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1. De functie van het 

� Toelating van leerlingen op school; het geeft verheldering in hoeverre de 

onderwijsbehoeften van een leerling passen bij de mogelijkheden van de school.

� Communicatie: 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is de basis voor de 
basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor hun kind kan 
betekenen. 
Als ouders hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis 
voor de afweging of een school de onderwijs
behoefte heeft. Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en eenduidig een 
antwoord bieden op die (éne) vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Toch zal het 
ondersteuningsprofiel helpen om een bearg

� Professionalisering: 

Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school.    
Mede op basis van dit document kan worden bepaald welke competenties leerkrachten 
moeten beheersen om onderwijs en ond
omschreven. 
Het ondersteuningsprofiel kan ambities van de school in kaart brengen als het gaat om
extra ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities kunnen worden meegenomen in het
schoolplan en zijn medebepalend

 
Opstellen van het Ondersteuningsprofiel
 
Het Schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door de directie en de interne begeleiders.
Dit ondersteuningsprofiel wordt opgenomen in het jaarplan en vergaderschema. 
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling.
Vervolgens stelt het bevoegd gezag het ondersteuningsprofiel van de school, minimaal 
eenmaal per vier jaar, vast. 
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De functie van het Schoolondersteuningsprofiel 

Toelating van leerlingen op school; het geeft verheldering in hoeverre de 

onderwijsbehoeften van een leerling passen bij de mogelijkheden van de school.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is de basis voor de communicatie met ouders. Op 
basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor hun kind kan 

Als ouders hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis 
voor de afweging of een school de onderwijsondersteuning kan bieden waaraan het kind 
behoefte heeft. Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en eenduidig een 
antwoord bieden op die (éne) vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Toch zal het 
ondersteuningsprofiel helpen om een beargumenteerde afweging te maken.

Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school.    
Mede op basis van dit document kan worden bepaald welke competenties leerkrachten 
moeten beheersen om onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft 

Het ondersteuningsprofiel kan ambities van de school in kaart brengen als het gaat om
extra ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities kunnen worden meegenomen in het
schoolplan en zijn medebepalend voor het professionaliseringsbeleid. 

Opstellen van het Ondersteuningsprofiel 

Het Schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door de directie en de interne begeleiders.
Dit ondersteuningsprofiel wordt opgenomen in het jaarplan en vergaderschema. 

medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling. 
Vervolgens stelt het bevoegd gezag het ondersteuningsprofiel van de school, minimaal 
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basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor hun kind kan 

Als ouders hun kind aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis 
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Mede op basis van dit document kan worden bepaald welke competenties leerkrachten 

ersteuning te verzorgen zoals de school heeft 

Het ondersteuningsprofiel kan ambities van de school in kaart brengen als het gaat om 
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Het Schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door de directie en de interne begeleiders. 
Dit ondersteuningsprofiel wordt opgenomen in het jaarplan en vergaderschema.  

Vervolgens stelt het bevoegd gezag het ondersteuningsprofiel van de school, minimaal 
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2. Algemene gegevens
 
Contactgegevens 
 
Basisschool ‘t Startblok 
Keverberg 3-5 
5655 BA Eindhoven 
040-2518710 
startblok@skpo.nl  
Brinnummer: 17TQ 
 
Directeur:  Yvette Luyten

     
 

Interne begeleiders:        Hanneke Reemers
                                       Mirjam Janssen 
 
SKPO: 
De school valt onder de Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven.
 
WSNS: Samenwerkingsverband WSNS Eindhoven e.o. (Regionummer 3007)
Contactpersoon Annemarie van

 
 

3. Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op 
een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs.  
Scholen kunnen ervoor kiezen om extra hulp in te kopen, bijvoorbeeld bij de Externe Dienst 
van de SKPO. Om de extra zorg die een aantal kinderen op onze school nodig heeft zo goed 
mogelijk vorm te geven, hebben we ervoor gekozen om Monique van Corven, 
gedragsspecialist en ervaren leerkracht op het gebied Remedial Teaching, twee dagen per 
week vrij te roosteren. Zij biedt individuele hulp of hulp aan een kleine groep kinderen met 
extra zorgbehoeften. Zij wordt hierbij ondersteund door de Externe Dienst. 

 

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen op onze school. 
Om dit te bereiken vinden wij onderstaande aspecten noodzakelijk: 

• Een goed pedagogisch klimaat en leerlingen die met plezier naar school gaan

• Een goed observatie –

• Een didactisch groepsoverzicht 

• Het werken volgens het model Directe Instructie. 
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Algemene gegevens 

Yvette Luyten 

Hanneke Reemers (groep 1-2) 
Mirjam Janssen – Derks (groep 3-8) 

De school valt onder de Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven.

WSNS: Samenwerkingsverband WSNS Eindhoven e.o. (Regionummer 3007)
Contactpersoon Annemarie van den Bosch tel: 040-2968787 

Passend Onderwijs 

Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op 
een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs.   
Scholen kunnen ervoor kiezen om extra hulp in te kopen, bijvoorbeeld bij de Externe Dienst 
van de SKPO. Om de extra zorg die een aantal kinderen op onze school nodig heeft zo goed 
mogelijk vorm te geven, hebben we ervoor gekozen om Monique van Corven, 

agsspecialist en ervaren leerkracht op het gebied Remedial Teaching, twee dagen per 
week vrij te roosteren. Zij biedt individuele hulp of hulp aan een kleine groep kinderen met 
extra zorgbehoeften. Zij wordt hierbij ondersteund door de Externe Dienst. 

j sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen op onze school. 
Om dit te bereiken vinden wij onderstaande aspecten noodzakelijk:  

Een goed pedagogisch klimaat en leerlingen die met plezier naar school gaan

– en registratiesysteem  

Een didactisch groepsoverzicht  

Het werken volgens het model Directe Instructie.  
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De school valt onder de Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven. 

WSNS: Samenwerkingsverband WSNS Eindhoven e.o. (Regionummer 3007) 

Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op 

Scholen kunnen ervoor kiezen om extra hulp in te kopen, bijvoorbeeld bij de Externe Dienst 
van de SKPO. Om de extra zorg die een aantal kinderen op onze school nodig heeft zo goed 
mogelijk vorm te geven, hebben we ervoor gekozen om Monique van Corven, 

agsspecialist en ervaren leerkracht op het gebied Remedial Teaching, twee dagen per 
week vrij te roosteren. Zij biedt individuele hulp of hulp aan een kleine groep kinderen met 
extra zorgbehoeften. Zij wordt hierbij ondersteund door de Externe Dienst.  

j sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen op onze school. 

Een goed pedagogisch klimaat en leerlingen die met plezier naar school gaan 
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Wij zetten in op de professionalisering van de leerkrachten, een goed leerlingvolgsysteem en 
een duidelijk pedagogisch-didactisch rapportagesysteem.  
 
Naast deskundige leerkrachten, hebben wij de volgende expertise in huis: logopedist, 
dyslexiespecialist, twee gedragsspecialisten, twee generalisten van WIJ
coördinator en twee intern begeleiders.
 
Om elk kind op basisschool ‘t Startblok Pas
aanname van nieuwe leerlingen, de volgende criteria meegenomen: 

 
o Groepsbelang: We houden rekening met de groepsopbrengsten en, indien 

mogelijk, stellen we grenzen aan het aantal zorgleerlingen per groep (bijv
parallelgroepen evenredig verdeeld).

o Individueel belang: We houden rekening met de individuele opbrengsten en 
het welbevinden van het kind.

o Schoolbelang: Is de begeleiding van een leerling organisatorisch haalbaar en 
verantwoord voor het betreffende 
van de groep; vooruitkijkend naar de jaren onderwijs die deze leerlingen op 
onze school zal krijgen.

 
 

 Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven 

(http://www.po-eindhoven.nl/

 

 
 

4. Kengetallen leerlingenpopulatie

Leerlingaantal op peildatum: 
 

2015 
294 

 
Leerlinggewichten op peildatum:
 
0,3 

2015 
15 

 
1,2 

2015 
23 

 
Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is het 
opleidingsniveau van de ouder(s). Er wordt gewerkt met twee 
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Wij zetten in op de professionalisering van de leerkrachten, een goed leerlingvolgsysteem en 
didactisch rapportagesysteem.   

Naast deskundige leerkrachten, hebben wij de volgende expertise in huis: logopedist, 
dyslexiespecialist, twee gedragsspecialisten, twee generalisten van WIJ-Eindhoven, VVE
coördinator en twee intern begeleiders. 

Om elk kind op basisschool ‘t Startblok Passend Onderwijs te kunnen bieden worden, bij de 
aanname van nieuwe leerlingen, de volgende criteria meegenomen:  

Groepsbelang: We houden rekening met de groepsopbrengsten en, indien 
mogelijk, stellen we grenzen aan het aantal zorgleerlingen per groep (bijv
parallelgroepen evenredig verdeeld). 
Individueel belang: We houden rekening met de individuele opbrengsten en 
het welbevinden van het kind. 
Schoolbelang: Is de begeleiding van een leerling organisatorisch haalbaar en 
verantwoord voor het betreffende kind, voor de leerkrachten en de leerlingen 

vooruitkijkend naar de jaren onderwijs die deze leerlingen op 
onze school zal krijgen. 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven 

eindhoven.nl/). Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze website.

Kengetallen leerlingenpopulatie 

2016 
283 

Leerlinggewichten op peildatum: 

2016 
17 

2016 
21 

Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is het 
opleidingsniveau van de ouder(s). Er wordt gewerkt met twee gewichten: 0,3 en 1,2.
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Wij zetten in op de professionalisering van de leerkrachten, een goed leerlingvolgsysteem en 

Naast deskundige leerkrachten, hebben wij de volgende expertise in huis: logopedist, 
Eindhoven, VVE-

send Onderwijs te kunnen bieden worden, bij de 

Groepsbelang: We houden rekening met de groepsopbrengsten en, indien 
mogelijk, stellen we grenzen aan het aantal zorgleerlingen per groep (bijv. bij 

Individueel belang: We houden rekening met de individuele opbrengsten en 

Schoolbelang: Is de begeleiding van een leerling organisatorisch haalbaar en 
kind, voor de leerkrachten en de leerlingen 

vooruitkijkend naar de jaren onderwijs die deze leerlingen op 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven 

). Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze website. 

2017 
269 

2017 
26 

2017 
20 

Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is het 
gewichten: 0,3 en 1,2. 
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Aantal leerlingen met een licht of medium arrangement

2015-2016 
2x medium Mytyl 

 
Aantal leerlingen met dyslexie (gediagnostiseerd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie):

2015-2016 
15 

 
 
Aantal leerlingen met een eigen leerlijn / OPP:

2015-2016 
2 rekenen-wiskunde 

 
Uitstroom leerlingen: 

 VWO HAVO
2018 7 13 
2017 7 8 
2016 12 10 

 
5. Ondersteuningsniveaus en onderwijsarrangementen

Samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs werken wij aan 
goed onderwijs voor alle leerlingen (Passend Onderwijs PO Eindhoven). Het doel is om 
zoveel mogelijk leerlingen met leer
begeleiden en ervoor te zorgen dat deze leerlingen niet verwezen hoeven te worden naar 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dit vraagt van de leerkrachten o.a. dat ze 
rekening houden met verschillen tussen leerlingen en kunnen omgaan met voorkomende 
gedragsproblematieken. 
 
De ondersteuningsniveaus 
 
Niveau 1:  kinderen volgen de dagelijkse lessen.
Niveau 2A:  kinderen zitten in een kleine groep en krijgen
Niveau 2B: kinderen krijgen voor een
Niveau 3:  voor deze kinderen wordt een individueel
Niveau 4: het kind wordt onderzocht door een externe instantie en/of er wordt 

hulp ingeschakeld (kind heeft een licht of medium arrangement).
Niveau 5:  het kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs of 

Speciaal Basis Onderwijs
De Intern begeleiders zijn, samen met de leerkracht, verantwoordelijk 
ondersteuningsniveaus 1 t/m 4.
 

De drie onderwijsarrangementen
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licht of medium arrangement 
2016-2017 2017

2x medium Mytyl 
1x medium Taalbrugl 

2x medium Mytyl
3x medium Taalbrug

Aantal leerlingen met dyslexie (gediagnostiseerd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie):
2016-2017 2017

14 

Aantal leerlingen met een eigen leerlijn / OPP: 
2016-2017 2017

4 rekenen-wiskunde 6 rekenen

HAVO VMBO-T VMBO-K VMBO-B 
 6 6 0 

 13 4 0 
 13 1 3 

Ondersteuningsniveaus en onderwijsarrangementen

Samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs werken wij aan 
goed onderwijs voor alle leerlingen (Passend Onderwijs PO Eindhoven). Het doel is om 
zoveel mogelijk leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen op de eigen school te 
begeleiden en ervoor te zorgen dat deze leerlingen niet verwezen hoeven te worden naar 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dit vraagt van de leerkrachten o.a. dat ze 
ekening houden met verschillen tussen leerlingen en kunnen omgaan met voorkomende 

kinderen volgen de dagelijkse lessen. 
kinderen zitten in een kleine groep en krijgen extra uitleg.  
kinderen krijgen voor een- of meerdere vakken verrijkingsstof aangeboden.
oor deze kinderen wordt een individueel- of groepshandelingsplan opgesteld.
et kind wordt onderzocht door een externe instantie en/of er wordt 

hulp ingeschakeld (kind heeft een licht of medium arrangement).
et kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs of 

Speciaal Basis Onderwijs. 
De Intern begeleiders zijn, samen met de leerkracht, verantwoordelijk voor de 
ondersteuningsniveaus 1 t/m 4. 

De drie onderwijsarrangementen 
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2017-2018 
2x medium Mytyl 

3x medium Taalbrug 

Aantal leerlingen met dyslexie (gediagnostiseerd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie): 
2017-2018 

11 

2017-2018 
6 rekenen-wiskunde 

Pro S(B)O 
0 0 
0 0 
0 2 

Ondersteuningsniveaus en onderwijsarrangementen 

Samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs werken wij aan 
goed onderwijs voor alle leerlingen (Passend Onderwijs PO Eindhoven). Het doel is om 

en/of gedragsproblemen op de eigen school te 
begeleiden en ervoor te zorgen dat deze leerlingen niet verwezen hoeven te worden naar 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dit vraagt van de leerkrachten o.a. dat ze 
ekening houden met verschillen tussen leerlingen en kunnen omgaan met voorkomende 

of meerdere vakken verrijkingsstof aangeboden. 
of groepshandelingsplan opgesteld.  

et kind wordt onderzocht door een externe instantie en/of er wordt externe 
hulp ingeschakeld (kind heeft een licht of medium arrangement). 
et kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs of 

voor de  
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Licht onderwijsarrangement
Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij: De leerling het reguliere 
onderwijsprogramma volgt in een reguliere setting. De inzet van expertise doo
zal niet intensief hoeven zijn. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is het 
uitgangspunt. Er zijn weinig of geen aanpassingen in de reguliere omgeving nodig. De 
verantwoordelijkheid voor samenwerking met externen ligt bij de 

 
Medium onderwijsarrangement
Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij de leerling voor e
onderwijsprogramma volgt en voor een ander deel aan
behulp van een medewerker van 
waarin aangepaste lessen nodig zijn kan variëren. Het ontwikkelingsperspectief van de 
leerling is het uitgangspunt. Indien nodig wordt samengewerkt met andere instanties.
 
Intensief onderwijsarrangement
Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij de leerling deelneemt aan het 
onderwijsprogramma in een leslocatie van de instelling. Er wordt gebruik gemaakt van 
speciale leerlijnen. Het materiaal en de fysieke omgeving zijn
De competenties van de medewerkers en de aandacht en tijdverdeling over h
onderwijsaanbod zijn aangepast aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
school is samen met ouders verantwoordelijk voor de contacten met andere instanti

 

 
 
 
 

6. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Het doel van VVE is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van 
taalonderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting 
van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. 
 
 
 
Dit gebeurt door systematisch en doelgericht te werken aan de optimalisering van 
leerprestaties en ontwikkelingskansen op het gebied van:

• Taal 

• Rekenen 

• Motoriek  

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor meer informatie verwijzen we naar het VVE
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Licht onderwijsarrangement 
Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij: De leerling het reguliere 
onderwijsprogramma volgt in een reguliere setting. De inzet van expertise doo
zal niet intensief hoeven zijn. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is het 
uitgangspunt. Er zijn weinig of geen aanpassingen in de reguliere omgeving nodig. De 
verantwoordelijkheid voor samenwerking met externen ligt bij de reguliere school.

Medium onderwijsarrangement 
Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij de leerling voor een deel het reguliere 

volgt en voor een ander deel aangepaste lessen op advies van of met 
van een medewerker van de instelling krijgt, binnen een reguliere setting. De mate 

waarin aangepaste lessen nodig zijn kan variëren. Het ontwikkelingsperspectief van de 
leerling is het uitgangspunt. Indien nodig wordt samengewerkt met andere instanties.

gement 
Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij de leerling deelneemt aan het 
onderwijsprogramma in een leslocatie van de instelling. Er wordt gebruik gemaakt van 

eriaal en de fysieke omgeving zijn aangepast aan de do
De competenties van de medewerkers en de aandacht en tijdverdeling over h

aangepast aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
school is samen met ouders verantwoordelijk voor de contacten met andere instanti

en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

Het doel van VVE is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van 
taalonderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting 
van kansen aan het begin van de schoolloopbaan.  

Dit gebeurt door systematisch en doelgericht te werken aan de optimalisering van 
leerprestaties en ontwikkelingskansen op het gebied van: 

emotionele ontwikkeling 

nformatie verwijzen we naar het VVE-Plan. 
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Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij: De leerling het reguliere 
onderwijsprogramma volgt in een reguliere setting. De inzet van expertise door de instelling 
zal niet intensief hoeven zijn. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is het  
uitgangspunt. Er zijn weinig of geen aanpassingen in de reguliere omgeving nodig. De 

reguliere school. 

en deel het reguliere 
gepaste lessen op advies van of met 

de instelling krijgt, binnen een reguliere setting. De mate 
waarin aangepaste lessen nodig zijn kan variëren. Het ontwikkelingsperspectief van de 
leerling is het uitgangspunt. Indien nodig wordt samengewerkt met andere instanties. 

Aanduiding van een pakket van ondersteuning waarbij de leerling deelneemt aan het 
onderwijsprogramma in een leslocatie van de instelling. Er wordt gebruik gemaakt van 

aangepast aan de doelgroep. 
De competenties van de medewerkers en de aandacht en tijdverdeling over het 

aangepast aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen.  De 
school is samen met ouders verantwoordelijk voor de contacten met andere instanties. 

Het doel van VVE is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van 
taalonderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting  

Dit gebeurt door systematisch en doelgericht te werken aan de optimalisering van 
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7. Onderwijs- en ondersteuningsstructuur
Planmatig werken 
 
Op ‘t Startblok werken we vanuit het principe van “handelingsgericht werken”. (HGW)

 
Didactische groepsoverzichten
 
De didactische groepsoverzichten gemaakt voor de vakken Begrijpend Lezen, Rekenen
Wiskunde en Spelling en worden voor een half jaar opgesteld. In januari en juni lopen de 
perioden af en vindt de evaluatie plaats. De leerkracht kan een leerling, bijvoorbeel
van de resultaten van de methodetoetsen, plaatsen in een andere subgroep. Ook kunnen de 
onderwijsbehoeften van leerlingen veranderen en worden aangepast in het didactisch 
groepsoverzicht. Deze momenten liggen vast in de jaarplanning. 
 
Geplande leerhulp 
Geplande leerhulp wordt kort beschreven in de zgn. “Blokplannen”. Dit wil zeggen dat de 
leerkracht, na een methodetoets, in beeld brengt welke leerlingen voor een of meerdere 
vakgebieden, extra hulp of verrijkingsstof nodig hebben.
 
Signaleren 
Deze kinderen worden door de leerkracht en/of de IB
resultaten van methodetoetsen, Cito
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en ondersteuningsstructuur 

Op ‘t Startblok werken we vanuit het principe van “handelingsgericht werken”. (HGW)

Didactische groepsoverzichten 

De didactische groepsoverzichten gemaakt voor de vakken Begrijpend Lezen, Rekenen
Wiskunde en Spelling en worden voor een half jaar opgesteld. In januari en juni lopen de 
perioden af en vindt de evaluatie plaats. De leerkracht kan een leerling, bijvoorbeel
van de resultaten van de methodetoetsen, plaatsen in een andere subgroep. Ook kunnen de 
onderwijsbehoeften van leerlingen veranderen en worden aangepast in het didactisch 
groepsoverzicht. Deze momenten liggen vast in de jaarplanning.  

Geplande leerhulp wordt kort beschreven in de zgn. “Blokplannen”. Dit wil zeggen dat de 
leerkracht, na een methodetoets, in beeld brengt welke leerlingen voor een of meerdere 
vakgebieden, extra hulp of verrijkingsstof nodig hebben. 

e kinderen worden door de leerkracht en/of de IB-er gesignaleerd d.m.v. observatie, 
resultaten van methodetoetsen, Cito-toetsen, oudergesprekken en kindgesprekken

9 

 

 

Op ‘t Startblok werken we vanuit het principe van “handelingsgericht werken”. (HGW) 

 

De didactische groepsoverzichten gemaakt voor de vakken Begrijpend Lezen, Rekenen-
Wiskunde en Spelling en worden voor een half jaar opgesteld. In januari en juni lopen de 
perioden af en vindt de evaluatie plaats. De leerkracht kan een leerling, bijvoorbeeld op basis 
van de resultaten van de methodetoetsen, plaatsen in een andere subgroep. Ook kunnen de 
onderwijsbehoeften van leerlingen veranderen en worden aangepast in het didactisch 

Geplande leerhulp wordt kort beschreven in de zgn. “Blokplannen”. Dit wil zeggen dat de 
leerkracht, na een methodetoets, in beeld brengt welke leerlingen voor een of meerdere 

er gesignaleerd d.m.v. observatie, 
toetsen, oudergesprekken en kindgesprekken. 
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Onderwijsbehoeften en criteria van de kinderen per subgroep in het didactisch 
groepsoverzicht. 
 
Subgroep 1: verkorte instructie 

o De A+ en A leerling  
o Deze kinderen hebben behoefte aan differentiatie op tempo en niveau
o Er kunnen zowel materialen binnen als buiten de methode aangeboden worden
o Deze kinderen scoren een  A of A+, zijn  zelfstandig, 

weinig fouten en hebben minder uitleg nodig
o Een aantal van deze kinderen krijgt verrijkingsmateriaal aangeboden binnen de 

groep. 
o Refereren aan de vorige les / voorkennis ophalen
o Lesdoel benoemen 
o Bekijken van de les 
o Afpellen: Wie kan zelfstandig verwerken? Wie volgt verdere instructie?
o Tijdens de verwerking van de lesstof kunnen deze kinderen, indien nodig, een beroep 

doen op elkaar  
 
Subgroep 2: Basisinstructie 

o Deze kinderen hebben voldoende gevoel van autonomie, competentie en re
scoren een B of(hoge) C (> 90% LR)

o Refereren aan de vorige les/ voorkennis ophalen
o Lesdoel benoemen 
o Bekijken van de les 
o Basisinstructie volgens de methode
o Zelfstandig inoefenen / verwerken

 
Subgroep 3: Verlengde instructie 

o Indien de leerling bij 1 of meerdere vakgebieden onder de norm scoort (lage C < 90 
% LR en D-E-scores). Deze kinderen hebben (regelmatig) behoefte aan extra 
instructie en/of begeleide inoefening. Naar aanleiding van methodegebonden toetsen 
en/of toetsen uit het LOVS wordt de vol
teaching, re-teaching aan de instructietafel. Dit gebeurt tijdens de les en indien nodig 
kan extra hulp door de leerkracht worden ingezet tijdens het zelfstandig werken. 

o Inzetten van extra remediërend materiaal voo
deze kinderen staan op het werkrooster in de klas vermeld.
Doel: Deze kinderen kunnen na deze ondersteuning weer aansluiten bij de 
basisgroep. 

o Refereren aan de vorige les/ voorkennis ophalen
o Lesdoel benoemen 
o Bekijken van de les 
o Basisinstructie volgens de methode
o Begeleide inoefening  
o Afpellen: Wie kan zelfstandig verder werken? 
o Wie heeft nog verlengde instructie of begeleiding nodig? 
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Onderwijsbehoeften en criteria van de kinderen per subgroep in het didactisch 

Subgroep 1: verkorte instructie  

Deze kinderen hebben behoefte aan differentiatie op tempo en niveau
Er kunnen zowel materialen binnen als buiten de methode aangeboden worden
Deze kinderen scoren een  A of A+, zijn  zelfstandig, werken zorgvuldig, maken 
weinig fouten en hebben minder uitleg nodig 
Een aantal van deze kinderen krijgt verrijkingsmateriaal aangeboden binnen de 

de vorige les / voorkennis ophalen 

kan zelfstandig verwerken? Wie volgt verdere instructie?
Tijdens de verwerking van de lesstof kunnen deze kinderen, indien nodig, een beroep 

Deze kinderen hebben voldoende gevoel van autonomie, competentie en re
scoren een B of(hoge) C (> 90% LR) 

de vorige les/ voorkennis ophalen 

Basisinstructie volgens de methode 
Zelfstandig inoefenen / verwerken 

Subgroep 3: Verlengde instructie  
1 of meerdere vakgebieden onder de norm scoort (lage C < 90 

scores). Deze kinderen hebben (regelmatig) behoefte aan extra 
instructie en/of begeleide inoefening. Naar aanleiding van methodegebonden toetsen 
en/of toetsen uit het LOVS wordt de volgende hulp in de klas georganiseerd: pre

teaching aan de instructietafel. Dit gebeurt tijdens de les en indien nodig 
kan extra hulp door de leerkracht worden ingezet tijdens het zelfstandig werken. 
Inzetten van extra remediërend materiaal voor een langere periode. De namen van 
deze kinderen staan op het werkrooster in de klas vermeld. 
Doel: Deze kinderen kunnen na deze ondersteuning weer aansluiten bij de 

de vorige les/ voorkennis ophalen 

Basisinstructie volgens de methode 
 

Afpellen: Wie kan zelfstandig verder werken?  
Wie heeft nog verlengde instructie of begeleiding nodig?  
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Onderwijsbehoeften en criteria van de kinderen per subgroep in het didactisch 

Deze kinderen hebben behoefte aan differentiatie op tempo en niveau 
Er kunnen zowel materialen binnen als buiten de methode aangeboden worden 

werken zorgvuldig, maken 

Een aantal van deze kinderen krijgt verrijkingsmateriaal aangeboden binnen de 

kan zelfstandig verwerken? Wie volgt verdere instructie? 
Tijdens de verwerking van de lesstof kunnen deze kinderen, indien nodig, een beroep 

Deze kinderen hebben voldoende gevoel van autonomie, competentie en relatie en 

1 of meerdere vakgebieden onder de norm scoort (lage C < 90 
scores). Deze kinderen hebben (regelmatig) behoefte aan extra 

instructie en/of begeleide inoefening. Naar aanleiding van methodegebonden toetsen 
gende hulp in de klas georganiseerd: pre-

teaching aan de instructietafel. Dit gebeurt tijdens de les en indien nodig 
kan extra hulp door de leerkracht worden ingezet tijdens het zelfstandig werken.  

r een langere periode. De namen van 

Doel: Deze kinderen kunnen na deze ondersteuning weer aansluiten bij de 
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Kinderen waarvoor een (groeps)plan wordt opgesteld

 
o Leerlingen die een D/E
o Doel: Deze kinderen kunnen na deze ondersteuning weer aansluiten bij de 

basisgroep of, indien nodig, bij subgroep 3.
 
 
Kinderen waarvoor een Ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld
 

o Dit zijn leerlingen die bij uitstroom naar het VO het verwachte niveau van eind 
groep 7 niet behalen, nadat er voldoende interventies zijn ingezet (zie subgroep 3). 
Deze leerlingen hebben een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden.
Als het gaat om één vakgebied, bijvoorbeeld rekenen
in een lagere groep rekenen dan in de groep waarin hij/zij zit. 

o In principe kinderen met een licht of medium arrangement en begeleiding krijgt vanuit 
het S(B)O, mits er sprake is van een leerachterstand.

o Deze kinderen hebben behoefte aan meer onderwijstijd en/of instructie op een lager 
niveau, dit wordt per kind in het didactisch groepsplan beschreven met eventueel 
een verwijzing naar het OPP.

o Het OPP wordt jaarlijks geëval
 
Het analyseren (bij D-E en lage C
aanleiding van de methodetoetsen en de Cito
Voor Rekenen/Wiskunde worden de Edux
een foutenanalyseformulier ingevuld.
In het didactisch groepsoverzicht worden de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling 
vermeld en eventueel verwezen naar het handelingsplan / ontwikkelingsperspectief. 
 
 
 
 
Preventie en lichte curatieve interventies
� We kunnen vroegtijdige signalering van leer

in samenwerking met onze gedragsspecialisten, de generalisten van WIJ

het Spilzorgteam. 

� Er is zorg voor een veilig schoolklimaat.

� We hebben een goed aanbod voor

dyslexieprotocol. Vanaf het schooljaar 2017

maken van het programma Kurzweil.

� Tot en met groep vijf volgen de leerlingen zoveel mogelijk het reguliere lesaanbod. Vanaf 

groep 6 kunnen we voor kinderen een Ontwikkelingsperspectief opstellen.

� Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op een of meerdere vakgebieden, 

bieden wij uitdagend “plusmateriaal” aan waarmee gedurende een periode in de eigen 

groep kan worden gewerkt
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Kinderen waarvoor een (groeps)plan wordt opgesteld 

Leerlingen die een D/E-score halen en gebaat zijn met extra zorg.  
Doel: Deze kinderen kunnen na deze ondersteuning weer aansluiten bij de 
basisgroep of, indien nodig, bij subgroep 3. 

Kinderen waarvoor een Ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld 

jn leerlingen die bij uitstroom naar het VO het verwachte niveau van eind 
groep 7 niet behalen, nadat er voldoende interventies zijn ingezet (zie subgroep 3). 
Deze leerlingen hebben een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden.
Als het gaat om één vakgebied, bijvoorbeeld rekenen-wiskunde, kan een leerling ook 
in een lagere groep rekenen dan in de groep waarin hij/zij zit.  
In principe kinderen met een licht of medium arrangement en begeleiding krijgt vanuit 

ake is van een leerachterstand. 
Deze kinderen hebben behoefte aan meer onderwijstijd en/of instructie op een lager 
niveau, dit wordt per kind in het didactisch groepsplan beschreven met eventueel 
een verwijzing naar het OPP. 
Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 

E en lage C-scores < 90LR%)  van de toetsen vindt plaats naar 
aanleiding van de methodetoetsen en de Cito-toetsen.  
Voor Rekenen/Wiskunde worden de Edux-formulieren gehanteerd en voor Spelling wordt er 

foutenanalyseformulier ingevuld. 
In het didactisch groepsoverzicht worden de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling 
vermeld en eventueel verwezen naar het handelingsplan / ontwikkelingsperspectief. 

Preventie en lichte curatieve interventies 
kunnen vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen aanpakken, 

in samenwerking met onze gedragsspecialisten, de generalisten van WIJ

Er is zorg voor een veilig schoolklimaat. 

We hebben een goed aanbod voor leerlingen met dyslexie en wij volgen het 

dyslexieprotocol. Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunnen leerlingen met dyslexie gebruik 

maken van het programma Kurzweil. 

Tot en met groep vijf volgen de leerlingen zoveel mogelijk het reguliere lesaanbod. Vanaf 

roep 6 kunnen we voor kinderen een Ontwikkelingsperspectief opstellen.

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op een of meerdere vakgebieden, 

bieden wij uitdagend “plusmateriaal” aan waarmee gedurende een periode in de eigen 

groep kan worden gewerkt. 
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Doel: Deze kinderen kunnen na deze ondersteuning weer aansluiten bij de 

jn leerlingen die bij uitstroom naar het VO het verwachte niveau van eind  
groep 7 niet behalen, nadat er voldoende interventies zijn ingezet (zie subgroep 3). 
Deze leerlingen hebben een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden. 

wiskunde, kan een leerling ook 

In principe kinderen met een licht of medium arrangement en begeleiding krijgt vanuit 

Deze kinderen hebben behoefte aan meer onderwijstijd en/of instructie op een lager 
niveau, dit wordt per kind in het didactisch groepsplan beschreven met eventueel  

scores < 90LR%)  van de toetsen vindt plaats naar 

formulieren gehanteerd en voor Spelling wordt er 

In het didactisch groepsoverzicht worden de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling 
vermeld en eventueel verwezen naar het handelingsplan / ontwikkelingsperspectief.  

en opvoedproblemen aanpakken, 

in samenwerking met onze gedragsspecialisten, de generalisten van WIJ-Eindhoven en 

leerlingen met dyslexie en wij volgen het 

2018 kunnen leerlingen met dyslexie gebruik 

Tot en met groep vijf volgen de leerlingen zoveel mogelijk het reguliere lesaanbod. Vanaf 

roep 6 kunnen we voor kinderen een Ontwikkelingsperspectief opstellen. 

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op een of meerdere vakgebieden, 

bieden wij uitdagend “plusmateriaal” aan waarmee gedurende een periode in de eigen 
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� Er is geen fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw met aangepaste werk

instructieruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke 

beperking. We hebben geen lift in het gebouw, de school heeft twee etages met een 

trappenhuis. De school is verder voldoende toegankelijk voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 

 

� Onze werkwijze is gebaseerd op de principes van Groepsdynamisch Onderwijs. Een en 

ander is gericht op sociale veiligheid, het voorkomen van gedragsproblemen en 

prettig omgaan met elkaar.

� Twee leerkrachten hebben de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd en gaan, indien 

nodig, met kinderen en of ouders in gesprek.

� Wij beschikken over een (Spil) logopedist die onder schooltijd met leerlingen kan werken.

� Indien nodig, zetten wij de hulp van externe deskundigen in voor de behandeling van 

leerlingen met dyslexie. 

 
Randvoorwaarden voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
Iedere casus zal, in samenspraak met de ouders van de betreffende leerli
besproken dienen te worden. De richtlijnen die wij hebben opgesteld, kunnen gehanteerd 
worden als uitgangspunt/ worden meegenomen in de overweging of plaatsing op onze 
school mogelijk is: 
 
Voorafgaand aan de plaatsing:
 

• Het kind moet klassikaal onderwijs aankunnen;

• Het mogelijke effect op de groep waarin de zorgleerling wordt geplaatst;

• Het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep

• De veiligheid van  de leerkracht en andere leerlingen dient gewaarborgd te worden;

• Het belang van het kind 
om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen;

• De medewerking van de ouders is onontbeerlijk;

• De expertise van de leerkracht van de betreffende groep en de volgende 
leerkrachten; 

• Met de ouders wordt er een periode afgesproken om na te gaan of plaatsing op onze 
school het beoogde effect heeft.
 
Bij twijfel over plaatsing kan advies ingewonnen worden bij de externe dienst van de 
SKPO.  
 

Na de plaatsing 
Als na de afgesproken periode blijkt dat onze 
komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, wordt de leerling alsnog aangemeld 
bij een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die wel tegemoet 
kan komen aan de hulpvraag van de leer
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Er is geen fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw met aangepaste werk

instructieruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke 

beperking. We hebben geen lift in het gebouw, de school heeft twee etages met een 

nhuis. De school is verder voldoende toegankelijk voor mensen met een 

Onze werkwijze is gebaseerd op de principes van Groepsdynamisch Onderwijs. Een en 

ander is gericht op sociale veiligheid, het voorkomen van gedragsproblemen en 

prettig omgaan met elkaar. 

Twee leerkrachten hebben de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd en gaan, indien 

nodig, met kinderen en of ouders in gesprek. 

Wij beschikken over een (Spil) logopedist die onder schooltijd met leerlingen kan werken.

nodig, zetten wij de hulp van externe deskundigen in voor de behandeling van 

Randvoorwaarden voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
Iedere casus zal, in samenspraak met de ouders van de betreffende leerling, bekeken en 
besproken dienen te worden. De richtlijnen die wij hebben opgesteld, kunnen gehanteerd 
worden als uitgangspunt/ worden meegenomen in de overweging of plaatsing op onze 

Voorafgaand aan de plaatsing: 

aal onderwijs aankunnen; 

Het mogelijke effect op de groep waarin de zorgleerling wordt geplaatst;

Het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep 

De veiligheid van  de leerkracht en andere leerlingen dient gewaarborgd te worden;

Het belang van het kind staat voorop; kan het kind de zorg krijgen die het nodig heeft 
om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen; 

De medewerking van de ouders is onontbeerlijk; 

De expertise van de leerkracht van de betreffende groep en de volgende 

rdt er een periode afgesproken om na te gaan of plaatsing op onze 
school het beoogde effect heeft. 

Bij twijfel over plaatsing kan advies ingewonnen worden bij de externe dienst van de 

Als na de afgesproken periode blijkt dat onze school in onvoldoende mate tegemoet kan 
komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, wordt de leerling alsnog aangemeld 
bij een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die wel tegemoet 
kan komen aan de hulpvraag van de leerling. 
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Er is geen fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw met aangepaste werk- en 

instructieruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke 

beperking. We hebben geen lift in het gebouw, de school heeft twee etages met een 

nhuis. De school is verder voldoende toegankelijk voor mensen met een 

Onze werkwijze is gebaseerd op de principes van Groepsdynamisch Onderwijs. Een en 

ander is gericht op sociale veiligheid, het voorkomen van gedragsproblemen en het 

Twee leerkrachten hebben de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd en gaan, indien 

Wij beschikken over een (Spil) logopedist die onder schooltijd met leerlingen kan werken. 

nodig, zetten wij de hulp van externe deskundigen in voor de behandeling van 

Randvoorwaarden voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
ng, bekeken en 

besproken dienen te worden. De richtlijnen die wij hebben opgesteld, kunnen gehanteerd 
worden als uitgangspunt/ worden meegenomen in de overweging of plaatsing op onze 

Het mogelijke effect op de groep waarin de zorgleerling wordt geplaatst; 

De veiligheid van  de leerkracht en andere leerlingen dient gewaarborgd te worden; 

staat voorop; kan het kind de zorg krijgen die het nodig heeft 

De expertise van de leerkracht van de betreffende groep en de volgende 

rdt er een periode afgesproken om na te gaan of plaatsing op onze 

Bij twijfel over plaatsing kan advies ingewonnen worden bij de externe dienst van de 

school in onvoldoende mate tegemoet kan 
komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, wordt de leerling alsnog aangemeld 
bij een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die wel tegemoet 
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7. Samenwerkingsverband PO Eindhoven

Als we een verzoek tot plaatsing krijgen voor een leerling die extra ondersteuning nodig 
heeft, doorlopen wij de stappen die door het Samenwerkingsverband zijn opgesteld (zie 
www.po-eindhoven.nl). 
 
Stappenplan Inhoud
  
1 Het kind wordt schriftelijk 

aangemeld op onze school
2A De ondersteuning die de leerling 

nodig heeft, valt onder de 
basisondersteuning. Vervolgstappen 
niet nodig.

2B De leerling heeft extra 
ondersteuning 
stap 3.

3  
(starten wanneer er 
sprake is van een 
leerling die al op 
school verblijft en 
extra ondersteuning 
nodig heeft) 

Omschrijven 
ondersteuningsbehoeften.

4A Bepalen of de extra 
binnen de school kan worden 
ingezet. Indien ja, ga naar stap 5.

4B De ondersteuning kan slechts deels 
binnen de school worden ingezet.
Ga naar stap 5.

4C Er is sprake van een mogelijke 
verwijzing naar het S(B)O. Ga naar 
stap 9 voor verdere verwijzing.

5 Het opstellen van een OPP.

6 Afspraken maken over het doel en 
de duur van de extra ondersteuning 
en plannen tussen
eindevaluaties.

7 Inzetten van de afgesproken extra 
ondersteuning

8 Afronding van de extra 
ondersteuning en afspraken maken 
over het vervolg: ga terug naar stap 
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Samenwerkingsverband PO Eindhoven 

Als we een verzoek tot plaatsing krijgen voor een leerling die extra ondersteuning nodig 
heeft, doorlopen wij de stappen die door het Samenwerkingsverband zijn opgesteld (zie 

Inhoud Verantwoordelijke
 

Het kind wordt schriftelijk 
aangemeld op onze school 

Ouders 

De ondersteuning die de leerling 
nodig heeft, valt onder de 
basisondersteuning. Vervolgstappen 
niet nodig. 

Leerkracht 

De leerling heeft extra 
ondersteuning nodig. Verder met 
stap 3. 

Intern begeleider

Omschrijven 
ondersteuningsbehoeften. 

Leerkracht en/of intern 
begeleider 

Bepalen of de extra ondersteuning 
binnen de school kan worden 
ingezet. Indien ja, ga naar stap 5. 

Leerkracht en/of intern 
begeleider 

De ondersteuning kan slechts deels 
binnen de school worden ingezet. 
Ga naar stap 5. 

Intern begeleider

Er is sprake van een mogelijke 
rwijzing naar het S(B)O. Ga naar 

stap 9 voor verdere verwijzing. 

Intern begeleider

Het opstellen van een OPP. Intern begeleider en 
leerkracht 

Afspraken maken over het doel en 
de duur van de extra ondersteuning 
en plannen tussen- en 
eindevaluaties. 

Intern begeleider en 
leerkracht 

Inzetten van de afgesproken extra 
ondersteuning 

Leerkracht en/of intern 
begeleider 

Afronding van de extra 
ondersteuning en afspraken maken 
over het vervolg: ga terug naar stap 

Intern begeleider

13 

 

 

Als we een verzoek tot plaatsing krijgen voor een leerling die extra ondersteuning nodig 
heeft, doorlopen wij de stappen die door het Samenwerkingsverband zijn opgesteld (zie 

Verantwoordelijke 

 

Intern begeleider 

Leerkracht en/of intern 
 

Leerkracht en/of intern 
 

Intern begeleider 

Intern begeleider 

Intern begeleider en 

Intern begeleider en 

Leerkracht en/of intern 
 

Intern begeleider 
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2. 
9 Vormgeven van de T
10A Arrangeren binnen de Triade. 

Afspraken vastleggen in contract. 
Tijdelijke plaatsing bij TLV.

10B  
Er is onduidelijkheid 
over de 
ondersteuningsvraag 
door de 
ontvangende school 

Observatie door de ontvangende 
school om meer zicht te krijgen op 
de ondersteuningsvraag van de 
leerling.

11A 
Partijen zijn het met 
elkaar eens 

Het aanvragen van een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 
Ga verder met st

11B 
Partijen zijn het niet 
met elkaar eens 

Geen overeenstemming:
. Advies vragen schoolbestuur, 
SWV of onderwijsconsulent
. Met elkaar eens 
. Niet eens 
geschillenregeling.
 

12 Toetsing van de procedure. Als de 
TLV niet wordt toegekend, wordt de 
procedure opnieuw doorlopen.

13 Uitschrijving op de verwijzende 
school en inschrijving op de 
ontvangende school.

14 Inzetten van het arrangement S(B)O
15 Afronding van de extra 

ondersteuning en afspraken maken 
over vervolg. Ga terug naar 2.

 
Procedure bij aanvraag voor verwijzing naar Speciaal Basis 
Onderwijs: (ondersteuningsniveau 5)
Wij streven ernaar om, binnen het leerstofjaarklassensysteem, ieder kind zoveel mogelijk 
onderwijs op maat te bieden en kinderen de schoolloopbaan zoveel mogelijk op de reguliere 
basisschool te laten volgen. Soms sluit het onderwijs op een S(B)
ondersteuningsbehoeften van het kind. Indien hiervan sprake is, wordt er een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. 
Voordat er wordt overgegaan tot het aanvragen van een toelaatbaarhe
moet aan de volgende criteria worden voldaan:

1. In de Triade is aan de hand van Handelingsgericht werken (HGW) aangetoond wat 
de ondersteuningsbehoefte is van de leerling

2. Een orthopedagoog en een tweede deskundige hebben positief advies 
de noodzaak van de plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal 
Onderwijs (SO) 
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Vormgeven van de Triade  Intern begeleider
Arrangeren binnen de Triade. 
Afspraken vastleggen in contract. 
Tijdelijke plaatsing bij TLV. 

Internbegeleider en intern 
begeleider S(B)O

Observatie door de ontvangende 
school om meer zicht te krijgen op 
de ondersteuningsvraag van de 
leerling. 

Toelatingscommissie 
ontvangende school

Het aanvragen van een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 
Ga verder met stap 12. 

Intern begeleider S(B)O en 
bevoegd gezag verwijzende 
en ontvangende school

Geen overeenstemming: 
. Advies vragen schoolbestuur, 
SWV of onderwijsconsulent 
. Met elkaar eens -> stap 12 
. Niet eens -> landelijke 
geschillenregeling. 

De partij die het oneens is

Toetsing van de procedure. Als de 
TLV niet wordt toegekend, wordt de 
procedure opnieuw doorlopen. 

Coördinator SWV

Uitschrijving op de verwijzende 
school en inschrijving op de 
ontvangende school. 

Ouders en school

Inzetten van het arrangement S(B)O Intern begeleider S(B)O
Afronding van de extra 
ondersteuning en afspraken maken 
over vervolg. Ga terug naar 2. 

Intern begeleider S(B)O

Procedure bij aanvraag voor verwijzing naar Speciaal Basis Onderwijs en Speciaal 
Onderwijs: (ondersteuningsniveau 5) 
Wij streven ernaar om, binnen het leerstofjaarklassensysteem, ieder kind zoveel mogelijk 
onderwijs op maat te bieden en kinderen de schoolloopbaan zoveel mogelijk op de reguliere 

n volgen. Soms sluit het onderwijs op een S(B)-school beter aan bij de 
ondersteuningsbehoeften van het kind. Indien hiervan sprake is, wordt er een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd.  
Voordat er wordt overgegaan tot het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), 
moet aan de volgende criteria worden voldaan: 

In de Triade is aan de hand van Handelingsgericht werken (HGW) aangetoond wat 
de ondersteuningsbehoefte is van de leerling 
Een orthopedagoog en een tweede deskundige hebben positief advies 
de noodzaak van de plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal 
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Intern begeleider 
Internbegeleider en intern 
begeleider S(B)O 

Toelatingscommissie 
ontvangende school 

Intern begeleider S(B)O en 
bevoegd gezag verwijzende 
en ontvangende school 
De partij die het oneens is 

Coördinator SWV 

Ouders en school 

Intern begeleider S(B)O 
Intern begeleider S(B)O 

Onderwijs en Speciaal 

Wij streven ernaar om, binnen het leerstofjaarklassensysteem, ieder kind zoveel mogelijk 
onderwijs op maat te bieden en kinderen de schoolloopbaan zoveel mogelijk op de reguliere 

school beter aan bij de 
ondersteuningsbehoeften van het kind. Indien hiervan sprake is, wordt er een 

idsverklaring (TLV), 

In de Triade is aan de hand van Handelingsgericht werken (HGW) aangetoond wat 

Een orthopedagoog en een tweede deskundige hebben positief advies gegeven over 
de noodzaak van de plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal 
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3. Alle partijen van de Triade hebben overeenstemming in een overeenkomst 
vastgelegd 

4. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van 
toelaatbaarheidsverklaring, de soort TLV en over de terugplaatsingsprocedure

 
Terugplaatsing vanuit het SBO in het reguliere basisonderwijs
Het kan voorkomen dat een leerling vanuit het SBO voor terugplaatsing in het reguliere 
basisonderwijs in aanmerking komt. De SBO
basisschool. In eerste instantie verloopt het contact via de directeur. De vraag wordt 
besproken in het intern begeleiders en indien nodig met het MT. De SBO
voor een adequate begeleiding van de leerling gedurende het eerste jaar dat de leerling op 
onze school zit. 
 
 

8. Kwaliteitszorg 

Onderwijsondersteuningsteams
We werken met 2 onderwijsondersteuningsteams voor verschillende onderwijsniveaus:

1. Het managementteam (MT) bestaat uit directieleden , Interne Begeleiders, VVE
coördinator en bouwcoördinatoren. Het MT vergadert een keer per 6 weken. 
 

2. Het BreedSpilZorgTeam bestaat uit diverse disciplines: Peuterwerk en dagopvang 
Korein, Buitenschoolse Op
Eindhoven en betrokkenen op uitnodiging (Onderwijsniveau 4 en 5.) 

 
 
Leerlingbesprekingen  
De leerlingbesprekingen worden geclusterd georganiseerd voor de groepen 1 t/m 3 en 
4 t/m 8. Er worden leerlingen b
emotioneel of cognitief gebied. De leerlingbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats, met 
als doel elkaar informeren over de zorg en/of ontwikkelingen omtrent een bepaalde leerling 
of het samen zoeken naar een mogelijke aanpak bij een hulpvraag die een leerkracht heeft. 
Een leerling kan besproken worden op verzoek van de leerkracht of de intern begeleider. 
Er kunnen diverse redenen zijn om een leerling aan te melden voor de leerlingenbespreking, 
bijvoorbeeld als: 

• Een leerling steeds weer onvoldoende presteert, ondanks de gestelde doelen en 
specifieke aanpak 

• De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven

• Er sterke aanwijzingen of vermoedens zijn voor een stoornis of problemati

• Er vragen zijn over het gedrag of de werkhouding van de leerling
 

 
Als een leerling besproken is, zal deze opnieuw aan bod komen in de vervolgbesprekingen 
tot besloten wordt dat dit niet meer nodig is, omdat het probleem is opgelost of de nodige 
extra zorg inmiddels is opgestart en goed verloopt. 
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Alle partijen van de Triade hebben overeenstemming in een overeenkomst 

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van 
toelaatbaarheidsverklaring, de soort TLV en over de terugplaatsingsprocedure

Terugplaatsing vanuit het SBO in het reguliere basisonderwijs 
Het kan voorkomen dat een leerling vanuit het SBO voor terugplaatsing in het reguliere 

ng komt. De SBO-school neemt in dat geval contact op met de 
basisschool. In eerste instantie verloopt het contact via de directeur. De vraag wordt 
besproken in het intern begeleiders en indien nodig met het MT. De SBO-school draagt zorg 

egeleiding van de leerling gedurende het eerste jaar dat de leerling op 

Onderwijsondersteuningsteams 
We werken met 2 onderwijsondersteuningsteams voor verschillende onderwijsniveaus:

Het managementteam (MT) bestaat uit directieleden , Interne Begeleiders, VVE
coördinator en bouwcoördinatoren. Het MT vergadert een keer per 6 weken. 

Het BreedSpilZorgTeam bestaat uit diverse disciplines: Peuterwerk en dagopvang 
Korein, Buitenschoolse Opvang Korein, Zuidzorg, GGD, de generalist van WIJ
Eindhoven en betrokkenen op uitnodiging (Onderwijsniveau 4 en 5.) 

De leerlingbesprekingen worden geclusterd georganiseerd voor de groepen 1 t/m 3 en 
4 t/m 8. Er worden leerlingen besproken waarover vragen of zorgen zijn op sociaal
emotioneel of cognitief gebied. De leerlingbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats, met 
als doel elkaar informeren over de zorg en/of ontwikkelingen omtrent een bepaalde leerling 

naar een mogelijke aanpak bij een hulpvraag die een leerkracht heeft. 
Een leerling kan besproken worden op verzoek van de leerkracht of de intern begeleider. 
Er kunnen diverse redenen zijn om een leerling aan te melden voor de leerlingenbespreking, 

Een leerling steeds weer onvoldoende presteert, ondanks de gestelde doelen en 

De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven

Er sterke aanwijzingen of vermoedens zijn voor een stoornis of problemati

Er vragen zijn over het gedrag of de werkhouding van de leerling 

Als een leerling besproken is, zal deze opnieuw aan bod komen in de vervolgbesprekingen 
tot besloten wordt dat dit niet meer nodig is, omdat het probleem is opgelost of de nodige 
extra zorg inmiddels is opgestart en goed verloopt.  
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Alle partijen van de Triade hebben overeenstemming in een overeenkomst 

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van de 
toelaatbaarheidsverklaring, de soort TLV en over de terugplaatsingsprocedure 

Het kan voorkomen dat een leerling vanuit het SBO voor terugplaatsing in het reguliere 
school neemt in dat geval contact op met de 

basisschool. In eerste instantie verloopt het contact via de directeur. De vraag wordt 
school draagt zorg 

egeleiding van de leerling gedurende het eerste jaar dat de leerling op 

We werken met 2 onderwijsondersteuningsteams voor verschillende onderwijsniveaus: 
Het managementteam (MT) bestaat uit directieleden , Interne Begeleiders, VVE-
coördinator en bouwcoördinatoren. Het MT vergadert een keer per 6 weken.  

Het BreedSpilZorgTeam bestaat uit diverse disciplines: Peuterwerk en dagopvang 
vang Korein, Zuidzorg, GGD, de generalist van WIJ-

Eindhoven en betrokkenen op uitnodiging (Onderwijsniveau 4 en 5.)  

De leerlingbesprekingen worden geclusterd georganiseerd voor de groepen 1 t/m 3 en  
esproken waarover vragen of zorgen zijn op sociaal-

emotioneel of cognitief gebied. De leerlingbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats, met 
als doel elkaar informeren over de zorg en/of ontwikkelingen omtrent een bepaalde leerling 

naar een mogelijke aanpak bij een hulpvraag die een leerkracht heeft. 
Een leerling kan besproken worden op verzoek van de leerkracht of de intern begeleider.  
Er kunnen diverse redenen zijn om een leerling aan te melden voor de leerlingenbespreking, 

Een leerling steeds weer onvoldoende presteert, ondanks de gestelde doelen en 

De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven 

Er sterke aanwijzingen of vermoedens zijn voor een stoornis of problematiek 

 

Als een leerling besproken is, zal deze opnieuw aan bod komen in de vervolgbesprekingen 
tot besloten wordt dat dit niet meer nodig is, omdat het probleem is opgelost of de nodige 
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Groepsbesprekingen  
De intern begeleiders voeren de groepsbesprekingen met de leerkrachten. Dit gebeurt twee 
keer per jaar, onder andere naar aanleiding van de toetsresultaten.. Er wordt gekeken naar 
de resultaten van de groep als geheel en daarnaast zoomen we in op de leerlinge
zorg nodig hebben. Er kan besloten worden om voor bepaalde leerlingen een individueel 
handelingsplan op stellen of om leerlingen deel te laten nemen aan een 
groepshandelingsplan. Deze plannen worden door de leerkracht gemaakt in Parnassys. 
Indien nodig wordt ook besproken of er leerlingen zijn
worden. De intern begeleider stelt, in samenspraak met de leerkracht, het OPP op.
 
Bespreken van de toetsresultaten op teamniveau
Twee keer per jaar bespreken we in de teamv
de Eindtoets van groep 8. We bekijken dan de resultaten op groeps
bespreken verklaringen voor de behaalde resultaten en beschrijven acties voor de volgende 
periode. 
 
Bespreking met externen 
Als wij de problemen met een kind niet alleen kunnen oplossen, wordt deze leerling 
besproken met een externe deskundige. 
We werken samen met externe instanties en kijken kritisch en wegen zorgvuldig af waar we 
de hulp inkopen. 
 
Het is mogelijk is om een leerling met ondersteuningsniveau 4 te bespreken met:

• een Ambulante Begeleider van de Externe Dienst van de SKPO

• De orthopedagoog van de Externe Dienst van de SKPO

• Begeleider van Triade

• Ambulante begeleider van SSOE

• Dyslexiespecialist 

• De GGD 

• WIJ-Eindhoven 

• Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Kastelenplein

• GGzE 

• Onderzoeksbureaus (Apanta, Praktijk Barend Spijkers etc.)

• Zorgplatform Gestel 
 
Communicatie naar ouders 
De informatieavonden vinden plaats in de eerste weken van het schooljaar. Alle ouders 
worden hiervoor uitgenodigd. 
De kinderen krijgen twee keer per jaar een digitaal rapport.. Naar aanleiding hiervan worden 
de ouders door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek. Didactische resultaten en 
sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen staa
Indien nodig, worden de ouders ook eerder en vaker uitgenodigd voor een gesprek. 
Uiteraard kunnen de ouders altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht.
 
Klassenbezoeken in het kader van kwaliteitszorg
Klassenbezoeken kunnen plaatsvinden naar aanleiding van een hulpvraag van de leerkracht.
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intern begeleiders voeren de groepsbesprekingen met de leerkrachten. Dit gebeurt twee 
keer per jaar, onder andere naar aanleiding van de toetsresultaten.. Er wordt gekeken naar 
de resultaten van de groep als geheel en daarnaast zoomen we in op de leerlinge
zorg nodig hebben. Er kan besloten worden om voor bepaalde leerlingen een individueel 
handelingsplan op stellen of om leerlingen deel te laten nemen aan een 
groepshandelingsplan. Deze plannen worden door de leerkracht gemaakt in Parnassys. 

en nodig wordt ook besproken of er leerlingen zijn waarvoor een OPP opgesteld moet 
worden. De intern begeleider stelt, in samenspraak met de leerkracht, het OPP op.

Bespreken van de toetsresultaten op teamniveau 
Twee keer per jaar bespreken we in de teamvergadering de toetsresultaten van het LOVS en 
de Eindtoets van groep 8. We bekijken dan de resultaten op groeps- en schoolniveau, 
bespreken verklaringen voor de behaalde resultaten en beschrijven acties voor de volgende 

s wij de problemen met een kind niet alleen kunnen oplossen, wordt deze leerling 
besproken met een externe deskundige.  
We werken samen met externe instanties en kijken kritisch en wegen zorgvuldig af waar we 

leerling met ondersteuningsniveau 4 te bespreken met:

een Ambulante Begeleider van de Externe Dienst van de SKPO 

De orthopedagoog van de Externe Dienst van de SKPO 

Begeleider van Triade 

Ambulante begeleider van SSOE 

Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Kastelenplein 

Onderzoeksbureaus (Apanta, Praktijk Barend Spijkers etc.) 

 
De informatieavonden vinden plaats in de eerste weken van het schooljaar. Alle ouders 

 
De kinderen krijgen twee keer per jaar een digitaal rapport.. Naar aanleiding hiervan worden 
de ouders door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek. Didactische resultaten en 

emotioneel functioneren van de leerlingen staan centraal tijdens deze gesprekken. 
Indien nodig, worden de ouders ook eerder en vaker uitgenodigd voor een gesprek. 
Uiteraard kunnen de ouders altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht.

Klassenbezoeken in het kader van kwaliteitszorg 
kunnen plaatsvinden naar aanleiding van een hulpvraag van de leerkracht.
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intern begeleiders voeren de groepsbesprekingen met de leerkrachten. Dit gebeurt twee 
keer per jaar, onder andere naar aanleiding van de toetsresultaten.. Er wordt gekeken naar 
de resultaten van de groep als geheel en daarnaast zoomen we in op de leerlingen die extra 
zorg nodig hebben. Er kan besloten worden om voor bepaalde leerlingen een individueel 

groepshandelingsplan. Deze plannen worden door de leerkracht gemaakt in Parnassys. 
waarvoor een OPP opgesteld moet 

worden. De intern begeleider stelt, in samenspraak met de leerkracht, het OPP op. 

ergadering de toetsresultaten van het LOVS en 
en schoolniveau, 

bespreken verklaringen voor de behaalde resultaten en beschrijven acties voor de volgende 

s wij de problemen met een kind niet alleen kunnen oplossen, wordt deze leerling 

We werken samen met externe instanties en kijken kritisch en wegen zorgvuldig af waar we 

leerling met ondersteuningsniveau 4 te bespreken met: 

De informatieavonden vinden plaats in de eerste weken van het schooljaar. Alle ouders 

De kinderen krijgen twee keer per jaar een digitaal rapport.. Naar aanleiding hiervan worden 
de ouders door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek. Didactische resultaten en 

n centraal tijdens deze gesprekken. 
Indien nodig, worden de ouders ook eerder en vaker uitgenodigd voor een gesprek. 
Uiteraard kunnen de ouders altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht. 

kunnen plaatsvinden naar aanleiding van een hulpvraag van de leerkracht. 
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Daarnaast worden er gedurende het hele schooljaar flitsbezoeken en klassenbezoeken 
afgelegd. Deze klassenconsultaties kunnen worden gedaan door de directie en/of de intern 
begeleider. 
 
Coachingsgesprekken 
Bij nieuwe leerkrachten worden er minimaal twee keer per jaar coachingsgesprekken 
ingepland. 
Ook kunnen er gesprekken plaatsvinden op initiatief van de leerkracht.
 
SVIB  (School Video Interactie Begeleiding) op ‘t Startblok:
SVIB trajecten kan worden ingezet op: 

• Leerkracht- kindtraject

• Kindtraject 

• Klassenmanagement 

• Coachen nieuwe leerkracht
 
Het Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS)
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en 
behoeften van de groep, waarbij we het individu in de groep niet uit het oog verliezen. 
Voor de groepen 1 en 2 hanteren we het observatie/registratiesysteem “KIJK
Verder gebruiken wij het geautomatiseerde leerlingonderwijsvolgsysteem van ParnasSys. 
Hiermee registreren wij de vorderingen van de leerlingen op de methodetoetsen en “de niet
methode toetsen”, zoals het CITO die uitgeeft. Met dit registratiesysteem beogen w
volgende: 
 

• We krijgen een goed beeld van de prestaties op individueel
schoolniveau. 

• Wij volgen de onderwijsvorderingen van onze leerlingen en kunnen vroegtijdig 
achterstanden constateren, waardoor we zo snel mogelijk een begin kunnen ma
met het inlopen of zelfs wegwerken van die achterstand. 

• Leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, worden gesignaleerd, waarna 
het mogelijk is dat zij verrijkingsstof en een passend onderwijsaanbod krijgen. Er 
vindt differentiatie plaats op te

 
Het door ons gebruikte LeerlingOnderwijsVolgSysteem (LOVS) is een middel om de 
leerkrachten en degenen die de ondersteuning  coördineren in staat te stellen om hun 
onderwijs nog beter te doen aansluiten bij de mogelijkheden en het niveau
van de individuele leerling of een groep(je) leerlingen. Daarom is het noodzakelijk om  
stelselmatig de vorderingen op individueel, groeps
gebeurt d.m.v. het afnemen van “niet
toetsen gebeurt op vaste tijden volgens de toetskalender die elk jaar wordt aangepast en in 
de maandplanning opgenomen wordt. 
De groepsleerkrachten nemen de toetsen af en voeren de resultaten zelf in ParnasSys in. De 
intern begeleiders controleren de ingevoerde resultaten.
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Daarnaast worden er gedurende het hele schooljaar flitsbezoeken en klassenbezoeken 
afgelegd. Deze klassenconsultaties kunnen worden gedaan door de directie en/of de intern 

Bij nieuwe leerkrachten worden er minimaal twee keer per jaar coachingsgesprekken 

Ook kunnen er gesprekken plaatsvinden op initiatief van de leerkracht. 

SVIB  (School Video Interactie Begeleiding) op ‘t Startblok: 
SVIB trajecten kan worden ingezet op:  

kindtraject 

 

Coachen nieuwe leerkracht 

Het Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) 
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en 
behoeften van de groep, waarbij we het individu in de groep niet uit het oog verliezen. 
Voor de groepen 1 en 2 hanteren we het observatie/registratiesysteem “KIJK

rder gebruiken wij het geautomatiseerde leerlingonderwijsvolgsysteem van ParnasSys. 
Hiermee registreren wij de vorderingen van de leerlingen op de methodetoetsen en “de niet
methode toetsen”, zoals het CITO die uitgeeft. Met dit registratiesysteem beogen w

We krijgen een goed beeld van de prestaties op individueel-, groeps

Wij volgen de onderwijsvorderingen van onze leerlingen en kunnen vroegtijdig 
achterstanden constateren, waardoor we zo snel mogelijk een begin kunnen ma
met het inlopen of zelfs wegwerken van die achterstand.  

Leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, worden gesignaleerd, waarna 
het mogelijk is dat zij verrijkingsstof en een passend onderwijsaanbod krijgen. Er 
vindt differentiatie plaats op tempo en/of niveau. 

Het door ons gebruikte LeerlingOnderwijsVolgSysteem (LOVS) is een middel om de 
leerkrachten en degenen die de ondersteuning  coördineren in staat te stellen om hun 
onderwijs nog beter te doen aansluiten bij de mogelijkheden en het niveau
van de individuele leerling of een groep(je) leerlingen. Daarom is het noodzakelijk om  
stelselmatig de vorderingen op individueel, groeps- en schoolniveau te toetsen. Dit toetsen 
gebeurt d.m.v. het afnemen van “niet-methodegebonden CITO-toetsen”. Het afnemen van de 
toetsen gebeurt op vaste tijden volgens de toetskalender die elk jaar wordt aangepast en in 
de maandplanning opgenomen wordt.  
De groepsleerkrachten nemen de toetsen af en voeren de resultaten zelf in ParnasSys in. De 

geleiders controleren de ingevoerde resultaten. 
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Daarnaast worden er gedurende het hele schooljaar flitsbezoeken en klassenbezoeken 
afgelegd. Deze klassenconsultaties kunnen worden gedaan door de directie en/of de intern 

Bij nieuwe leerkrachten worden er minimaal twee keer per jaar coachingsgesprekken 

We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en 
behoeften van de groep, waarbij we het individu in de groep niet uit het oog verliezen.  
Voor de groepen 1 en 2 hanteren we het observatie/registratiesysteem “KIJK-webbased”. 

rder gebruiken wij het geautomatiseerde leerlingonderwijsvolgsysteem van ParnasSys. 
Hiermee registreren wij de vorderingen van de leerlingen op de methodetoetsen en “de niet-
methode toetsen”, zoals het CITO die uitgeeft. Met dit registratiesysteem beogen wij het 

, groeps- en 

Wij volgen de onderwijsvorderingen van onze leerlingen en kunnen vroegtijdig 
achterstanden constateren, waardoor we zo snel mogelijk een begin kunnen maken 

Leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, worden gesignaleerd, waarna 
het mogelijk is dat zij verrijkingsstof en een passend onderwijsaanbod krijgen. Er 

Het door ons gebruikte LeerlingOnderwijsVolgSysteem (LOVS) is een middel om de 
leerkrachten en degenen die de ondersteuning  coördineren in staat te stellen om hun 
onderwijs nog beter te doen aansluiten bij de mogelijkheden en het niveau van ontwikkeling 
van de individuele leerling of een groep(je) leerlingen. Daarom is het noodzakelijk om  

en schoolniveau te toetsen. Dit toetsen 
toetsen”. Het afnemen van de 

toetsen gebeurt op vaste tijden volgens de toetskalender die elk jaar wordt aangepast en in 

De groepsleerkrachten nemen de toetsen af en voeren de resultaten zelf in ParnasSys in. De 



Schoolondersteuningsprofiel (SOP) ’t Startblok 2017

 

 

 
 
Het Cito hanteert 2 weergaven van toetsresultaten: I t/m V en A t/m E.
Bij de indeling met de cijfers I t/m V

 
Bij de Citoscore, uitgedrukt in letters: A, B, C, D 
Ten onrechte lijkt dat een C gemiddeld 
Dit is de reden dat het CITO de indeling I t/m V heeft ingevoerd. Vooralsnog hanteert ’t 
Startblok de indeling A t/m E. 
 
Toetskalender 
De toetsen van het LOVS staan in de toetskalender gepland. 
In de toetskalender staan alle toetsen en afnamemomenten vermeld.
De directie en de intern begeleiders hebben hierin een controlerende taak

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) ’t Startblok 2017-2021 

 

 
 

Het Cito hanteert 2 weergaven van toetsresultaten: I t/m V en A t/m E. 
cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

Bij de Citoscore, uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E is de indeling niet evenredig verdeeld.
C gemiddeld is (er zitten immers 2 scores boven en onder).

Dit is de reden dat het CITO de indeling I t/m V heeft ingevoerd. Vooralsnog hanteert ’t 
 

De toetsen van het LOVS staan in de toetskalender gepland.  
In de toetskalender staan alle toetsen en afnamemomenten vermeld. 
De directie en de intern begeleiders hebben hierin een controlerende taak.
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wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%. 

of E is de indeling niet evenredig verdeeld. 
is (er zitten immers 2 scores boven en onder). 

Dit is de reden dat het CITO de indeling I t/m V heeft ingevoerd. Vooralsnog hanteert ’t 

. 



Schoolondersteuningsprofiel (SOP) ’t Startblok 2017

 

 

 

9. Conclusies en ambities

Op basis van de van de inspectie
tot de volgende conclusie: 
 

o De school heeft, binnen de door het Samenwerkingsverband gestelde marge, een
schoolondersteuningsprofiel voor preventieve en (licht) curatieve    
(onderwijs)ondersteuning;

o De school hanteert voor haar onderwijsondersteuning de eisen die het toezichtkader
van de onderwijsinspectie stelt aan ‘Zorg en Begeleiding’;

o Wij zijn voldoende in staat om basisondersteuning te bieden aan leerlingen die onze 
school bezoeken; 
 

 
Onze ambities zijn in ons Schoolplan 2015
wij verwijzen dan ook naar deze beleidsstukken.

 
 
 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) ’t Startblok 2017-2021 

 

 
 

Conclusies en ambities 

van de inspectie-indicatoren en zelfevaluaties van ons onderwijs komen wij 

De school heeft, binnen de door het Samenwerkingsverband gestelde marge, een
schoolondersteuningsprofiel voor preventieve en (licht) curatieve    

ijs)ondersteuning; 
De school hanteert voor haar onderwijsondersteuning de eisen die het toezichtkader
van de onderwijsinspectie stelt aan ‘Zorg en Begeleiding’; 
Wij zijn voldoende in staat om basisondersteuning te bieden aan leerlingen die onze 

Onze ambities zijn in ons Schoolplan 2015-2019 en de schoolgids 2018-2019 beschreven en 
wij verwijzen dan ook naar deze beleidsstukken. 
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indicatoren en zelfevaluaties van ons onderwijs komen wij 

De school heeft, binnen de door het Samenwerkingsverband gestelde marge, een 
schoolondersteuningsprofiel voor preventieve en (licht) curatieve    

De school hanteert voor haar onderwijsondersteuning de eisen die het toezichtkader 

Wij zijn voldoende in staat om basisondersteuning te bieden aan leerlingen die onze 

2019 beschreven en 


