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1. Inleiding en motivatie 

Voor u ligt het Ondersteuningsplan Zorg 2019-2023 van obs Panta Rhei. In dit  

Ondersteuningsplan wordt beschreven hoe wij binnen de school omgaan met de 

ondersteuning. Dit Ondersteuningsplan is een groeimodel. Een aantal 

protocollen/beleidsdoelen zijn nog in ontwikkeling. Ook kunnen door nieuwe inzichten en 

opvattingen protocollen/beleidsdoelen veranderings-/vernieuwingsprocessen ondergaan. 

 

2. Visie op Ondersteuning 

Ons uitgangspunt is om de ondersteuningsstructuur zo in te richten dat alle leerlingen 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te 

kunnen doorlopen. De visie is om de ondersteuning die de leerling nodig heeft zoveel 

mogelijk naar de leerling toe te brengen. Onder zorgverbreding verstaan we het besteden 

van extra aandacht/zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Zowel de leerlingen die moeite 

hebben met de leerstof als de leerlingen die meer aankunnen, vallen onder de 

zorgverbreding. Ook de leerlingen met gedragsproblemen behoren tot de zorgleerlingen. 

De leerkracht houdt bij het geven van onderwijs rekening met de volgende uitgangspunten: 

- De leerkracht aanvaardt de verschillen van de leerlingen en stemt zijn/haar 

onderwijsgedrag daarop af. 

- De leerkracht bevordert een actieve, betrokken en zelfstandige leerhouding van de 

leerlingen. 

- De leerkracht ondersteunt het zelfvertrouwen van de leerlingen. 

- De leerkracht varieert zijn instructie naar gelang de behoeften en mogelijkheden van 

de leerlingen. 

- De leerkracht stemt zijn aanbod af op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 

Het ondersteuningsbeleid is erop gericht dat de ondersteuning zoveel mogelijk in de klas 

plaatsvindt en de groepsleerkracht zoveel mogelijk zelf de extra ondersteuning organiseert. 

Op deze manier blijft de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerkracht bij de 

leerling optimaal, waardoor continuïteit in de ondersteuning gewaarborgd is. 

De onderwijsbehoeften kunnen binnen de groepen zeer uiteen lopen. Door middel van 

werken op drie niveaus wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. We gaan uit van convergente differentiatie waarbij er 

doelgericht wordt gewerkt om alle leerlingen in de groep minstens een minimum doel te 

laten bereiken. Het streven is om alle leerlingen te laten profiteren van de expliciete directe 

instructie die, afhankelijk van de onderwijsbehoeften, verkort of verlengd kan worden. Bij de 

leerstofverwerking wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. In de 

leerlingenzorg staat de vraag centraal: ‘Welke ondersteuning heeft deze leerling in deze 

situatie van deze leerkracht nodig?’ 
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We volgen de ontwikkeling van de leerlingen door te observeren en toets gegevens 

regelmatig te analyseren. De nadruk ligt op vroegtijdige signalering en proactief handelen. 

De Intern Begeleider heeft minimaal 4 keer per jaar contact met de leerkracht om te 

bespreken in hoeverre deze uitgangspunten in de praktijk vorm krijgen. De Intern Begeleider 

houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij. Zij helpt de leerkracht bij het verwezenlijken van 

deze uitgangspunten. 

De leerkracht is eigenaar van de groep en van groot belang in het verwezenlijken van de 

uitgangspunten. ‘De leerkracht centraal’ is een slogan waar wij ons helemaal in kunnen 

vinden. De leerkracht begeleidt de leerlingen in het ontwikkelen van een autonome en 

verantwoordelijke persoonlijkheid. Het leren van en met elkaar als team is uitgangshouding. 

Verschillen tussen leerlingen en leerkrachten worden erkend. 

Minstens zo belangrijk zijn de ouders als belangrijke samenwerkingspartner, 

ervaringsdeskundige en informatiebron. We vinden het belangrijk om te investeren in een 

goed contact met de ouders. Panta Rhei gaat uit van een educatief partnerschap. Dat wil 

zeggen dat de leerkracht inbreng heeft als onderwijsprofessional en de ouder als 

ervaringsdeskundige. 

3. De onderwijs ondersteuningsstructuur op Panta Rhei 

 

3.1 Uitwerking visie op (Passend) Onderwijs en Ondersteuning 

Vanuit het HandelingsGerichtWerken (HGW) worden de leerlingen begeleid in hun 
onderwijsbehoeftes. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding 
concreet, zodat het team van Panta Rhei effectief om kan gaan met verschillen tussen 
leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we onderstaande zeven 
uitgangspunten hanteren: 

1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal: wat heeft de leerling nodig om 
onderwijsdoelen te behalen? 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om de leerling, maar 
om de leerling en de interactie met zijn omgeving. Het uitgangspunt is de leerling in 
deze groep, bij deze leerkracht, op onze school en van deze ouders. 

3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert 
daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de leerlingen. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel de leerling, de leerkracht, de 
school, de groep en de ouders. Positieve factoren bij de leerling (ook wel 
stimulerende factoren genoemd) bieden aanknopingspunten voor het stellen van 
ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren. 

5. We werken constructief samen: samenwerking tussen de leerling, de leerkracht, de 
ouders en interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te 
genereren. 

6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte en lange termijndoelen voor 
het leren, de leer/werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle 
leerlingen. Deze wordt in een cyclus van planmatig handelen geëvalueerd. 
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7. De Werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant: het is voor betrokkenen 
duidelijk hoe de school wil werken en waarom. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn het kader waarin wij cyclisch werken binnen onze 
ondersteuningsstructuur (HGW) en passen bij de visie die hoort bij het Passend Onderwijs ( 
zie hoofdstuk 3). De ouders van de leerling zien wij als een waardevolle partner die we graag 
betrekken bij het onderwijs. In plaats van te bedenken wat de leerling (nog) niet kan, wordt 
gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Deze oplossingsgerichte strategie komt terug in 
ons denken en handelen binnen het onderwijs  van onze school. 

3.2 Een leerling met ondersteuningsbehoefte 

Iedere leerling bij ons op school wordt gezien als een leerling die ondersteuning nodig heeft, 
in de breedste betekenis van het woord. Dit betekent dat wij voor iedere leerling 
ondersteuning op maat willen bieden om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op 
zijn/haar onderwijsbehoefte c.q. zone van de naaste ontwikkeling. Dit wordt gedaan via ons 
adaptief onderwijsconcept. Wij willen leerlingen graag helpen hun volle persoonlijkheid te 
ontwikkelen. Kenmerken van ons onderwijs zijn: 

- De leerkracht draagt zorg voor kwalitatief goed adaptief onderwijs op 3 niveaus 
(gedifferentieerd werken). Daarbij wordt gebruik gemaakt van sterke methodes om 
de leerlijnen te bewaken. 

- Brede persoonsontwikkeling (samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, 
plannen maken) die verbonden worden aan kennis en vaardigheden. 

- Zone van de naaste ontwikkeling staat centraal. 

Zodra de leerkracht ziet dat een leerling naast deze basisondersteuning nog extra 

onderwijsbehoeftes heeft, wordt deze leerling benaderd als een leerling met specifieke 

onderwijsbehoeftes. Dat houdt in dat deze leerling op grond van systematisch verzamelde 

informatie aantoonbaar in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school met deze 

thuissituatie, afgezet tegen zijn of haar mogelijkheden onvoldoende profiteert van het 

onderwijsaanbod. De leerling krijgt dan extra hulp/zorg/begeleiding aangeboden.  

De extra begeleiding wordt zowel gegeven aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand 

als aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerstof wordt bepaald door de 

leerkracht i.o.m. de intern begeleider. Voor de groep worden groepshandelingsplannen 

gemaakt waarin het onderwijsaanbod beschreven staat. Voor alle leerlingen worden de 

onderwijsbehoeften beschreven in het dashboard van Esis. Voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften wordt in het groepshandelingsplan kort genoteerd wat de leerling  

nodig heeft. Na een interventieperiode van ongeveer 10 weken, worden de plannen 

geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt dus cyclisch (4X per jaar) a.d.h.v. de cirkel van 

handelingsgericht werken (HGW). 
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2.3 De cirkel van Handelings Gericht Werken. 

 

 

 

Hierbij onderscheiden we vier verschillende fases met in totaal zeven stappen. 

Fase 1. Waarnemen/signaleren 

Stap 1: verzamelen van leerling gegevens in een leerling dossier (dashbord Esis) 

Stap 2: signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Stap 2a: bepalen van de doelen voor de komende periode 

 

Fase 2. Begrijpen/analyseren 

Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen 

 

Fase 3. Plannen 

Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 

Stap 5: opstellen van een groepshandelingsplan 

Fase 4. Realiseren 
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Stap 6: uitvoeren van het groepshandelingsplan 

De stappen 1 en 2 staan in het leerlingdossier in Esis. Dit geeft per leerling een overzicht van 

de gegevens uit de toetsen, observaties, gesprekken en onderwijsbehoeften. 

De stappen 3, 4 en 5 verwerken we in groepshandelingsplannenplannen. Daarin staat het 

basisaanbod voor de hele groep en het specifieke aanbod voor enkele subgroepen. 

Het leerlingdossier en het groepshandelingsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de 

ontwikkeling van leerlingen in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod 

plannen, volgen en evalueren. We streven daarbij naar een preventieve aanpak. We kijken 

vooruit: wat zijn de doelen voor de komende periode en wat hebben onze leerlingen nodig 

om de doelen te bereiken? 

Fase 1. Waarnemen/signaleren 

Stap 1: verzamelen van leerlinggegevens in een leerlingdossier (dashbord Esis). Het gaat 

hierbij onder andere over de stimulerende en beschermende factoren van de leerling. 

Gedegen informatie verzamelen vraagt om een open en onbevooroordeelde manier van 

kijken en luisteren. We stellen ons hierbij eerlijk en nieuwsgierig op. In de fase van het 

waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over  alle leerlingen en over de 

resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk, 

gesprekken met leerlingen en ouders, de resultaten op methodeonafhankelijke en methode 

gebonden toetsen en visa de overdracht van de vorige leerkracht.  

Stap 2 en 2a: signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In deze stap 

bepalen we welke doelen we voor de komende periode met de hele groep willen bereiken. 

Deze doelen betreffen de speel/leerontwikkeling, de werkhouding en het sociaal emotioneel 

functioneren. Deze doelen komen voort uit de schooldoelen die we onszelf gesteld hebben 

in onze schoolanalyse. Welke leerlingen hebben extra begeleiding nodig om deze doelen te 

behalen? Leerkrachten signaleren deze leerlingen bewust en op basis van duidelijke criteria. 

Bij het signaleren gaat het om alle leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere 

aanbod. We signaleren niet alleen leerlingen met een IV of V score op de Cito-toetsen maar 

juist alle leerlingen die zich in de afgelopen periode onvoldoende ontwikkeld hebben. 

(achteruitgang t.o.v. het vorige meetmoment). Daarnaast signaleren we ook de leerlingen 

met een opvallende werkhouding, een specifieke leerstijl of die specifieke sociaal-

emotionele vaardigheden missen of juist bezitten. 

Fase 2. Begrijpen 

Op basis van de eerste twee stappen zetten we stap 3 in. 

Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We formuleren doelen 

voor de hele groep en benoemen de onderwijsbehoefte van elke leerling. We vragen ons 

voortdurend af “Wat heeft deze leerling nodig?”. We maken hierbij gebruik van de gegevens 

uit ons leerlingdossier. Er zijn leerlingen die te weinig profiteren van het reguliere 

basisaanbod. Zij hebben extra begeleiding nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Voor 

deze leerlingen formuleren we – voor die gebieden waarbij ze begeleiding nodig hebben – 
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extra onderwijsbehoeften. Vanuit wat een leerling al kan ( de beginsituatie), formuleren we 

één of meer doelen: wat willen we bereiken? Wat heeft deze leerling extra nodig om dit doel 

te bereiken? 

Fase 3. Plannen 

Na het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften va de leerlingen die extra begeleiding 

nodig hebben, zetten we de stappen 4 en 5 in de fase van plannen. 

Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Nu we onze groep 

goed in beeld hebben, gaan we kijken hoe we op een haalbare manier kunnen 

differentiëren. We doen dit door een aantal leerlingen die hetzelfde nodig hebben samen te 

voegen in een of meer clusters van enkele leerlingen. 

Stap 5: opstellen van een groepshandelingsplan. Nadat de leerlingen met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften geclusterd zijn, beschrijven we het onderwijsaanbod en de doelen voor 

de komende periode. We doen dit voor de hele groep, de subgroepen en de leerlingen met 

een eigen leerlijn. Een groepshandelingsplan bevat schriftelijke richtlijnen voor het onderwijs 

aan alle leerlingen in de groep.  

In het groepshandelingsplan zijn leerlingen verdeeld in subgroepen op basis van niveau van 

zelfstandigheid, behoefte aan extra instructie en mate van begeleide inoefening. Hierdoor 

heeft de leerkracht een overzicht van de leerlingen die extra hulp nodig hebben en welke 

taak de andere leerlingen op dat moment hebben.  

Er wordt in de volgende drie groepen instructie gegeven: 

Intensief: basisinstructie en verlengde instructie voor leerlingen die onvoldoende resultaten 

hebben behaald bij de methode gebonden toetsen en/of Cito LVS (IV of V score) 

Basis: basisinstructie voor leerlingen die voldoende resultaten hebben behaald bij de 

methode gebonden toetsen en/of Cito LVS (III – II score). 

Plus: korte instructie voor leerlingen die goede resultaten hebben behaald bij de methode 

gebonden toetsen en/of Cito LVS (II - I score). 

Het opstellen van het groepshandelingsplan gebeurt eveneens cyclisch. De perioden zien er 

als volgt uit: 

1) Start schooljaar: opstellen en uitvoeren van eerste groepshandelingsplan. 

2) Oktober/november: tussentijds evalueren en bijstellen van het eerste 

groepshandelingsplan op basis van methode gebonden toetsen, observaties en het 

sociogram. 

3) Februari: evalueren van het eerste groepshandelingsplan op basis van methode 

gebonden toetsen, observaties en de resultaten van de Cito LVS toetsen (versie 

Midden). Daarna opstellen en uitvoeren van het tweede groepshandelingsplan. 

4) Maart/april: tussentijds evalueren en bijstellen van het tweede groepshandelingsplan 

op basis van methode gebonden toetsen, observaties en de resultaten van afname 

sociogram. 
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5) Juni/juli: evalueren van het tweede groepshandelingsplan op basis van methode 

gebonden toetsen, observaties en de resultaten van de Cito LVS toetsen (versie Eind). 

Daarna overdracht naar de nieuwe groepsleerkracht a.d.h.v. de leerling overzichten 

en de groepshandelingsplannen. 

Fase 4. Realiseren 

Stap 6: uitvoeren van het groepshandelingsplan. De groepshandelingsplannen zijn onderdeel 

van het onderwijsaanbod, waarbij de lesdoelen, groepsdoelen, individuele doelen en de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan. 

Goed klassenmanagement is een voorwaarde om de ondersteuning binnen de groep te 

realiseren. Door goed klassenmanagement werken we aan een gedifferentieerd aanbod in 

de groep. Leerlingen krijgen indien gewenst individueel of in een groepje extra instructie. De 

leerkracht begeleidt de leerlingen tijdens de (vaste) rondgang. Voor het zelfstandig werken 

zijn duidelijke regels en afspraken voor de leerlingen en de leerkracht (inzet ‘stoplicht’). Er 

wordt veel ruimte geboden om elkaar te helpen en samen te werken. We leren de leerlingen 

om zelf problemen op te lossen en om te gaan met uitgestelde aandacht. 

Een gedifferentieerde instructie is van groot belang voor effectief onderwijs aan instructie-

afhankelijke leerlingen en leerlingen met leerproblemen. Wij gebruiken daarom het directe 

instructiemodel als een effectieve vorm van lesgeven. Het directe instructiemodel biedt 

zowel mogelijkheden voor interactief onderwijs als voor het omgaan met verschillen. 

 

Het (expliciete) directe instructiemodel bestaat uit de volgende stappen: 

1. Dagelijkse terugblik en actualiseren van voorkennis 

2. Korte instructie en basisinstructie 

3. Verlengde instructie 

4. (In)oefening van de strategieën en samenwerkend leren 

5. Zelfstandig toepassen van strategieën en/of samenwerkend leren bij het toepassen 

van strategieën 

6. Periodieke terugblik 

7. Terugkoppeling (gedurende elke lesfase) 

 

2.4 Individuele leerlijn 

Mocht uit onderzoek blijken dat de einddoelen van de basisschool (leerdoelen groep 8) 

onhaalbaar zijn voor een leerling op een bepaald vakgebied, dan is het mogelijk om deze 

leerling een eigen leerlijn aan te bieden. Dit is mogelijk vanaf groep 6. 

Voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben, wordt een OPP (Ontwikkelingsperspectief) 

opgesteld. De achterstand dient minimaal anderhalf jaar te zijn en dient de leerling daarbij 

op minimaal drie achtereenvolgende meetmomenten (Cito LVS toetsen) op 

beheersingsniveau E V uit te komen.  Daarnaast wordt ook naar de leer-/werkhouding en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling gekeken. In het OPP wordt vastgelegd welke 
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einddoelen voor deze leerling haalbaar zijn en hoe daaraan gewerkt wordt. Het inzetten van 

een eigen leerlijn wordt samen met de ouders en school besproken. Bij alle gesprekken 

omtrent de eigen leerlijn/OPP is de intern begeleider aanwezig. 

Leerlingen, waarvan vermoed wordt dat ze een ontwikkelingsvoorsprong hebben, worden 

gescreend a.d.h.v. het DHH. In groep 3 en groep 5 worden alle leerlingen gescreend middels 

een quickscan. Als uit de quickscan blijkt, dat verdere screening nodig is wordt het DHH 

verder ingezet. Afhankelijk van de uitslag – voldoende/onvoldoende aanwijzingen voor 

meer/hoogbegaafdheid – kan een leerling extra uitdaging/verrijking aangeboden krijgen in 

de klas of deelnemen aan de plusklas. Dit wordt afgestemd met de ouders en de leerling. 

2.5 De Plusklas 

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen hiervoor een aanbod in de eigen 

klas. Afhankelijk van de uitslag van het DHH krijgen  ze aanbod in de 1e of 2e leerlijn. 

Rekenen en Taal/spelling worden compact aangeboden; daarna hebben de leerlingen tijd 

om op hun eigen niveau, met ander materiaal, te werken aan verrijking en verdieping. 

Binnen Panta Rhei wordt gewerkt met  Somplextra, rekentijgers, projectenballade en 

projecten in de klas (op basis van HogereOrdeDenkvragen HOD). Daarnaast beschikt Panta 

Rhei over een verrijkingsklas ‘De Plusklas’. 

- De Plusklas is een verrijkingsklas en is bestemd voor leerlingen van groep 4 t/m 8 die 

meer uitdaging nodig hebben en bij de uitvoering van de verrijking begeleiding nodig 

hebben. 

- In de plusklas komen de volgende doelen aan bod: 

LEREN LEREN LEREN DENKEN LEREN (VOOR HET) LEVEN 

• Werkhouding • Analytisch denken • Inzicht in jezelf 

• Werken volgens een 
plan 

• Creatief denken • Omgaan met 
anderen 

• Manier van leren • Praktisch/kritisch 
denken 

 

 

In de plusklas wordt projectmatig gewerkt. Verder bestaat het aanbod uit: filosoferen, 

Spaans, schaken etc. 

2.6 Zorgniveaus binnen de ondersteuningsstructuur van Panta Rhei 

De ondersteuningsstructuur wordt onderverdeeld in vijf verschillende niveaus. Aan de hand 

van deze zorgniveaus wordt vormgegeven aan de verschillen bij leerlingen (diversiteit). 

Niveau: Omschrijving: 

1. Basiszorg: De 
leerling krijgt 
zorg binnen de 
groep. 

1.1 De leerlingen volgen het reguliere programma. De leerkracht draagt zorg 
voor kwalitatief goed adaptief onderwijs op 3 niveaus. Dat betekent dat de 
leerkracht in de groep omgaat met de verschillen in kennis, vaardigheden, 
gedrag en onderwijs-/ontwikkelingsbehoeften. 
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1.2 De leerkracht heeft de regie en neemt zelf beslissingen t.a.v. kleine 
aanpassingen in het programma.  

1.3 De leerkracht kan hiervoor consultatief collega’s raadplegen. 

1.4 de leerkracht informeert de ouders. 

1.5 de basiszorg is vastgelegd in het groepshandelingsplan. 

2. Extra zorg: De 
leerling krijgt 
extra zorg.  

 

2.1 De leerkracht kan hiervoor consultatief collega’s raadplegen en eventueel 
in overleg gaan met de intern begeleider.  

2.2 De extra zorg wordt geboden door de leerkracht in de klas. Bijvoorbeeld: 
verlengde instructie, inzet van extra materiaal bv een tafelkaart, aanpassing 
van de hoeveelheid van de taak, compacten en verrijken etc..  

2.3 Binnen dit niveau voert de leerkracht nog steeds de regie.  

2.4 Er vindt een goede informatie-uitwisseling plaats tussen ouders en 
leerkracht. De leerkracht draagt hier zorg voor. 

2.4 De extra zorg is vastgelegd in het groepshandelingsplan en in het 
leerlingdossier in Esis. 

3. Speciale zorg: 
De leerling krijgt 
speciale zorg.  

 

3.1 Wanneer de extra zorg op niveau 2 onvoldoende positief effect heeft, 
meldt de leerkracht de leerling aan voor nadere bespreking bij de intern 
begeleider. Het doel van deze bespreking is om samen te komen tot 
handelingsalternatieven m.b.t. de leerling.  

3.2 De speciale zorg wordt geboden door medewerkers van de school (bijv.: 
leerkracht of onderwijsassistent).  

3.3 De benodigde gegevens worden middels diagnostische onderzoeken en/of 
observaties door de school zelf verzameld en bieden voldoende basis voor 
handelingsgerichte interventies.  

3.4 Indien nodig kan, in overleg met de intern begeleider en de ouders, 
besloten worden om de leerling een eigen leerlijn aan te bieden.  

3.5 De extra zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan en in het leerling 
overzicht. Wanneer er sprake is van een eigen leerlijn, wordt een OPP 
opgesteld. 

3.6 De leerkracht zorgt voor een goede informatie-uitwisseling met de ouders. 
Indien nodig/in overleg zal de intern begeleider hierbij aanwezig zijn. 

4. Specialistische 
zorg 

 

4.1 De leerling wordt eventueel besproken in het ondersteuningsteam van 
school.  

4.2 Buitenschoolse specialisten worden geraadpleegd. Hieruit kunnen 
gesprekken en/of observaties voortkomen.  
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4.3 Benodigde gegevens kunnen middels diagnostisch onderzoek door een 
specialist verzameld worden.  

4.4 De specialistische zorg wordt geboden door medewerkers van de school 
(bijv.: leerkracht, Intern Begeleider, onderwijsassistent) of door hulpverleners 
van buiten de school. Bijvoorbeeld: consulenten, Steunpunt Hoogbegaafdheid, 
coach van bv Junior Care etc..  

4.5 De specialistische zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan.  

4.6 Leerlingen met een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP). Afhankelijk van 
de voortgang blijft het kind in deze fase of het gaat terug naar fase 3, evt. 2 of 
1. Afhankelijk van de voortgang kan een intern arrangement opgesteld 
worden of een verwijzing plaatsvinden naar specialistisch onderwijs. Ouders 
en school melden dan het kind aan bij een externe commissie (klein of groot 
Loket).  

4.7 er is regelmatig overleg met ouders, leerkracht en internbegeleiders. De 
Intern Begeleider neemt hiervoor het initiatief. Eventueel kunnen andere 
ondersteuners daarbij uitgenodigd worden. 

5. Speciale 
onderwijsvorm. 

5.1 Verwijzing naar SBO of SO.   

Als alle bovengenoemde zorgniveaus doorlopen zijn en niet het gewenste 
effect is behaald, kan, in overleg met de ouders, besloten worden om de 
leerling te plaatsen op een andere, beter passende school. Dit kan een 
reguliere basisschool zijn met een ander school ondersteuningsprofiel, maar 
ook het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Voor 
deze plaatsing is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit kan door 
school aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Plein 013. Voor de 
aanvraag is het invullen van het groeidocument en het gezamenlijk met de 
ouders vaststellen van de onderwijsbehoeften een vereiste. 

4. Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen krijgen de zorgplicht 
voor alle leerlingen uit hun regio. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de 
school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden of met de ouders een 
passende plek te zoeken. Uitgangspunt daarbij is: 

- Alle kinderen krijgen zo ‘passend mogelijk’ onderwijs, waarbij wordt gekeken naar de 
onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen. 

- Kinderen gaan naar reguliere basisscholen en hebben een onderwijsplek thuisnabij, tenzij 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is. 

- Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs: geen thuiszitters. 

Zorgplicht voor alle leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op basis hiervoor is het 
realiseren van kwalitatief goed onderwijs, waardoor alle talenten van de leerlingen optimaal worden 
ontwikkeld om in de toekomst als zelfstandig en volwaardig burger in de maatschappij te kunnen 
functioneren. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen, maar richt zich in de praktijk vooral op 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
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4.1 Hoe wordt dit georganiseerd? 

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Panta Rhei (onderdeel van Stichting Opmaat) valt onder het 
samenwerkingsverband Plein 013. 

Uitgangspunt van Plein 013 is dat de verantwoordelijkheden voor de inzet van extra ondersteuning, 
en daarmee ook de inzet van extra middelen, zo dicht mogelijk bij de leerling worden georganiseerd. 

4.2 Wat betekent dit voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften? 

Elke school heeft een school ondersteuningsprofiel, waarin beschreven wordt welke vorm van 
ondersteuning ze zelf kan bieden. In 2017 heeft er een audit plaatsgevonden om vast te stellen wat 
het school ondersteuningsprofiel van Panta Rhei is. Panta Rhei is een netwerkschool (zie audit Plein 

013, 2017). Dit betekent dat wij binnen de restricties van een netwerkschool ons onderwijs 
aanbieden. In principe krijgt een leerling met specifieke onderwijsbehoeften de extra 
ondersteuning binnen en onder de verantwoordelijkheid van onze school. Voor de ouders in 
de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Samen met de intern begeleider volgt de leerkracht 
de ontwikkeling van de leerling. Wanneer zich veranderingen voordoen, wordt dit met de 
ouders besproken. 

Pas als Panta Rhei niet in staat is de leerling met specifieke onderwijsbehoeften de 
ondersteuning te bieden die de leerling nodig heeft, wordt gekeken naar opties buiten de 
school. Ouders worden tijdig geïnformeerd en samen met hen worden de mogelijkheden 
besproken. 

5. Sociaal Emotionele Ontwikkeling – SEO   

Hierbij verwijzen we naar het sociaal veiligheidsplan. 

6. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen 

Om goed onderwijs te kunnen realiseren, is het nodig om de ontwikkeling van de leerlingen 
goed te volgend. Op basis van de bevindingen kan het onderwijs bijgesteld worden. Het 
volgen van de ontwikkeling van de leerlingen doen we op diverse manieren: 

 

6.1 Toetsen 

Het afnemen van toetsen is een van de manieren waarop wijde ontwikkeling van onze 
leerlingen volgen. We nemen zowel methode gebonden toetsen af, als de meest recente 
Cito LVS toetsen (3.0). Om de sociaal emotionele ontwikkeling en het groepsproces te 
volgen, maken we gebruik van Kijk! bij de groepen 1 en 2, en wordt in de groepen 3 t/m 8 
twee keer per jaar een sociogram ingevuld. In de groepen 6 t/m 8 wordt (vanaf schooljaar 
2019-2020) de SAQI afgenomen. We hanteren hiervoor onze toetskalender die gerelateerd is 
aan de toetskalender van Cito. Daarnaast nemen we het Drempelonderzoek af bij enkele 
leerlingen in groep 8, bij wie we twijfelen over het schoolkeuzeadvies. Dit om meer 
informatie te krijgen over de kennis en vaardigheden van de leerlingen, zodat een goed 
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schooladvies gegeven kan worden. Indien leerlingen eind groep 7 een voorlopig LWOO 
advies gekregen hebben, nemen zij deel aan het onderzoek vanuit Plein 013 om te bepalen 
of zij in aanmerking komen voor LWOO. 

6.2 Leerlingbespreking en groepsbesprekingen 

Om de leerlingen en hun ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen en hierop te kunnen 
interveniëren, worden er op regelmatige basis gesprekken gevoerd tussen de leerkracht en 
de Intern Begeleider. Deze gesprekken zijn gerelateerd aan de cyclus van HGW: 

1) Start schooljaar: heeft de leerkracht goed zicht op de ondersteuningsbehoeften van 

de zorgleerlingen? Kan de leerkracht direct vanaf dag één de ondersteuning bieden 

die de leerlingen nodig hebben. Opstellen en uitvoeren van eerste 

groepshandelingsplan.  

2) Oktober/november: tussentijds evalueren en bijstellen van het eerste 

groepshandelingsplan op basis van methode gebonden toetsen, observaties en het 

sociogram. Individuele leerlingen bespreken. 

3) Februari: evalueren van het eerste groepshandelingsplan op basis van methode 

gebonden toetsen, observaties en de resultaten van de Cito LVS toetsen (versie 

Midden). Individuele leerlingen bespreken. Daarna opstellen en uitvoeren van het 

tweede groepshandelingsplan. 

4) Maart/april: tussentijds evalueren en bijstellen van het tweede groepshandelingsplan 

op basis van methode gebonden toetsen, observaties en de resultaten van afname 

sociogram. Individuele leerlingen bespreken. 

5) Juni/juli: evalueren van het tweede groepshandelingsplan op basis van methode 

gebonden toetsen, observaties en de resultaten van de Cito LVS toetsen (versie Eind). 

Individuele leerlingen bespreken. Daarna overdracht naar de nieuwe 

groepsleerkracht a.d.h.v. de leerling overzichten en de groepshandelingsplannen. 

Wanneer er tussendoor zorgen zijn m.b.t. een leerling kan de leerkracht altijd in gesprek 
gaan met de Intern Begeleider. 

6.3 Groepsbezoeken 

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het afleggen van een groepsbezoek. Jaarlijks legt 
de directie groepsbezoeken af in het kader van POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan), 
functionerings- en beoordelingsgesprekken, flitsbezoeken in het kader van reflecterende 
gesprekken.  

De Intern Begeleiders komen regelmatig in de klas voor observaties en coaching van de 
leerkrachten. Daarnaast hebben deze bezoeken tot doel een beeld te vormen van de 
uitvoering van de ondersteuning in de praktijk. Groepsbezoeken kunnen ook op verzoek van 
de leerkracht plaatsvinden. Hierbij kan de leerkracht de Intern Begeleider vragen om een 
observatie in de klas uit te voeren. Dit kan zijn een observatie van een leerling of van het 
leerkracht-handelen n.a.v. een hulpvraag of specifieke zorgen. Leerkrachten kunnen bij 
elkaar in de groep gaan kijken in het kader van collegiale consultatie (twin-maten). Tenslotte 
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kunnen er ook groepsbezoeken/observaties plaatsvinden door de consulenten van Plein 013 
(verbonden aan Panta Rhei) of door externen. Dit is altijd op verzoek van/ in overleg met de 
Intern Begeleider in het kader van hulpvragen van de leerkracht. 

6.4 Het leerlingvolgsysteem 

De ontwikkeling van de leerlingen wordt op hoofdgebieden gevolgd d.m.v. een digitaal 
Leerlingvolgsysteem (LOVS van Cito 3.0 versie) binnen Esis. Wij hanteren daarbij de normen 
zoals die zijn ontwikkeld door Cito.  

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%. 

I – 20% – ver boven het gemiddelde 
II – 20% – boven het gemiddelde 
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen 
IV – 20% – onder het gemiddelde 
V – 20% – ver onder het gemiddelde 

6.5 Externe Onderzoeken 

Als school en ouders een onderzoek van belang achten voor een goede begeleiding van een kind, zal 
in overleg met de ouders gekeken worden door wie dit kan worden uitgevoerd en waar dit 
onderzoek het best kan plaatsvinden. Soms kunnen onderzoeken gedaan worden via de GGD of via 
andere instanties die onder de wet op Jeugdhulp vallen. Daarvoor moet een beschikking bij de 
gemeente worden aangevraagd. Onze SchoolMaatschappelijkWerker en/of GGD verpleegkundige 
kan daarbij helpen. Zij zijn beide Toegangsmedewerkers van de Gemeente. 

In een enkel geval zal de school zelf zorgdragen voor de kosten van het onderzoek. Hierbij gelden de 
volgende uitgangspunten: 

- School geeft aan handelingsverlegen te zijn. Onderzoek is nodig om bij te dragen aan 
een beslissing omtrent een eigen leerlijn of eventueel verwijzing naar een andere 
school. 

- Wij streven ernaar onderzoek te laten uitvoeren voor groep 7, zodat de leerling 
optimaal kan profiteren van de handelingsadviezen die naar voren komen in het  
onderzoeksverslag. 
 

6.6 Dossiervorming 

Gegevens van leerlingen en groepsgegevens slaan we digitaal op in Esis. Hierin worden o.a. 
de Cito toets resultaten, het leerling overzicht en de individuele handelingsplannnen/OPP 
bewaard. Daarnaast bevat het verslagen van oudergesprekken, observaties en verslaglegging 
van onderzoek. 

Bij leerlingen van de groepen 1 en 2 worden observaties genoteerd en opgeslagen in Kijk!. 

6.7 De overdracht 
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Iedere leerkracht zorgt ervoor dat hij/zij voor de start van het schooljaar goed op de hoogte 
is van de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Bij de overdracht wordt 
gebruik gemaakt van Kijk!, de leerling dossiers, de groepshandelingsplannen en de specifieke 
informatie die in Esis is opgeslagen. Tijdens de overdracht worden alle leerlingen individueel 
besproken. A.d.h.v. alle gegevens stelt de nieuwe leerkracht de groepshandelingsplannen 
op. 

6.8 Communicatie met ouders over de ondersteuning 

Wij zien ouders als belangrijke partners van de leerkracht en de school. Zij kunnen 
waardevolle informatie verschaffen over hun kind. Ouders worden altijd op de hoogte 
gesteld over de ontwikkeling van hun kind. Aan het begin van het schooljaar wordt met alle 
ouders afgesproken hoe en in welke frequentie gecommuniceerd gaat worden. De 
leerkracht informeert ouders over de eventuele aanpassingen die nodig zijn in het 
onderwijsaanbod en welke doelen worden nagestreefd. Wij streven ernaar ouders zo vroeg 
mogelijk te betrekken in de te maken stappen naar specifieke/extra ondersteuning. 

De leerkracht maakt van alle gesprekken die tussen ouders en leerkracht worden gevoerd, 
een kort verslag in Esis. Wanneer de Intern Begeleider betrokken is bij de gesprekken, zorgt 
zij voor de verslaglegging. De leerkracht zorgt dan voor het borgen van het document in Esis. 

7. School specifieke invulling 
 

7.1 zorgniveau 1 t/m 5 

De ondersteuning op Panta Rhei bestaat uit: 

- Handelingsgericht werken (HGW) conform de beschreven onderwijs 
ondersteuningsstructuur. Deze omvat preventieve en licht curatieve interventies 

- Observaties, adviezen en oudergesprekken. 
- Het bieden van ondersteuning buiten de groep. 
- Gedragsbegeleiding a.d.h.v. SEO methode ‘Goed Gedaan’ en inzet van 

groepsvormende activiteiten en energizers. 
- Leesbegeleiding aan leerlingen met een vermoeden van dyslexie via inzet Bouw, 

Estafette lezen aanpak 1, Ralfi lezen, conform Masterplan dyslexie. 
- Begeleiding aan leerlingen t.a.v. compenserende hulpmiddelen (Tekst-aid). 
- Verrijkingsonderwijs aan (meer en hoog) begaafde leerlingen, zowel in de groep als 

buiten de groep. 
- Het bieden van diverse onderzoeken bv. Het Drempelonderzoek 
- Begeleiding trajecten richting SBO/SO inclusief deskundigen uit dit werkveld 

(consulenten, Intern Begeleiders, onderwijsmakelaar). 
 

7.2 de Zorgroute 

De zorgroute van onze school ziet er, in combinatie met het handelingsgericht werken, als 
volgt uit: 
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Met betrekking tot het extern handelen werken wij samen met diverse instanties. Hierbij kan 
het gaan om overleg of om het daadwerkelijk aan de slag gaan met de leerling. De betrokken 
instanties zijn: 

- consulenten van Plein 013; Annelies de Hoop en Rianne Eppinga 
- School Maatschappelijk Werk (SMW) 
- Verpleegkundige van de GGD 
- Integrale Vroeghulp 
- GGZ 
- Veilig Thuis 
- Diverse scholen voor SBO en SO 
- Diverse onderzoeksbureaus 
- Diverse externe RTers, MRTers, speltherapeuten, PsychoMotoreTherapie (PMT), 

fysiotherapie, ergotherapie etc. 

De groeps- en leerling besprekingen binnen het Ondersteuningsteam van school gaan over 
alle leerlingen in de school. Hiervoor hoeven ouders geen toestemming te geven. Voor alle 
andere hulpvormen c.q. adviesgesprekken moeten ouders (schriftelijk) toestemming geven. 
Ouders worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze gesprekken. 
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7.3 Groot Ondersteuningsteam 

Het Groot Ondersteuningsteam van Panta Rhei bestaat uit: 

- de Intern Begeleiders van Panta Rhei: Carla van den Wittenboer en Karin van Reijsen 
- consulenten van Plein 013; Annelies de Hoop en Rianne Eppinga 
- School Maatschappelijk Werk (SMW) 
- Verpleegkundige van de GGD 

Het Groot Ondersteuningsteam komt maandelijks bij elkaar. Een leerling kan, op het 
moment dat er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling op school en/of thuis, aangemeld 
worden bij het Groot Ondersteuningsteam. De aanmelding kan plaats vinden door de ouders 
en de school. De intern Begeleider bereidt het gesprek voor en nodigt betrokkenen uit. 

7.3.1 Vertrouwenscontactpersonen 

Panta Rhei beschikt over drie vertrouwenscontactpersonen: 

- Elly van Dongen 
- Joke van der Lely 
- Mieke Brenders 

 
7.3.2 Sociaal Veiligheidsplan en Sociale Veiligheidscoördinator 

Panta Rhei beschikt over een Sociaal Veiligheidsplan (zie bijlage) en een gecertificeerde 
Coördinator Sociale Veiligheid: Carla van den Wittenboer. 

7.4 Toetskalender 

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen alle leerkrachten de toetskalender. Hierin 
wordt beschreven wanneer de LOVS toetsen van Cito moeten worden afgenomen. Het 
rooster voor schooljaar 2019-2020 is als bijlage toegevoegd. Afspraken m.b.t. de 
toetsafname zijn opgenomen in de kwaliteitskaart Toetsen die ook is opgenomen in de 
bijlage. 

7.5 Schoolanalyse 

De Intern Begeleiders maken na ieder Cito toets moment een analyse van de 
schoolresultaten. In de schoolanalyse worden ook de opbrengsten van de Centrale Eindtoets 
groep 8 opgenomen. Deze worden besproken met de directie en het team. Dit document 
wordt via de directeur aan het bestuur overhandigd zodat zij zicht hebben op de 
ontwikkelingen op school, de oorzaken van de resultaten van de groepen (zowel positief als 
negatief) en aandachtspunten voor het komende schooljaar.  

School specifieke ambities 
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In 2019-2020 zijn we op Panta Rhei van start gegaan met (onderwijskundige) werkgroepen. 
Al deze werkgroepen hebben doelen op korte termijn en op lange termijn geformuleerd. 
Voor de inhoudelijke doelen verwijzen wij naar de diverse werkgroepen. 

De werkgroep Ondersteunings Team heeft voor 2019  en verder de volgende speerpunten 
geformuleerd: 

- Zorg- en ondersteuningsbeleid opzetten en uitvoeren. 

- Verder implementeren groepshandelingsplannen nieuwe stijl 

- Esis inrichten 

- HOD invoeren in alle klassen 

- Opzet plusklassen evalueren en inrichten naar richtlijnen HPO 

- HPO 

 

 

 

 

 

 

 

 


