor continuïteit. 
 

Hieronder het overzicht van de protocollen binnen onze school die betrekking 
hebben op de leerlingenzorg: 

- Begaafde leerlingen 

- Ernstige lees- en spellingsproblemen en dyslexie 
- Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (concept) 

- Doubleren en klas overslaan 
- Veiligheidsplan 
- Medicijnverstrekking 

Deze zijn te vinden in de map Protocollen op Sharepoint. Van de vaste 
medewerkers wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van de protocollen 

en deze toepassen in de lespraktijk.  
 

Het volgen van de leerlingen 

 
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken we op 

school het Cito Volgsysteem (LVS). Met de bijbehorende LVS-toetsen bepaalt een 
leerkracht waar een leerling staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er goed worden 

ingespeeld op de behoeftes van uw kind. 
We volgen de leerlingen d.m.v. methode toetsen, niet-methodetoetsen en 
vragenlijsten. 

 

Methode toetsen 

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of een leerling de lesstof die 

net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan 
in de methode of dat herhaling wenselijk is. De methodetoetsen worden volgens 
de methode afgenomen. Bij enkele leerlingen wordt het ook adaptief ingezet in 

overleg met de CLZ.  

 

Niet-methodetoetsen (Cito leerlingvolgsysteem) 

Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij 
nog moet leren. 

Dat doet hij door beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes 
af te nemen. Door daarnaast twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, 

kijkt een leerkracht weer even met een frisse blik naar de leerlingen. 
De toetsen van Cito zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van de leerlingen te 
kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de 

leerkrachten zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. 
Met de niet-methode toetsen worden de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem 

(LVS) bedoeld. We hanteren de toetskalender van Cito. Per jaar zijn er twee 
vaste toetsmomenten: januari/februari (M-toetsen) en in juni (E-toetsen). Naast 
de twee vaste toetsmomenten kunnen we er voor kiezen op adaptief te toetsen. 

We kunnen tussentoetsen afnemen of terug- of doortoetsen om te bepalen waar 
een leerling zit met zijn/haar ontwikkeling, ter evaluatie van een handelingsplan 

of om een specifieke beginsituatie vast te stellen. Dit gebeurt altijd in overleg 
met de CLZ. Adaptief toetsen is noodzakelijk bij leerlingen met een OPP.  



 

We nemen de toetsen: DMT/AVI, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen-
wiskunde af. 

Het technisch leesniveau wordt gevolgd d.m.v. de DMT en AVI. Van groep 3 tot 
en met groep 8 worden twee keer per jaar de DMT en de AVI afgenomen. Als het 
AVI-Plus niveau twee maal behaald 

wordt is het streefniveau bereikt en 
wordt deze toets niet meer elk half jaar 

afgenomen. Bij leerlingen die een 
zwakkere technische leesvaardigheid 
hebben, nemen we tussentijds 

(november/april) de AVI en/of de DMT 
af. 

 
Werken met de LVS-toetsen gaat in 
drie fasen: 

Met de LVS-toetsen worden de resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau 
bekeken. 

 

Kijk! 

De KIJK! is een systeem waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen uit groep 

1 en 2 observeren en registreren. KIJK! wordt gebruikt voor verschillende 
doeleinden: volgen, signaleren, als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en 
handelingsgericht werken. Op basis van de ontwikkelingsgegevens wordt de 

onderwijsbehoeften van de leerling bepaald en een passend aanbod vastgesteld 
op om gericht met de leerling aan de slag te gaan.  

De KIJK! wordt 2 keer per jaar van elke leerling geregistreerd. In de periode 
ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. 
 

Zien! 

ZIEN! is een webbased expertsysteem dat de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen volgt. ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties 

concrete doelen en handelingssuggesties. ZIEN! wordt één keer per jaar 
ingevuld. 
 

SIDI 

Het SiDi-3 protocol is een signalerings- en diagnoseprotocol van intelligente en 
(hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Jaarlijks nemen we voor alle 

leerlingen de signaleringslijst af. 
 

Parnassys 

 

Parnassys is het webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem. 
Hierin worden toetsresultaten, toetsanalyses, groepsplannen, handelingsplannen 

bewaard. Tevens bevat het aantekeningen, observaties en verslagleggingen van 
overleggen.  



Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk. U heeft als ouder het recht om het 

dossier van uw kind in te zien. Mocht de school wisselt gegevens uit het 
leerlingdossier alleen met uw toestemming aan derden uit.  

Indien uw kind van school verandert, zullen we een onderwijskundig rapport aan 
de nieuwe school leveren. Deze gegevens wisselen via Overstapservice Onderwijs 
(OSO) uit. OSO werkt volgens wettelijke richtlijnen. Met OSO wordt alleen 

wettelijk toegestane informatie alleen via een beveiligde verbinding tussen de 
juiste scholen/systemen wordt overgedragen. 

 

 
 

Overdracht 

Aan het einde van ieder schooljaar vindt de overdracht plaats. Dit is een gesprek 
tussen de huidige leerkracht en de nieuwe leerkracht. Tijdens de overdracht 

worden de algemene onderwijsbehoeften van de nieuwe groep besproken. Deze 
zijn opgesteld door huidige leerkracht. Vervolgens worden de toetsresultaten 
besproken. Tenslotte worden alle leerlingen individueel besproken. Hierbij wordt 

vastgelegd wat wel en niet werkt voor de leerling, wat zijn sterke en minder 
sterke kanten zijn, of er bepaalde bijzonderheden zijn en in welk instructieniveau 

de leerling in de groepsplannen geplaatst moet worden. 
 
 

Betrokkenen  

 

De leerkracht 

De leerkracht is onderwijsprofessional en verantwoordelijk voor het gehele 
onderwijsaanbod van haar klas. 
Om de zorgtaak goed te kunnen vervullen, heeft de leerkracht o.a. de volgende 

kwaliteiten nodig:  
- Heeft oog voor verschillen in kinderen.  

- Weet een veilig en positief werkklimaat te creëren.  
- Hanteert een goed en effectief klassenmanagement.  
- Is in staat een goed handelingsplan op te stellen en uit te voeren.  

- Kan door observaties en evaluatie de vorderingen van het kind signaleren.  
- Kiest de juiste toets- en observatie-instrumenten.   

- Kan goed samenwerken.  
- Houdt de CLZ op de hoogte.  
Leraar en CLZ werken samen, reflecteren op probleemsituaties, proberen het een 

en ander uit en verzamelen gegeven. 

De coördinator leerlingenzorg (CLZ) 

De CLZ is verantwoordelijk voor het traject voor leerlingenzorg binnen de school 

en coördineert hij/zij de zorg welke op school gegeven wordt.  



De CLZ begeleidt en adviseert leerkrachten en voert overleg met betrokkenen en 

externe instanties.  
 

De directie 

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. De 
directie heeft als taak het onderwijs zo in te richten dat passend onderwijs 

mogelijk is. Daarbij is het belangrijk dat  er een veilige en stimulerende 
leeromgeving is en het team van leerkrachten een professionele houding heeft. 

De directie op de hoogte is van de ontwikkelingen van de leerlingen en neemt 
deel aan de groepsbesprekingen. 
 

De ouders/verzorgers 

Ouders/verzorgers zijn de ervaringsdeskundigen van het kind. Zij kennen hun 
kind het langst en zien hun kind in allerlei situaties.  Zij hebben het beste met 

hun kind voor en zijn bewust van hun verantwoordelijkheden. Samen met de 
ouders draagt school de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding 

van het kind. Bij een constructieve samenwerking wordt er in oplossingen 
gedacht. Ook hier is het belangrijk dat de verwachtingen van ouders en 
leerkracht duidelijk worden uitgesproken. 

 

Interne deskundigen 

Op school hebben we leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben.  

 

Meerkunners  

Twee leerkrachten zijn specialist begaafdheid. Zij leiden de plusgroep 

(Schatgravers), ondersteunen leerkrachten bij hulpvragen en helpen bij het 

opstellen van het beleidsplan. 

 

SOVA-training 

Twee leerkrachten zijn deskundig en bevoegd om een sociale 

vaardigheidstraining aan kinderen te geven. Deze training is voor kinderen vanaf 

groep 4 en duurt 12 weken. 

We vinden het welbevinden van een kind erg belangrijk. De sociaal-emotionele 

ontwikkeling van een kind kan soms problematisch verlopen. Onzekerheid, 

angst, oppositioneel gedrag of dominantie kan een reden zijn om het gedrag van 

een kind te willen veranderen. 

We bieden 2 keer per jaar een cursus aan voor kinderen vanaf groep 4, zodat zij 

worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Onder leiding van 2 leerkrachten kan 

een groep van 6 kinderen 12 weken mee doen. Op voordracht van de 

groepsleerkracht of op aanvraag van ouders kan een kind in aanmerking komen 

voor de training. Ieder kind krijgt een eigen map en sluit het proces af met een 

oorkonde. Uiteraard rekenen we op de medewerking van ouders/verzorgers. 



Deze cursus wordt exclusief door ons georganiseerd. Indien uw kind een 

assertiviteitscursus bij een jeugdzorginstelling zou volgen, krijgt u te maken met 

een lange procedure, hoge cursuskosten en een reistijd naar Gouda.   

De personele inzet neemt de school voor haar rekening. De ouders/verzorgers 

dienen bereid te zijn om 55 euro per kind per cursus te betalen voor de materiële 

bekostiging. 

 

Externe deskundigen 

Wanneer we op school een bepaalde hulpvraag rondom een leerling hebben en 
deze niet zelf kunnen beantwoorden, kunnen we externe deskundige 

inschakelen. Dit gaat altijd in overleg met ouders. We werken samen met 
schoolbegeleidingsdienst (Onderwijs Advies), psychologen, logopedie, 

deskundigen vanuit het speciaal onderwijs, jeugdarts GGD, leerplicht ambtenaar, 
schoolmaatschappelijk werk, fysiotherapie en met hulpverlening vanuit de 
jeugdzorg. 

 

Jeugdarts GGD 

De jeugdarts is in dienst van GGD Midden-Holland en houdt zich bezig met het 

bevorderen en bewaken van gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen.  

Er vindt een preventief gezondheidsonderzoek vindt plaats op de volgende 

momenten: 

- In het basisonderwijs bij kinderen van groep 2 en 7. De kinderen van 

groep 7 worden gescreend d.m.v. een vragenlijst voor ouders/verzorgers 
en de leerkracht. De assistente bepaalt vervolgens of er contact met 

schoolarts nodig is. 
- Een controleonderzoek naar aanleiding van een bevinding bij vorig 

onderzoek of van het consultatiebureau. 

- Op verzoek van ouder of de leerling zelf. 
- Op verzoek van leerkrachten, logopediste etc. 

- Bij de toelatingsprocedure voor een school van het speciaal onderwijs. 
 

Het onderzoek bestaat uit: 

- Een gesprek waarbij eventuele problemen, klachten en vragen op medisch 
en psychosociaal gebied aan de orde komen.  

- Een algemeen lichamelijk onderzoek. 
- Onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. 
- Het meten van de lengte en het bepalen van het gewicht. 

Zonder medeweten van de ouders vindt er geen onderzoek plaats.  

 

Stek Jeugdhulp – EigenWijs 

EigenWijs is bedoeld voor kinderen die het weleens moeilijk en zelf niet meer 

weten hoe ze dit kunnen oplossen. EigenWijs is onderdeel van Stek Jeugdhulp. 



Het doel van EigenWijs is om op een creatieve manier of spelenderwijs nieuwe 

vaardigheden leren om met moeilijke situaties om te gaan en ervoor te zorgen 

dat een kind zich weer blij voelt.  

Vanwege de goede samenwerking en het goede contact tussen Stek en school 

wordt de training bij ons op school gegeven. 

 

Kinderfysiotherapie 

Wekelijks komt er een kinderfysiotherapeut van de praktijk Lek & IJssel om 

kinderen te behandelen. Deze behandeling heeft vaak te maken met motorische 

problemen. 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Een keer per week komt de schoolmaatschappelijk werkster. Zij is werkzaam bij 

Kwadraad. De schoolmaatschappelijk werker stimuleert de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het zelfstandig functioneren van leerlingen door het oplossen, 

verlichten of hanteerbaar maken van psychosociale problemen, die het 

leerproces en de sociale participatie van de leerling of dat van anderen 

belemmeren. 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin en uw kind 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar kinderen, jongeren tot 

23 jaar en hun ouders terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van 

opgroeien en opvoeden. U kunt binnenlopen tijdens de openingstijden, bellen 

met de CJG advies lijn of de website bezoeken. 

 

CJG advieslijn: 088 – 254 23 84 

Website: www.cjgmiddenholland.nl 
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Logopedie 

De logopedist van Jeugdgezondheidszorg bezoekt regelmatig de basisscholen. 

Alle kinderen komen rond de 5e verjaardag in aanmerking voor een korte 

spraak-taalscreening. De ouders worden vooraf geïnformeerd en om 

toestemming gevraagd. Bij bijzonderheden wordt de uitslag mondeling 

toegelicht, worden vragen beantwoord, advies gegeven en indien nodig 

gezamenlijk een vervolg bepaald (bijvoorbeeld: aanvullend-onderzoek of 

verwijzing naar een logopediepraktijk). 

Naast de screening met 5 jaar kan de logopedist onderzoek doen en adviseren op 

verzoek van de leerkracht en/of ouder bij vragen op het gebied van taal, spraak, 

stem, vloeiend spreken, mondmotoriek en gehoor. Leerlingen van groep 1 t/m 

groep 8 kunnen aangemeld worden via de leerkracht of intern begeleider. 

 

 


