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1 Inleiding
De Antoon van Dijkschool verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal
onderwijs (VSO) op maat aan ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar*. De
leerlingen zijn (zeer) moeilijk lerend vanwege een verstandelijke beperking. Vaak spelen
ook andere belemmerende factoren een rol, zoals een autisme spectrum stoornis en
specifieke syndromen. Het lesprogramma op onze school is erop gericht om samen te
werken aan een toekomst die bij de leerlingen past. Een toekomst waarin leerlingen zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
In dit zorghandboek wordt beschreven hoe de leerlingondersteuning op de Antoon van
Dijkschool geregeld is. Het zorghandboek geeft de uitvoerende kant van de zorgstructuur
weer. Tevens wordt weergegeven hoe op schoolniveau de zorg en opbrengsten besproken
worden.
Het doel hiervan is dat de leerkrachten op de hoogte zijn van de procedures en
mogelijkheden binnen de begeleiding van de leerlingen én weten waarop keuzes op
schoolniveau gebaseerd worden. Op deze manier kunnen op we alle niveaus van zorg
verantwoorden wat we doen en waarom we bepaalde zaken doen.
Tevens kan dit document ter ondersteuning worden gebruikt om ouders te informeren over
het begeleidingstraject van hun kind.
2 OPP, HGW en OGW

2.1 Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Voor alle leerlingen van de Antoon van Dijkschool wordt binnen zes weken, na aanvang
op school, een ontwikkelingsperspectief door de orthopedagoog opgesteld. In dit
ontwikkelingsperspectief wordt het verwachte onderwijsresultaat en uitstroomperspectief
vastgelegd op basis van IQ en belemmerende en bevorderende factoren.
Vanuit het ontwikkelingsperspectief wordt een uitstroomperspectief bepaald. Alle gegevens
van het OPP samen worden door het systeem LOGOS vertaald in een leerroute. Het
leerstofaanbod, de leertijd en de wijze waarop leerstof wordt aangeboden wordt afgestemd
op deze leerroute en de specifieke kenmerken van de leerling. (Zie bijlage:
Uitstroomperspectief en leertijd)
Ouders zijn partner van de school en het OPP wordt aan het begin van elk schooljaar
opnieuw besproken met ouders. Zo volgen ouders de ontwikkeling van hun kind en weten
aan welke doelen gewerkt wordt. Ouders ondertekenen het OPP jaarlijks. Wanneer
tussentijds een OPP wordt bijgesteld worden ouders hierbij betrokken en zullen zij opnieuw
toestemming moeten verlenen door het ondertekenen van het OPP.
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2.2 Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken (HGW en OGW)

2.2.1 Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken op schoolniveau:
Elke leerkracht maakt voor twee periodes van het schooljaar een groepsplan voor de
leergebieden: rekenen, mondelinge taal, schriftelijke taal, leren leren en sociaal gedrag.
Deze periodes duren ongeveer 17 weken en starten in de derde week van het nieuwe
schooljaar. Voor leerlingen in VSO-uitstroom die bij technisch lezen in leerroute 2 zitten,
worden geen groepsplannen schriftelijke taal gemaakt, maar een groepsplan wonen en
vrijetijd. Na ongeveer 6 weken na de start van de groepsplanperiode vindt een
tussenevaluatie plaats met de leerkracht(en) van de groep. Hierin wordt besproken of de
leerlingen op niveau zitten op de leerlijnen, de leerstof die is aangeboden,
klassenorganisatie en de groepsdynamiek.
In januari vinden de leerling besprekingen plaats. Voorafgaand aan deze besprekingen
gaan de betrokken IB’er en orthopedagoog observeren in de groepen. Tijdens de
leerlingbespreking worden de ontwikkelingen op de leerlijnen doorgenomen en worden
OPP’s bijgewerkt waar nodig. Aan de hand van de opbrengsten wordt door de IB’er een
analyse gemaakt op groepsniveau, schoolniveau en uitstroombestemming.
In juni worden feitelijke resultaten besproken a.d.h.v. afgenomen toetsen én de evaluatie
van behaalde doelen. Aan de tussenevaluaties en leerling besprekingen is een overleg van
de commissie van begeleiding (CvB) verbonden. In dit CvB worden leerlingen, groepen als
ook de leeropbrengsten besproken. Vanuit het CvB kunnen op school en -afdelingsniveau
keuzes gemaakt worden. Te denken valt aan: uitbreiden leertijd voor een vakgebied,
aanschaf nieuwe methodiek, insteken op verbeteren leerkrachtvaardigheden enz.
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2.2.2 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken op groepsniveau:
In alle groepen wordt handelingsgericht en opbrengstgericht gewerkt aan leerdoelen. De
leerdoelen zijn bepaald vanuit het OPP en worden gepland in het systeem ParnasSys. In
de groepsplannen wordt vastgelegd aan welke doelen gewerkt wordt voor een periode van
een half jaar. De leerkracht plant het leerstofaanbod steeds voor 2 weken vooruit. Deze
planning zit in de klassenmap. Door observatie van de prestaties houden de leerkracht en
assistente zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Behaalde doelen kunnen ook
tussentijds worden afgevinkt. N.a.v. de observaties en toetsresultaten kan in de planning
meer of minder herhaling worden opgenomen.
2.3. Het clusteren van leerlingen
Tijdens de groepsbespreking bespreken de intern begeleider en de leerkracht(en) op basis
van OPP, overdrachtsgegevens en observatie/toetsgegevens welke leerlingen de leerkracht
in het groepsplan geclusterd heeft en welke tijd en aanpak voor het leren van de leerlingen
en het lesgeven van de leerkrachten daarvoor nodig zijn.
Het clusteren van leerlingen kan binnen de groep plaatsvinden, maar ook groepsoverstijgend. Omdat leerlingen op ondersteuningsbehoefte in een groep geplaatst zijn is
de diversiteit op didactisch niveau groot. Het streven is binnen de groep de leerlingen te
clusteren in maximaal 3 instructiegroepen.

3 De plannen
3.1 Het groepsplan
Een groepsplan omvat een beschrijving van de onderwijsdoelen (basisaanbod) aan alle
kinderen voor een bepaalde periode. De onderwijsdoelen zijn afgestemd op leerroute en
niveau. In het groepsplan staan concrete en praktische aanwijzingen beschreven voor de
manier waarop de leerkracht omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften (aanpak en
leertijd) van de leerlingen in de groep. Het groepsplan is doelgericht, ambitieus en met
hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen, om te komen tot resultaten. De basis
voor het groepsplan zijn de overdrachtsformulieren, evaluatie van het vorige groepsplan
of tussenevaluatie, groepsbesprekingen, observaties o.b.v. doelen en toetsresultaten.
3.2 Individuele handelingsplannen/documenten
Incidenteel kunnen er individuele handelingsplannen zijn. Het gebeurt alleen als een
leerling herhaaldelijk onvoldoende profiteert van het aanbod zoals opgenomen in het
groepsplan en de aanpak die de leerkracht daarbij hanteert.
In het plan staat bijvoorbeeld een beschrijving van een specifieke aanpak, specifieke
doelen of specifieke additionele voorzieningen die alleen voor deze leerling gelden. Een
individueel plan wordt pas opgesteld nadat een leerling opgenomen is in het
hulpvragentraject. De leerling wordt tijdens een CvB besproken. Ouders worden op de
hoogte gesteld. Het individuele handelingsplan mag maximaal vier keer voor een
leerdomein worden opgesteld. Bovendien wordt een individueel handelingsplan na tien
weken geëvalueerd.
Het hanteren van een individueel handelingsplan houdt niet direct in dat het OPP wordt
aangepast! Wanneer aanpassingen niet helpen en de ontwikkeling van de leerling
stagneert dan kan overgegaan worden tot nader onderzoek en eventuele aanpassing van
een OPP.
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4 Opbrengstgericht werken (OGW)
We werken op de Antoon van Dijkschool doelgericht en opbrengstgericht. D.w.z. We
hebben hoge verwachtingen ten aanzien van elke leerling en bieden ten minste een
basisaanbod wat past bij het uitstroomperspectief van de leerling. Sinds 2016 meten we
de opbrengsten van ons onderwijs en stellen we op basis van analyse nieuwe doelen. Dit
doen we op leerlingenniveau, groepsniveau en schoolniveau.
We kennen op de Antoon van Dijkschool een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten
aanzien van het behalen van opbrengsten:
Leerling
:Kent zijn doelen, maakt keuzes en reflecteert hierop.
Leerling-Leerling
:Leerlingen geven elkaar feedback op leerdoelen en leren van
en met elkaar
Leerkracht -Leerling
:Leerkracht reflecteert samen met leerling op leerdoelen
IB- Leerkracht
:In een groepsbespreking worden leerlingen en de groep
besproken met de resultaten
IB-Directie-Othopedagoog :In het CvB worden opbrengsten besproken en geëvalueerd
Leerling
Leerlingen worden meegenomen in de doelen die ze moeten behalen. Daar waar mogelijk
worden de doelen met hun besproken. In het dagelijkse handelen worden met leerlingen
doelbewuste keuzes gemaakt. De leeromgeving wordt zodanig ingericht dat leerlingen
zichzelf kunnen beoordelen a.d.h.v. doelen.
Leerling-Leerling
In een groep zitten zoveel mogelijk leerlingen bij elkaar met eenzelfde
ondersteuningsbehoefte. De diversiteit in niveau is echter groot. Dat schept de
mogelijkheid maatjes te maken waarbij kinderen van elkaar kunnen leren. Elk kind kent
talenten!
Leerkracht-Leerling
Tijdens de les bespreekt de leerkracht met leerlingen de doelen waaraan gewerkt wordt.
Aan het einde van de les evalueert de leerkracht met de leerlingen of het doel behaald is.
In groepsgerichte lessen worden persoonlijke doelen soms extra benoemd.
IB-Leerkracht-(orthopedagoog)
Twee keer per jaar voeren wij op school opbrengstgerichte gesprekken om de resultaten
van de leerlingen op school-, groeps- en leerlingenniveau te signaleren, te analyseren en
te evalueren. Op leerlingenniveau en groepsniveau wordt samen met de leerkracht(en)
besproken of de doelen (basisaanbod) zijn aangeboden en in hoeverre deze doelen
behaald zijn. Ook de redenen van het wel/niet aanbieden en het wel/niet behalen van
doelen worden besproken.
IB-Directie-Orthopedagoog
Twee keer per jaar wordt op schoolniveau een gezamenlijk CVB (Commissie van
Begeleiding) gehouden. Daarin worden de opbrengsten besproken met directie,
teamleiders, SMW, intern begeleiders en orthopedagogen.
Opbrengsten van groepen worden besproken evenals de opbrengsten op
uitstroomperspectief. Tevens is van belang hoe de doorgaande lijn van leerlingen uit het
SO naar het VSO eruitziet. Vanuit het gezamenlijk CvB worden keuzes gemaakt t.a.v.
opbrengst gericht werken. Deze keuzes worden vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan
en vertaald naar de jaarkalender.
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5 Leerresultaten
5.1:Toetsen:Leerdomeinen
Voor een adequate zorgstructuur is het van belang om te handelen vanuit zo objectief
mogelijke gegevens. Vanuit het opgestelde OPP wordt een objectieve start gemaakt door
onderzoeksgegevens te vertalen naar ontwikkelingsgerichte leerdoelen. Deze leerdoelen
worden opgenomen in groepsplannen en hierin wordt eveneens een aanpak beschreven.
De vorderingen worden gevolgd door observatie van de leerlingen a.d.h.v. de leerlijnen.
Dit is echter een subjectieve manier van meten. Voornamelijk omdat het voor de
leerlingen van de Antoon van Dijkschool vaak moeilijk is het geleerde in diverse
contexten te kunnen toepassen. Bovendien wordt door het handelingsgerichte werken
telkens aangesloten op de zone van de naaste ontwikkeling en meten we niet eventuele
andere aanwezige potentie.
Onafhankelijke toetsen meten op een objectieve manier het niveau en de opbrengsten
van leerlingen. We kunnen op deze manier onze interpretaties objectiveren en een
gedegen analyse maken. We gebruiken de toetsen niet als diagnostisch middel maar
puur als geobjectiveerde toets naast de subjectieve observatiegegevens van de
observaties.
In het Speciaal Onderwijs zijn niet altijd de voorwaarden aanwezig om een toets te
kunnen afnemen. Te denken valt aan het ontbreken van schrijfvaardigheden,
leesvaardigheden, communicatieve vaardigheden. Deze rand voorwaardelijke zaken
brengen de objectiviteit en validiteit van een toets in gevaar. Vandaar dat er een
toetskalender is opgesteld. Hierin staat vermeld op welk niveau een leerling minimaal
moet functioneren om van een valide meting te kunnen spreken. (zie bijlage:
toetskalender)
We kennen binnen de Antoon van Dijkschool ook enkele officiële examens. De IVIO
examens. Deze worden door een examenleider en een externe waarnemer afgenomen.
Daarnaast bestaat de toets Brug naar Werk.
5.2:Groepskaart
De groepskaart is een onderdeel in ParnasSys en is ondersteunend voor het in beeld
brengen van de opbrengsten. In de groepskaart wordt middels percentages inzichtelijk
gemaakt of een leerling zich ontwikkelt onder, op of boven het verwachte
ontwikkelingsperspectief.
Op deze manier kunnen we meten of leerlingen voldoen aan de norm van 75% zoals die
verwacht mag worden aan het eind van de schoolloopbaan (quote onderzoekskader
2017).
5.3:Toetsen van de sociaal emotionele ontwikkeling
Leerlingen komen tot ontwikkeling wanneer ze sociale, fysieke en psychische veiligheid
ervaren. De school draagt zorg voor en veilige omgeving.
In de dagelijks gang van zaken zorgen leerkrachten voor een veilig klimaat waarin elke
leerling tot leren komt. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk
functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat we op het gebied van de sociaal
emotionele ontwikkeling eveneens doelen stellen aan onze leerlingen. In elke groep voor
SO en VSO is een groepsplan opgesteld voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
De te behalen leerdoelen worden twee keer per jaar geëvalueerd in de groepsbespreking.
Op schoolniveau ligt er een plicht om de sociaal emotionele veiligheid van leerlingen
objectief te meten. In schooljaar 2021-2022 wordt zowel in het SO als het VSO, ZIEN als
meetinstrument geïmplementeerd. Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel
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functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft
handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en -materialen. Met de
leerlingvragenlijst ‘Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat’, kan de sociale veiligheid
gemonitord worden.

6 Zorgoverleg
In de zorgstructuur van de Antoon van Dijkschool zijn vaste zorg-overlegmomenten
opgenomen. Iedere 2 weken heeft het zorgteam bestaande uit IB’ers, orthopedagogen en
school maatschappelijk werk (SMW) overleg. Hierin worden o.a. de lopende hulpvragen
vanuit school besproken, begeleiding thuis vanuit SMW en beleidszaken op
ondersteuningsniveau. Indien nodig wordt een Multi disciplinair overleg (MDO) gepland
met betrokkenen.
6.1 Groepsbespreking
Vier keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats; 2x tussenevaluatie, 2x
leerlingbespreking. De intern begeleider en de leerkracht(en) van de groep zijn hierbij
aanwezig. Bij de leerlingbespreking sluit tevens de orthopedagoog aan.
In de besprekingen staan de volgende onderwerpen centraal:
Tussenevaluatie 1:
- De start van het schooljaar
- Het opstellen van de groepsplannen
- De groepsorganisatie en de planning
- Bijzonderheden per ontwikkelingsgebied
- Bijzonderheden leerlingen
Leerlingbespreking 1:
- Resultaten per leerdomein
- Opvallende leerlingen qua resultaten
- Analyse op resultaten
- Terugblik en vooruitblik op het aanbod
- Opstellen nieuwe groepsplannen
- Verwachting uitspreken voor leerresultaten groepsbespreking 4
- Vaststellen bespreekpunten en leerlingen voor het CvB
- Bespreken OPP’s en waar nodig aanpassen/ -vullen
Tussenevaluatie 2:
- Voortgang groepsplannen en leerresultaten
- Bespreken toetsafname
- Bespreken resultaten ZIEN!
- Bespreken bijzonderheden
Leerlingbespreking 2:
-Toetsresultaten (objectieve toetsen)
- Analyse op resultaten
- Terugblik op het aanbod
- Niveaubepaling per leerdomein voor start nieuw schooljaar
- Verwachting nieuw schooljaar
- Bijstellen leerroutes
- Updaten OPP’s
- Vaststellen bespreekpunten en leerlingen voor CvB
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6.2 Commissie van Begeleiding (CvB)
De commissie van begeleiding komt regelmatig bijeen. We onderscheiden drie vormen
binnen het CvB:
Regulier CvB.
Tijdens het reguliere CvB komen directeur (voorzitter), teamleiders, intern begeleiders,
orthopedagogen en maatschappelijk werker bij elkaar. Op casusniveau worden
leerkrachten ook uitgenodigd aan te sluiten. Ze bespreken in een apart CvB voor SO en
VSO reguliere zaken m.b.t. leerlingen. Te denken valt aan het bespreken van nieuwe
leerlingen, aanmeldingen, thuiszitters, aanvullend onderzoek, lopende hulpvragen van
leerlingen enz.
Groot CvB
Het groot CvB komt twee keer per jaar bijeen. Hierin hebben de directeur (voorzitter),
teamleiders, intern begeleiders, orthopedagogen, maatschappelijk werker en op
aanvraag jeugdarts e.a. zitting. Tijdens dit groot CvB worden waar nodig leerroutes en
uitstroombestemmingen aangepast en de OPP’s besproken en vastgesteld. Daarnaast
vindt er een evaluatie plaats van de therapieën die tijdens lestijd gegeven worden en
wordt besloten over de toezegging van voortgang van de therapie tijdens lestijd of niet.
Gezamenlijk CvB
Het gezamenlijk CvB komt twee keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de directeur
(voorzitter), intern begeleiders en de teamleiders. Dit is een CvB waarbij SO en VSO
samen deelnemen. De resultaten op schoolniveau worden besproken en de geanalyseerd.
Acties worden vastgelegd in het meerjaren-verbeterplan en uitgewerkt in een jaarplan.
6.3 Intern MDO
Wanneer een leerkracht een specifieke hulpvraag heeft voor een leerling uit de groep, dan
kan de leerkracht een hulpvraag indienen bij de intern begeleider. Hiervoor vult de
leerkracht een hulpvraagformulier in. Daarmee wordt het hulpvragentraject ingezet. De
intern begeleider gaat in gesprek met de leerkracht en bespreekt de casus in het zorgteam.
De intern begeleider zal de hulpvraag verder verkennen met de orthopedagoog en
maatschappelijk werker. Middels een intern MDO kan de hulpvraag verduidelijkt worden
en kan de logopedist of fysiotherapeut die aan school verbonden is aansluiten. Een
volgende stap kan een MDO zijn waarbij ouders en betrokken externe kunnen worden
uitgenodigd.

7 Dossiervorming
ParnasSys is een leerlingvolgsysteem en een administratiesysteem. Hierin borgen we op
leerling- en groepsniveau alle gegevens, documenten en afspraken rondom de leerlingen,
besprekingen e.d.
Een onderdeel van ParnasSys is het leerlingvolgsysteem waarin we de ontwikkeling van
leerlingen op de leerlijnen kunnen monitoren.
Hierin worden doelen vastgelegd, maken en borgen we groepsplannen.
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8 Ouders
Ouders willen goed geïnformeerd worden over het welbevinden van hun kind en de
leervorderingen. Vooral een kind binnen het Speciaal onderwijs vraagt vaak specifieke
zorg. Samenwerking tussen ouders, leerling en school is noodzakelijk om uiteindelijk een
passend aanbod te realiseren. Samen weten meer dan één !
We proberen in onze dagelijkse gang van zaken ouders zoveel mogelijk te betrekken. Zo
proberen we onderwijs over de drempel van school heen te tillen door via diverse
communicatiemiddelen ouders mee te nemen in te behalen leerdoelen en de werkwijze
waarop we dat aanbieden. Zo wordt er vanuit de klas minimaal één keer per week
gecommuniceerd via Parro.
Daarnaast kennen we natuurlijk formele oudergespreksmomenten. Deze vinden drie keer
per jaar plaats. Elk gesprek kent een bepaalde inhoud. Het accent ligt altijd op sociale
veiligheid én leerdoelen. We willen ouders als partner. Daarnaast zijn er diverse
formaliteiten die in de diverse gesprekken plaatsvinden zoals het ondertekenen van het
OPP en andere protocollen.
Buiten deze reguliere gesprekken worden ouders altijd op de hoogte gesteld van
gebeurtenissen en worden ze uitgenodigd op gesprek wanneer er sprake is van overleg
rondom de ontwikkeling van een leerling.

9 Extra ondersteuning
Binnen de Antoon van Dijkschool zitten leerling met een verstandelijke beperking.
Daarop wordt onderwijs afgestemd. Een groot aantal leerlingen kent meervoudige
handicaps en hebben daarvoor extra ondersteuning nodig van gespecialiseerde krachten.
We maken gebruik van :
Logopedisten
Cesar therapeuten
Psychomotorische therapeuten
Speltherapeuten
Fysiotherapeute
Koninklijke Visio
De gespecialiseerde hulp wordt geboden op school door specialisten die vanuit een
externe organisatie externe ondersteuning bieden. Een uitzondering hierop zijn de
logopedisten.
De therapeuten bieden de extra ondersteuning binnen de reguliere tijd. Dat betekent dat
de leertijd om leerdoelen te behalen die de school stelt, afneemt.
Voor logopedie is dit alleen het geval wanneer leerlingen individuele therapie krijgen. De
logopedisten geven ook lessen mondelinge taal in groepsverband en verzorgen de cursus
gebarentaal voor leerkrachten.
Tijdens het reguliere CvB worden de aanvragen voor therapie tijdens lestijd besproken en
eventueel goed dan wel afgekeurd.
Twee keer per jaar wordt tijdens het groot CvB geëvalueerd welke therapieën voortgezet
worden. De therapeuten leveren een (tussen)evaluatie aan o.b.v. het opgestelde
behandelplan vooraf.
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10 Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. De regering wil dat zoveel mogelijk
kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Maar kinderen die het echt
nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. De wet Passend Onderwijs is
1 augustus 2014 ingegaan. Gewone en speciale scholen gaan meer samenwerken in een
Samenwerkingsverband om nog beter onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken.
Goed samenwerken met instellingen voor Jeugdhulp en gemeenten is eveneens belangrijk.
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de basisschool in de buurt óf als al duidelijk is dat
speciaal onderwijs nodig is, direct bij de speciale school. Hierover is altijd eerst overleg
met het betreffende samenwerkingsverband.
Als al vroeg duidelijk is dat een kind (nog) niet naar de reguliere basisschool kan gaan en
dat speciaal onderwijs nodig is kan het kind aangemeld worden bij onze school. Onze
school gaat dan samen met ouders bekijken of onze school een passende plek voor het
kind is. Als speciaal onderwijs nodig is vraagt de school in nauw overleg met ouders een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor het speciaal onderwijs.
De school heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat de school (samen met de ouders) een
passend onderwijsprogramma voor het kind maakt. Scholen moeten met de ingang van
Passend Onderwijs duidelijk beschrijven welke ondersteuning zij zelf bieden of met hulp
van anderen. Bovendien kijkt de Antoon van dijkschool of het kind past binnen het
aannameprofiel van de school.
Wanneer een leerling verhuist van een SO/VSO naar een andere SO/VSO school dan vraagt
de school, in afstemming met ouders, eerder een TLV aan. Bij een overstap naar een
andere school vóór augustus 2016 moet de school dus eerder een TLV voor het kind
aanvragen. De school vraagt deze TLV aan bij het Samenwerkings- verband in de regio
waar de leerling woont. De commissie die deze TLV afgeeft bekijkt kritisch of uw kind
speciaal onderwijs nodig heeft en bepaalt voor hoeveel jaren de TLV geldig is. Tegen het
eind van de geldigheids- periode van de TLV wordt, als voortzetting van speciaal onderwijs
nodig is, een nieuwe TLV aangevraagd.
Wanneer een kind op een gewone school zit en dit ook met extra ondersteuning niet
voldoende is, kan school in afstemming met ouders, een plaatsing op het speciaal (basis)
onderwijs aanvragen. De school vraagt een TLV aan voor het speciaal onderwijs voor
zolang dit nodig is. Verloopt de ontwikkeling van het kind dusdanig dat een overstap naar
het regulier onderwijs gemaakt kan worden dan gaat de school daarover met ouders in
gesprek.
Het samenwerkingsverband waarmee de Antoon
Samenwerkingsverband: SWV Helmond-Peelland.

Versie 2020-2021
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Zorgcyclus 2021-2022 SO

Leerkrachtenhandleiding zorgcyclus 2021-2022
Tijdpad
Week

Datum

Activiteit

36
37

6 Tm 10 sept
13 Tm 17 sept

Doornemen groepsprofiel en OPP’s leerlingen
Groepsplannen opstellen + informatiemiddag/avond organiseren voor
je klas.
15 september = studiedag

38
39
40

20 Tm 24 sept
27 sept Tm 1 Okt
4 Tm 8 okt

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2

11 Tm 15 okt
18 Tm 22 okt
25 Tm 29 okt
1 Tm 5 nov
8 Tm 12 nov
15 Tm 19 nov
22 Tm 26 nov
29 nov Tm 3 dec
6 Tm 10 dec
13 Tm 17 dec
20 Tm 24 dec
27 Tm 31 dec
3 Tm 7 jan
10 Tm 14 jan

3

17 Tm 21 jan

4

24 Tm 28 jan

Kennismakingsgesprekken met ouders
Kennismakingsgesprekken met ouders
7 okt = studiedag
Evaluatie plaatsing nieuwe leerlingen
Herfstvakantie
Tussenevaluatie
Tussenevaluatie
23 november = studiedag implementatie ZIEN!

Kerstvakantie
Kerstvakantie
CITO voor
(bovenbouw)leerlingen in UB 4.
(leerlingen die volgend jaar
doostromen naar VSO)
Afsluiten groepsplanperiode 1
Opstarten groepsplanperiode 2

Afsluiten groepsplanperiode 1
Opstarten groepsplanperiode 2
24 januari = studiedag

5

31 jan Tm 4 feb

Afsluiten groepsplanperiode 1
Opstarten groepsplanperiode 2

6

7 Tm 11 feb

8 februari is het groot CvB

Groepsplannen evalueren
OPP’s doornemen
Rapporten maken
Groepsbesprekingen
Leerlingbesprekingen
Opstellen nieuwe groepsplannen
Groepsplannen evalueren
OPP’s doornemen
Rapporten maken
Groepsbesprekingen
Leerlingbesprekingen
Opstellen nieuwe groepsplannen
Groepsplannen evalueren
OPP’s doornemen
Rapporten maken
Groepsbespreking
Leerlingbesprekingen
Opstellen nieuwe groepsplannen

1

7

14 Tm 18 feb

Opstellen nieuwe groepsplannen
Op 10 februari gaan rapporten mee naar huis.
Oudergesprekken + start groepsplanperiode 2

8

21 Tm 25 feb

Oudergesprekken

9
10
11
12
13

Voorjaarsvakantie

14

28 feb Tm 4 mrt
7 Tm 11 maart
14 Tm 18 maart
21 Tm 25 maart
28 mrt Tm 1
april
4 Tm 8 april

15
16

11 Tm 15 april
18 Tm 22 april

17
18
19
20
21

25 Tm 29 april
2 Tm 6 mei
9 Tm 13 mei
16 Tm 20 mei
23 Tm 27 mei

22
23

30 mei Tm 3 juni
6 Tm 10 juni

Afsluiten groepsplanperiode 2

24

6 juni 1e
pinksterdag
13 Tm 17 juni

Afsluiten groepsplanperiode 2

25

20 Tm 24 juni

Afsluiten groepsplanperiode 2

26

27 jun Tm 1 juli

Overdrachten inplannen

27

4 Tm 8 juli

27 juni is een studiedag
28 juni is het groot CvB
Oudergesprekken + overdrachten inplannen

28

11 Tm 15 juli

Oudergesprekken + overdrachten inplannen

29

18 Tm 22 juli

Laatste schoolweek

30

25 maart = studiedag
Tussenevaluatie
Tussenevaluatie

18 april 2e paasdag
Meivakantie
Meivakantie

26 mei hemelvaart

Groepsplannen evalueren
OPP’s doornemen
Leerlingbesprekingen
Rapporten maken
Groepsplannen evalueren
OPP’s doornemen
Leerlingbesprekingen
Rapporten maken
Groepsplannen evalueren
OPP’s doornemen
Leerlingbesprekingen
Rapporten maken

Zomervakantie

Toevoegen:
2

Planning ZIEN!
Plan maken volgens ZIEN!
Invullen zien, informeren team en invullen leerlinglijsten in mei

3

Toelichting zorgcyclus
Groepsplanperiodes:
In de zorgkalender staan de data genoemd van de start van de groepsplanperiodes. Dit zijn de
officiële data waarop je met het groepsplan in de klas aan de slag gaat.
Start groepsplanperiode 1: 20-09-2021
Start groepsplanperiode 2: 14-02-2022
Data groepsplannen opstellen in ParnasSys
Vanaf 06-09-2021 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys de groepsplannen voor periode 1 op te
stellen. Deze periode sluit op 31-01-2022.
Vanaf 01-02-2022 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys groepsplannen voor periode 2 op te
stellen. Deze periode sluit op 30-06-2022.
Implementatie methode ZIEN!
In het schooljaar 2021-2022 zal ZIEN! geïmplementeerd worden. Met deze methode breng je het
sociaal emotioneel functioneren in kaart en kun je deze ontwikkeling volgen en plannen. Dit betekent
dat je in het begin van volgend schooljaar geen groepsplan voor sociaal gedrag hoeft te maken. Jullie
krijgen nog informatie aangeleverd over de inhoud op het gebied van SEO voor de eerste periode.
Op de studiedag van 23 november zal een start worden gemaakt met de implementatie.

Doornemen groepsprofiel en
OPP’s leerlingen

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistent

Wanneer bekend wordt in welke groep je staat en welke leerlingen je in je groep krijgt neem je
samen met je klassenteam het groepsprofiel en de OPP’s van de leerlingen door. Dit is de basis
voor je klassenorganisatie in de groep. Stem samen af wat vanuit het groepsprofiel en de OPP’s
belangrijk is voor:
 De inrichting van je groep
 Het aanbod in je groep
 Regels en afspraken voor leerlingen
 Taakverdeling onderling
Het groepsprofiel kun je vinden in: AVD_team SO – kanaal zorgstructuur – 200827 groepsprofielen.
Groepsplannen opstellen in
Leerkracht
ParnasSys
Evt. Met hulp van IB
Zie handleiding groepsplannen opstellen in ParnasSys.
Het opstellen van de groepsplannen in ParnasSys wordt in het begin van het schooljaar nogmaals
uitgelegd (tijdens de terugkomdag).
Vanaf 06-09-2021 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys de groepsplannen voor periode 1 op te
stellen. Start groepsplanperiode 1: 20-09-2021. Sluiting groepsplanperiode 1: 31-01-2022.
Voor de volgende vakgebieden wordt er een groepsplan gemaakt:
Rekenen
Mondelinge taal
Begrijpend lezen
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Technisch lezen
Spelling
Leren leren
Voor de eerste groepsplanperiode wordt er geengroepsplan SEO gemaakt, gezien de
implementatie van ZIEN! Een ‘groepsplan’ hiervoor wordt aangeleverd.
Belangrijk:
Graag een seintje naar de IB-er zodra de groepsplannen klaar zijn.

Evaluatie plaatsing nieuwe
Leerkracht
leerlingen in CvB
CvB
Op 5 en 19 oktober
Ib/Ortho komen observeren bij nieuwe leerlingen
*Dit onderdeel geldt alleen voor leerkrachten die leerlingen in hun groep hebben die dit schooljaar
bij ons op school gestart zijn. Wanneer leerlingen later dit schooljaar starten bij ons op school
wordt dit proces ook in gang gezet dus dan is dit onderdeel alsnog van toepassing.
Zes weken nadat een leerling geplaatst is op de Antoon van Dijkschool wordt door de Commissie
van Begeleiding geëvalueerd of de leerling terecht is geplaatst op de Antoon van Dijkschool en of
de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Hierbij kijken we naar
plaatsing binnen de school en de betreffende groep.
Om hier een duidelijk beeld van te krijgen komt de orthopedagoog en/of IB’er in de groep
observeren en worden door de leerkracht onderstaande vragen beantwoord. De leerkracht wordt
uitgenodigd voor de CVB bespreking en bereid daarbij de volgende vragen voor:
- Wat is jullie algemene indruk van de leerling de eerste weken op school?
- Vindt hij/zij aansluiting binnen de groep?
- Is zijn/haar ondersteuningsbehoefte duidelijk? Zijn er eventueel aanvullingen,
aanpassingen welke we in het OPP kunnen verwerken?
- Vinden jullie de huidige groep passend? Zo nee, waarom niet en in welke groep zou hij/zij
mogelijk beter passen?
- Kan er voldoende tegemoet gekomen worden aan de ondersteuningsbehoefte van deze
leerling? Zo nee, kun je onderbouwen waarom niet?
- Vinden jullie dat de leerling terecht geplaatst is op de Antoon van Dijkschool?
- Hebben jullie verder nog opmerkingen/aanvullingen?

Oudergesprekken 1
(kennismaking / OPP)

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner

Ouders worden via Parro uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht.
Vooraf wordt het OPP meegegeven of gemaild. Dit OPP is in juli 2021 vastgesteld door de CVB.
Ouders mogen het OPP ondertekend mee naar het oudergesprek nemen. Wanneer je het OPP per
mail verstuurd zorg je tijdens het gesprek dat er een uitgeprint OPP ligt wat ouders direct kunnen
ondertekenen.
! !Alle ondertekende OPP's mag je afgeven bij Astrid. Zij zorgt dat deze in ParnasSys komen te
hangen.
Wanneer je gedurende het jaar aanpassingen maakt in het OPP kan dit in het werk OPP in teams.
De definitieve versie hangt dus in ParnasSys en wordt elk jaar opnieuw er in gezet.
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Vul tijdens het kennismakingsgesprek het “gespreksverslag oudergesprek” in.
Dit is te vinden in AvD_team SO in het kanaal “formats en sjablonen”
Sla het verslag op in ParnasSys bij de betreffende leerling.
Inhoud van de oudergesprekken: (kennismakingsgesprekken)
 Hoe gaat het thuis?
 Hoe zien zij hun kind?
 Wat doet de leerling graag thuis?
 Wat zijn talenten van de leerling?
 Wat zijn verwachtingen van ouders het komende schooljaar?
 Indruk van de leerkracht na de eerste weken.
 Doelen waaraan de komende periode gewerkt gaat worden.
 Vraag tijdens het oudergesprek of het onderdeel medicatie en hulpverlening uit het OPP
nog actueel is en pas zo nodig aan. (Dit mag in het werk OPP in teams) Wijzig dit ook in
ParnasSys zelf bij de leerlinggegevens. ! Mocht er hulpverlening veranderen n.a.v. de
oudergesprekken, geef dit aub ook door aan betrokken personen vanuit school. (SMW,
Ortho, Logopedie.) Bijvoorbeeld: is logopedie vanuit een particuliere praktijk gestopt?
Geef dit door aan de logopedisten.
Voor de leerlingen die volgend jaar doorstromen naar vervolgonderwijs:
 Geef aan dat zij de mogelijkheid hebben voor een rondleiding van Irma wanneer de
leerling mogelijkerwijs door gaat stromen naar het VSO. Zij kunnen ten allen tijde een
afspraak maken met Irma. i.hermans@ssoe.nl

Tussenevaluatie
Samen tussentijds evalueren
hoe het gaat met je groep

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner
IB (plant vooraf een groepsbezoek in)

Gesprek wordt ingepland door de IB-er (60 minuten)
Vul voor de tussenevaluatie de bijzonderheden in het “gespreksformat tussenevaluatie” in. Doe
dit kort en bondig. De IB-er zal het format verder aanvullen tijdens de tussenevaluatie.
Het format is te vinden in AvD_team SO in het kanaal formats en sjablonen.
Sla het format op in je eigen teamsmap bij “groepsbesprekingen”.
De volgende punten worden besproken:
 Groepsanalyse van juni 2021.
 Acties uit de leerlingbespreking van juni.
 Past jullie groep in de beschrijving van het groepsprofiel? Zo ja, hoe zie je dit terug? Zo
nee, wat mis je? Welke dingen zijn er anders?
 Groepsplan ZIEN!
 Hoe is het opstellen van de groepsplannen gegaan?
 Ben je tevreden over je klassenorganisatie? Methodes/ middelen die je gebruikt.
Instructiegroepen, klassenomgeving, ect.?
 Opvallende zaken m.b.t. de niveaus van leerlingen. Zijn er grote verschillen
streef/instructie/beheersingsniveau?
 Overige vragen van de leerkracht/IB-er.
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Groepsplannen evalueren in
Leerkracht
ParnaSsys (voorbereiding
IB
groepsbespreking)
Voorbereiding groepsbespreking
Leerkrachten evalueren hun groepsplannen in ParnasSys en scoren waar mogelijk ook nog andere
doelen (van bijvoorbeeld een niveau hoger) om een zo volledig mogelijk beeld van de leerling te
krijgen. Daarbij zorg je ervoor dat je niveau overzicht is ingevuld en het juiste instructieniveau
vermeld staat. Dit doe je uiterlijk 1 week voor je ingeplande groepsbespreking.
Voor een handleiding hiervan kun je kijken in AVD_team – kanaal: leerlingvolgsysteem –
handleidingen. - kies ‘sublesgroep.pdf of ‘teamscholing 21 jun
Heb je vragen hierover, neem dan contact op met je IB-er.
De IB-er zal ter voorbereiding op de groepsbespreking (wanneer de plannen geëvalueerd zijn) het
leerlijnenprofiel van de groep uit ParnasSys als basis gebruiken voor de groepsbespreking.
Zorg er daarom voor dat een week voor jouw groepsbespreking, de doelen zoveel mogelijk
geëvalueerd zijn zodat het beeld zo compleet mogelijk is.
Op dinsdag 14 december zullen we communiceren op welke dag/datum jouw groepsbespreking is.

Groepsbespreking met IB

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner / onderwijsassistent
IB

Groepsbespreking duurt 2 uur en wordt ingepland door de IB-er
Bij elke groepsbespreking zullen beide IB-ers aanwezig zijn.
Tijdens de groepsbespreking zullen de opbrengsten en bijzonderheden per leerlijn doorgesproken
worden. We gebruiken hier het leerlijnenprofiel van de groep voor uit ParnasSys. Er kunnen
afspraken gemaakt worden op groepsniveau voor het komende half jaar. Deze worden genoteerd
in het gespreksformat wat in je eigen klassenmap komt te staan onder “groepsbesprekingen”.
Tijdens de groepsbespreking zullen we ook kijken naar de ingevulde ZIEN lijsten per klas. Tijdens
de groepsbespreking stellen we doel(en) op waaraan de komende periode gewerkt zal gaan
worden. Dit doen we op basis van de gegevens uit ZIEN. De doelen worden in het format van de
groepsbespreking beschreven. Hier hoeft geen apart groepsplan voor gemaakt te worden.
Tijdens de bespreking zal het niveauoverzicht opnieuw bijgewerkt worden door IB.
In het OPP wordt bij de leerlijnen aangegeven welk streefniveau de leerling heeft en in welk
instructieniveau de leerling werkt.
Na de groesp- en leerlingbespreking zullen alle leerlingen doorgesproken worden in het grote
CVB. Wanneer er grote wijzigingen in het OPP aangebracht worden tijdens de leerlingbespreking
of tijdens het grote CvB worden ouders hier door de leerkracht of iemand van het zorgteam van op
de hoogte gebracht tijdens het oudergesprek. De Ib-er geeft indien nodig een terugkoppeling aan
de leerkracht.
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Voorbereiding
Leerkrachten
leerlingbespreking met
Orthopedagoog
orthopedagoog
Ter voorbereiding wordt gevraagd het OPP op de volgende zaken te checken en aan te passen
(aanpassingen graag vóór de leerlingebespreking geel gearceerd in het OPP opnemen):







Zijn er wijzigingen in de gezinssituatie/ huidige hulpverlening?
Zijn de bevorderende en belemmerende factoren herkenbaar en in hoeverre is de
ondersteuningsbehoefte voldoende/ passend omschreven en wordt deze toegepast?
Zijn er aanvullende handelingsadviezen gekomen vanuit de diverse therapieën en zijn deze
opgenomen in het OPP?
Is de uitstroombestemming zoals deze nu is geformuleerd passend?
Is het groepsprofiel van de leerling passend bij zijn/haar ondersteuningsbehoeften?
Zijn er bijzonderheden m.b.t. individuele leerlingen welke nog niet zijn vastgelegd in een
hulpvraag?

Voor leerlingen van groep 7 (11-jarigen)


leerlingen met UB 4 ): wat is het advies vanuit ons als AvD, wat betreft de
uitstroombestemming (VSO/ PrO of integratieklas?)

Voor leerlingen van groep 8 (12 jarigen)


Uitkomst van acties n.a.v. advies ACT, bij twijfel VSO/ Pro of integratieklas. Wat is de
status van de aanmelding bij de VO-school?

Leerlingbespreking met
Leerkrachten
orthopedagoog
Orthopedagoog
Tijdens de leerlingbespreking, uitgevoerd door orthopedagogen wordt ingezoomd op het OPP van
de individuele leerling.
Voor leerlingen van groep 7 (11-jarigen)


Leerlingen met UB 4 ): wat is het advies vanuit ons als AvD, wat betreft de
uitstroombestemming (VSO/ PrO of integratieklas?)

Voor leerlingen van groep 8 (12-jarigen)


Uitkomst van acties n.a.v. advies ACT, bij twijfel VSO/ Pro of integratieklas. Wat is de
status van de aanmelding bij de VO-school?
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Nieuwe groepsplannen
Leerkracht
opstellen in ParnasSys
Zie handleiding groepsplannen opstellen in ParnasSys.
Vanaf 01-02-2022 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys groepsplannen voor periode 2 op te
stellen. Deze periode sluit op 30-06-2022.
Voor de volgende vakgebieden wordt er een groepsplan gemaakt:
Rekenen
Mondelinge taal
Begrijpend lezen
Technisch lezen
Spelling
Leren leren
Voor sociaal gedrag is in de groepsbespreking in overleg met IB een doel opgesteld mbt
welbevinden en betrokkenheid waaraan je de komende periode gaat werken in je groep. Tijdens
de groepsbespreking in juni wordt besproken op welke wijze er aan het doel mbt sociaal gedrag
gewerkt is en wat de opbrengsten zijn.
Heb je vragen, stel deze bij je IB-er.

Rapporten maken

leerkracht

We gebruiken ook nu nog het bestaande format voor het maken van de rapporten voor de
leerlingen.
Een format van het rapport is te vinden in teams. AVD team SO - formats en sjablonen.
Sla het rapport op bij de leerlingmap in ParnasSys.
Op 10 februari gaan rapporten mee naar huis.
Je geeft per ontwikkelingsgebied een korte beschrijving van wat het kind geleerd heeft en wat
hij/zij nog mag leren of je vertelt in welke methodes of aan welke thema’s en lessen je gewerkt
hebt en welke doelen de leerling behaald heeft. Kijk wat bij jouw groep past bij het invullen van
de rapporten.
Daarnaast heb je de afgelopen periode de talenten, werkjes of foto’s verzameld die je in een
snelhechter bij mag voegen bij het rapport.
Het rapport hoeft niet mee terug naar school.
Oudergesprekken 2 inplannen Leerkracht
en voorbereiden
De leerkracht maakt met ouders een afspraak via Parro.
De leerkracht is op de hoogte van onderstaande afspraken en informatie wanneer dit voor
leerlingen uit haar klas van toepassing is.
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Voor de leerlingen die dit jaar 11 zijn of 11 worden (dus over 1,5 jaar doorstromen naar het VSO of
een andere vorm van vervolgonderwijs moet in het oudergesprek het volgende besproken worden.
 Leerlingen met uitstroombestemming 4 hebben meerdere doorstroommogelijkheden
(praktijkonderwijs/VSO) ouders hebben nu tijd om zich hierop te oriënteren.
 Dat een leerling plaatsbaar is in het VSO is niet altijd vanzelfsprekend. Er wordt door het
VSO opnieuw een beeldvorming gedaan. Het VSO heeft andere toelatingscriteria. Ouders
moeten hier tijdig van op de hoogte gesteld worden zodat dit niet als een verrassing komt.
 De folder mbt doorstroom naar het VSO wordt meegegeven door ouders. Zorg er vooraf
voor dat je in beeld hebt voor wie deze folder van toepassing is. Dit kun je navragen bij je
IB-er.

Oudergesprekken 2
Leerkracht
(rapport en nieuwe doelen
Leerkrachtondersteuner
bespreken)
Ouders worden via Parro uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht.
Gesprekspunten
Hoe gaat het (thuis) met de leerling?
Hebben ouders vragen/opmerkingen? (n.a.v. het rapport.)
Doelen waaraan de komende periode gewerkt gaat worden en waar de afgelopen periode aan
gewerkt is.
 Vraag tijdens het oudergesprek of het onderdeel medicatie en hulpverlening uit het OPP
nog actueel is en pas zo nodig aan. (Dit mag in het werk OPP in teams) Wijzig dit ook in
ParnasSys.
 Zijn er grote wijzigingen aangebracht in eht OPP (denk aan UB)
Voor de leerlingen die volgend jaar doorstromen naar vervolgonderwijs:
 Geef aan dat zij de mogelijkheid hebben voor een rondleiding van Irma wanneer de
leerling mogelijkerwijs door gaat stromen naar het VSO.
Er wordt een gespreksverslag gemaakt en deze wordt ondertekend door ouders/verzorgers (in
teams is het gespreksformat te vinden).
Let op* in het gespreksverslag moet beschreven staan dat de doorstroom en de mogelijkheden
voor ouders om te oriënteren op vervolgonderwijs besproken zijn met ouders. Noteer afspraken
die je met ouders maakt en punten die besproken zijn zo volledig mogelijk in het verslag!!

Tussenevaluatie
Leerkracht
Samen tussentijds evalueren
Leerkrachtondersteuner
hoe het gaat met je groep
IB (plant vooraf een groepsbezoek in)
Gesprek wordt ingepland op behoefte van de leerkracht.
Leerkrachten kunnen een gesprek aanvragen en doorgeven wat zij graag willen bespreken.
Notuelen worden opgeslagen in de klassenmap bij groepsbesprekingen.
Toetsweek en evalueren
groepsplannen in ParnasSys
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In AVD_teamSO in kanaal zorgstructuur is de toetskalender te vinden.
Hierin staat alle informatie m.b.t. het afnemen van CITO toetsen en op welke wijze we de toetsen
opslaan.
De laatste toetsgegevens worden genoteerd in het OPP bij conceptuele vaardigheden.

Voorbereiding
Leerkracht
leerlingbespreking
Orthopedagoog (observaties inplannen)
Ter voorbereiding wordt gevraagd het OPP op de volgende zaken te checken en aan te passen
(aanpassingen graag vóór de leerlingebespreking geel gearceerd in het OPP opnemen):







Zijn er wijzigingen in de gezinssituatie/ huidige hulpverlening?
Zijn de bevorderende en belemmerende factoren herkenbaar en in hoeverre is de
ondersteuningsbehoefte voldoende/ passend omschreven en wordt deze toegepast?
Zijn er aanvullende handelingsadviezen gekomen vanuit de diverse therapieën en zijn deze
opgenomen in het OPP?
Is de uitstroombestemming zoals deze nu is geformuleerd passend?
Is het groepsprofiel van de leerling passend bij zijn/haar ondersteuningsbehoeften?
Zijn er bijzonderheden m.b.t. individuele leerlingen welke nog niet zijn vastgelegd in een
hulpvraag?

Voor leerlingen van groep 7 (11-jarigen)


leerlingen met UB 4 ): wat is het advies vanuit ons als AvD, wat betreft de
uitstroombestemming (VSO/ PrO of integratieklas?)

Voor leerlingen van groep 8 (12 jarigen)
Uitkomst van acties n.a.v. advies ACT, bij twijfel VSO/ Pro of integratieklas. Wat is de status van de
aanmelding bij de VO-school?
Groepsbespreking

Leerkracht
IB
Voorbereiding groepsbespreking
Leerkrachten evalueren hun groepsplannen in ParnasSys en scoren waar mogelijk ook nog andere
doelen (van bijvoorbeeld een niveau hoger) om een zo volledig mogelijk beeld van de leerling te
krijgen. Daarbij zorg je ervoor dat je niveau overzicht is ingevuld en het juiste instructieniveau
vermeld staat. Dit doe je uiterlijk 1 week voor je ingeplande groepsbespreking.
Voor een handleiding hiervan kun je kijken in AVD_team – kanaal: leerlingvolgsysteem –
handleidingen. - kies ‘sublesgroep.pdf of ‘teamscholing 21 jun
Heb je vragen hierover, neem dan contact op met je IB-er.
De IB-er zal ter voorbereiding op de groepsbespreking (wanneer de plannen geëvalueerd zijn) het
leerlijnenprofiel van de groep uit ParnasSys als basis gebruiken voor de groepsbespreking.
Zorg er daarom voor dat een week voor jouw groepsbespreking, de doelen zoveel mogelijk
geëvalueerd zijn zodat het beeld zo compleet mogelijk is.
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Overdrachten
Zodra bekend is welke klas en welke leerlingen je volgend jaar krijgt kun je overdrachten in gaan
plannen.
Noteer in ParnasSys wanneer en met wie je een overdracht hebt gehad. (onderwerp: overdracht +
jaartal)
Maak waar nodig afspraken en notities in ParnasSys bij de betreffende leerling.
Rapporten maken
Aanpassen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn (werkgroep betrokkenheid ?)
Een format hiervan is te vinden in de AVD SO teamsmap bij het kanaal: formats en sjablonen.
Kies: Rapport juni 2021 en sla het rapport bij de leerling op in ParnasSys.

Oudergesprekken
Oudergesprekken:
Tijdens het oudergesprek bespreek je de volgende punten:





Ontwikkeling van de leerling van het afgelopen jaar. (rapport, ontwikkeling op doelen,
persoonlijke groei/ontwikkelpunten)
Bijzonderheden m.b.t. hulpvragen mocht dit van toepassing zijn.
Check bij ouders of het stukje hulpverlening, medicatie en therapie nog actueel zijn in het
OPP en pas dit zo nodig aan.
Klas en bezetting volgend jaar??

Verslaglegging:
Noteer wat je tijdens het oudergesprek besproken hebt en de afspraken die met ouders gemaakt
zijn in het gespreksverslag wat je gebruikt voor de oudergesprekken. Dit format is te vinden in de
SO teamsmap bij formats en sjablonen. Sla dit gespreksverlsag op bij de leerling op in ParnasSys.
Belangrijk voor leerlingen die na volgend schooljaar door gaan stromen naar vervolgonderwijs:
(weet je niet zeker of dit leerlingen uit jouw groep betreft, vraag dit na bij je IB-er.)



Attendeer ouders hierop zodat zij weten dat dit proces richting vervolgonderwijs in gang
gezet gaat worden.
De routing van het proces m.b.t. de overstap naar verolgonderwijs krijgen ouders mee op
papier. Het is hierbij belangrijk dat zij weten dat er opnieuw een beeldvorming wordt
gedaan de school waar de leerling volgend jaar mogelijk naartoe gaat. Ook door ons VSO
wordt opnieuw een beeldvorming gedaan. De school geeft een pre-advies maar het
samenwerkingsverband stelt een definitief advies op mbt verolgonderwijs.
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Ouders krijgen daarnaast ook nog een folder met informatie over ons VSO.
Attendeer ouders erop dat ouders van leerlingen die na volgend schooljaar door gaan
stromen kunnen begin volgend schooljaar een rondleiding aanvragen bij Irma wanneer zij
hier behoefte aan hebben.
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Zorgcyclus 2021-2022 VSO

Leeswijzer zorgcyclus schooljaar 2021-2022
Toelichting zorgcyclus
Groepsplanperiodes:
In de zorgkalender staan de data genoemd van de start van de groepsplanperiodes. Dit zijn de
officiële data waarop je met het groepsplan in de klas aan de slag gaat.
Start groepsplanperiode 1: 20-09-2021
Start groepsplanperiode 2: 14-02-2022
Data groepsplannen opstellen in ParnasSys
Vanaf 06-09-2021 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys de groepsplannen voor periode 1 op te
stellen. Deze periode sluit op 31-01-2022.
Vanaf 01-02-2022 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys groepsplannen voor periode 2 op te
stellen. Deze periode sluit op 30-06-2022.
Implementatie methode ZIEN!
In het schooljaar 2021-2022 zal ZIEN! geïmplementeerd worden. Met deze methode breng je het
sociaal emotioneel functioneren in kaart en kun je deze ontwikkeling volgen en plannen. Dit betekent
dat je in het begin van volgend schooljaar geen groepsplan voor sociaal gedrag hoeft te maken. Jullie
krijgen nog informatie aangeleverd over de inhoud op het gebied van SEO voor de eerste periode.
Op de studiedag van 23 november zal een start worden gemaakt met de implementatie.
Overig
Na de uitwerking van de jaarplanner is er een kopje overig. Hierin staat belangrijke informatie zoals
de verdeling van de groepen IB-ortho, planning achtervang, overgangsdocument, datum uitschrijving
uitstromende leerlingen, bestelling methodes etc. Lees deze informatie goed door.
Data tussenevaluaties, groepsbesprekingen, evaluatie uitstroomtrajecten
De data voor de tussenevaluaties, groepsbesprekingen, evaluatie uitstroomtrajecten zijn al
ingepland. De data voor deze besprekingen kun je vinden in de bijlagen van dit bestand.

Tijdens overdracht
30 aug t/m 3 sep
6 sep t/m 10 sep

Doornemen groepsprofiel en
OPP’s leerlingen

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistent

Wanneer bekend wordt in welke groep je staat en welke leerlingen je in je groep krijgt neem je samen
met je klassenteam het groepsprofiel en de OPP’s van de leerlingen door. Dit is de basis voor je
klassenorganisatie in de groep. Stem samen af wat vanuit het groepsprofiel en de OPP’s belangrijk is
voor:
• De inrichting van je groep
• Het aanbod in je groep
• Regels en afspraken voor leerlingen
• Taakverdeling onderling
Het groepsprofiel kun je vinden in Teams: AVD_VSO – Formats en sjablonen.

6 sep t/m 17 sep

Groepsplannen opstellen in
ParnasSys

Leerkracht
Evt. met hulp van IB

Zie handleiding groepsplannen opstellen in ParnasSys. Het opstellen van de groepsplannen in ParnasSys
wordt in het begin van het schooljaar nogmaals uitgelegd (tijdens de terugkomdag).
Vanaf 06-09-2021 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys de groepsplannen voor periode 1 op te
stellen.
Start groepsplanperiode 1: 20-09-2021.
Sluiting groepsplanperiode 1: 31-01-2022.
Voor de volgende vakgebieden wordt er een groepsplan gemaakt:
• Rekenen
• Mondelinge taal
• Begrijpend lezen
• Technisch lezen
• Spelling
• Leren leren
In de eerste groepsplanperiode wordt er geen groepsplan SEO gemaakt, gezien de implementatie van
ZIEN!
Belangrijk:
- Maximaal drie instructiegroepjes per vakgebied.
- Graag een seintje naar de IB-er zodra de groepsplannen klaar zijn.
-Zodra de groepsplannen klaar zijn, verwerk je de stagedoelen in het stagemapje van de leerling.

Vrijdag 24 september

Sturen OPP’s naar
Leerkracht
ouders/verzorgers
De OPP’s worden op vrijdag 24 september per mail naar ouders/verzorgers verzonden, tenzij vastgelegd
is dat het OPP met de post wordt verstuurd. Zorg ervoor dat de laatst vastgestelde versie wordt
verstuurd. De laatst vastgestelde versie staat in Teams, onder de map leerlingenzorg.
Het OPP moet ondertekend worden door ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen dit doen tijdens
het eerste oudergesprek. De leerkracht zorgt ervoor dat het ondertekende OPP in ParnasSys staat.
4-5-6 oktober

Oudergesprekken zittende
leerlingen

Leerkracht
Evt. assistente
Evt. ATL of IB
Ouders worden via Parro uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht.
Inhoud van de oudergesprekken:
- Hoe gaat het thuis?
- Hoe zien zij hun kind?
- Wat doet de leerling graag thuis?
- Wat zijn talenten?
- Wat zijn verwachtingen van ouders het komende schooljaar?
- Indruk van de leerkracht: plaatsing binnen het VSO en de groep wordt besproken.
- Doelen waaraan de komende periode gewerkt gaat worden.
- Vraag tijdens het oudergesprek of het onderdeel medicatie en hulpverlening uit het OPP nog actueel is
en pas zo nodig aan. (Dit mag in het werk OPP in teams) Wijzig dit ook in ParnasSys.

Belangrijk:
• Controleer bij ATL of zij aansluiten bij het oudergesprek.
• Aanwezigheid IB/ortho nodig?
• Tijdens het oudergesprek wordt het OPP ondertekend. De leerkracht scant het ondertekende
OPP in en zorgt ervoor dat deze in ParnasSys komt te staan:
leerling-map-documenten-nieuw bestand. Kies de categorie: OPP en leerlingrapport.
• Er wordt een kort gespreksverslag gemaakt en deze wordt ondertekend door ouders/verzorgers
(afdelingen en leerlingen-afdelingen-VSO-VSO formats-gespreksverslag oudergesprek). Dit verslag
sla je op in ParnasSys: leerling-map-documenten-nieuw bestand. Kies de categorie: OPP
en leerlingrapport.

11 oktober

CvB evaluatie plaatsing

Leerkracht
CVB VSO
IB/Ortho komen observeren bij
nieuwe leerlingen
*Dit onderdeel geldt alleen voor leerkrachten die leerlingen in hun groep hebben die dit schooljaar bij
ons op school gestart zijn. Wanneer leerlingen later dit schooljaar starten bij ons op school wordt dit
proces ook in gang gezet dus dan is dit onderdeel alsnog van toepassing.
Zes weken nadat een leerling geplaatst is op de Antoon van Dijkschool wordt door de Commissie van
Begeleiding geëvalueerd of de leerling terecht is geplaatst op de Antoon van Dijkschool en of de school
kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Hierbij kijken we naar plaatsing binnen de
school en de betreffende groep.
Om hier een duidelijk beeld van te krijgen komt de orthopedagoog en/of IB’er in de groep observeren
en worden door de leerkracht onderstaande vragen beantwoord. De leerkracht wordt uitgenodigd voor
de CVB bespreking en bereidt daarbij de volgende vragen voor:
- Wat is jullie algemene indruk van de leerling de eerste weken op school?
- Vindt hij/zij aansluiting binnen de groep?
- Is zijn/haar ondersteuningsbehoefte duidelijk? Zijn er eventueel aanvullingen, aanpassingen
welke we in het OPP kunnen verwerken?
- Vinden jullie de huidige groep passend? Zo nee, waarom niet en in welke groep zou hij/zij
mogelijk beter passen?
- Kan er voldoende tegemoet gekomen worden aan de ondersteuningsbehoefte van deze
leerling? Zo nee, kun je onderbouwen waarom niet?
- Vinden jullie dat de leerling terecht geplaatst is op de Antoon van Dijkschool?
- Hebben jullie verder nog opmerkingen/aanvullingen?
12-13-14-15 oktober

Oudergesprekken nieuwe
leerlingen

Leerkracht
Evt. assistente
Evt. ATL of IB
Ouders worden via Parro uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht.
Inhoud van de oudergesprekken (kennismakingsgesprekken):
- Hoe gaat het thuis?
- Hoe zien zij hun kind?
- Wat doet de leerling graag thuis?
- Wat zijn talenten?
- Wat zijn verwachtingen van ouders het komende schooljaar?
- Indruk van de leerkracht: plaatsing binnen het VSO en de groep wordt besproken.
- Doelen waaraan de komende periode gewerkt gaat worden.

- Vraag tijdens het oudergesprek of het onderdeel medicatie en hulpverlening uit het OPP nog actueel is
en pas zo nodig aan. (Dit mag in het werk OPP in teams) Wijzig dit ook in ParnasSys.
Belangrijk:
• Controleer bij ATL of zij aansluiten bij het oudergesprek.
• Aanwezigheid IB/ortho nodig?
• Tijdens het oudergesprek wordt het OPP ondertekend. De leerkracht scant het ondertekende
OPP in en zorgt ervoor dat deze in ParnasSys komt te staan:
leerling-map-documenten-nieuw bestand. Kies de categorie: OPP en leerlingrapport.
• Er wordt een kort gespreksverslag gemaakt en deze wordt ondertekend door ouders/verzorgers
(afdelingen en leerlingen-afdelingen-VSO-VSO formats-gespreksverslag oudergesprek). Dit verslag
sla je op in ParnasSys: leerling-map-documenten-nieuw bestand. Kies de categorie: OPP
en leerlingrapport.

1 nov t/m 12 nov

Tussenevaluatie

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner
IB

Gesprek wordt ingepland door de IB-er (60 minuten)
Leerkracht neemt vooraf onderstaande vragen door en neemt het groepsprofiel door.
De volgende punten worden besproken:
- Waar ben je trots op?
- Past jullie groep in de beschrijving van het groepsprofiel?
- Zo ja, hoe zie je dit terug? Zo nee, wat mis je? Welke dingen zijn er anders?
- Hoe is het opstellen van de groepsplannen gegaan?
- Ben je tevreden over je klassenorganisatie? Methodes/ middelen die je gebruikt. Instructiegroepen,
klassenomgeving, ect.?
- Opvallende zaken m.b.t. de niveaus van leerlingen. Zijn er grote verschillen tussen
streef/instructie/beheersingsniveau?
- Overige vragen van de leerkracht / IB-er

13 dec t/m 17 dec

Evaluatie uitstroomtrajecten

Leerkracht
ATL
IB
Leerkracht, ATL, IB bekijken per leerling of de uitstroombestemming passend is en of het
uitstroomtraject van de leerling verloopt zoals afgesproken.
Ter voorbereiding van het overleg wordt de ‘checklist evaluatie uitstroomtrajecten’ door alle
betrokkenen van de leerling ingevuld. De leerkracht is verantwoordelijk dat de lijsten door de juiste
betrokken ingevuld worden. De leerkracht zorgt dat alle lijsten verwerkt worden in de ‘samenvatting
checklist evaluatie uitstroomtrajecten’. Tevens geeft de leerkracht op dit formulier aan of de leerling
besproken moet worden tijdens het overleg.
De ‘samenvatting checklist evaluatie uitstroomtrajecten’ wordt opgeslagen in ParnasSys.
De ‘checklist evaluatie uitstroomtrajecten’ en de ‘samenvatting checklist evaluatie uitstroomtrajecten’
staat opgeslagen in Teams: AVD_VSO – Formats en Sjablonen – Evaluatie uitstroomtrajecten.

13 t/m 24 dec

Observaties door ortho en IB

Leerkracht

Ortho
IB
Observatie ortho:
Tijdens de observatie van de ortho (van 1,5 tot 2 uur) richt de ortho zich voornamelijk op de
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Zij zal daarom verschillende gestructureerde en minder
gestructureerde momenten van de dag willen zien. In het dagprogramma hoeft de leerkracht hier geen
rekening mee te houden.
Observatie IB:
Tijdens de observatie van de IB-er (circa 45 min) richt de IB-er zich voornamelijk op het didactische stuk.
De IB-er wil tijdens deze observatie een instructie en verwerking zien.
De ortho en IB-er maken zelf een afspraak met de leerkracht.
20 dec t/m 24 dec
Evaluatie groepsplannen
10 jan t/m 14 jan
Leerkrachten evalueren hun groepsplannen in ParnasSys.
Neem ook de stagedoelen mee in de evaluatie.

Leerkracht

Voor een handleiding hiervan kun je kijken in AVD_team – kanaal: leerlingvolgsysteem – handleidingen.
Heb je vragen hierover, neem dan contact op met je IB-er.

17 jan t/m 28 jan

Groepsbesprekingen

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner /
onderwijsassistent
IB
Ortho

De groepsbespreking duurt 2 uur en wordt ingepland door de IB-er.
Op welke wijze leerkrachten zich voorbereiden op de leerlingbespreking + inhoud wordt nog uitgewerkt.
Dit heeft te maken met de vormgeving van de leerlingbespreking waar we nu nog niet tevreden over
zijn. In het zorgteam wordt bekeken hoe we dit voor komend schooljaar vorm gaan geven.
Het OPP en de leeropbrengsten van het eerste half jaar worden doorgesproken.
Na de groepsbespreking zullen alle leerlingen doorgesproken worden in het grote CVB en zullen de
OPP’s opnieuw vastgesteld worden indien een leerroute of de uitstroombestemming wordt aangepast.
Wanneer er grote wijzigingen in het OPP aangebracht worden tijdens de groepsbespreking of tijdens het
grote CvB worden ouders hier door de leerkracht of iemand van het zorgteam van op de hoogte
gebracht tijdens het oudergesprek. De Ib-er geeft indien nodig een terugkoppeling aan de leerkracht.
28 januari
Doorgeven proeftoetsen IVIO
Leerkracht
Leerkrachten geven bij Peter door welke leerlingen de proeftoetsen van IVIO kunnen maken. De
vakgebieden die getoetst worden zijn: Nederlands, Rekenen/wiskunde en Engels.
Bij de volgende leerlingen worden in januari proeftoetsen afgenomen:
- De leerlingen die voor Nederlands en/of Rekenen/wiskunde een functioneringsniveau hebben van E4.
- De leerlingen die voor Nederlands en/of Rekenen/wiskunde een beheersingsniveau vanaf 9-10 hebben
op de doorlopende leerlijn.
- De leerlingen die bij Engels in de methode Deviant Op weg naar A1 werken.

Bij twijfel neem je contact op met Peter, zodat samen bekeken kan worden welke leerlingen de
proeftoetsen gaan maken.

1 feb t/m 11 feb

Groepsplannen opstellen in
Leerkracht
ParnasSys
Zie handleiding groepsplannen opstellen in ParnasSys. Het opstellen van de groepsplannen in ParnasSys
wordt in het begin van het schooljaar nogmaals uitgelegd (tijdens de terugkomdag).
Vanaf 01-02-2022 heb je de mogelijkheid om in ParnasSys groepsplannen voor periode 2 op te stellen.
Deze periode sluit op 30-06-2022.
Voor de volgende vakgebieden wordt er een groepsplan gemaakt:
• Rekenen
• Mondelinge taal
• Begrijpend lezen
• Technisch lezen
• Spelling
• Leren leren
• SEO?
Belangrijk:
- Maximaal drie instructiegroepjes per vakgebied.
- Graag een seintje naar de IB-er zodra de groepsplannen klaar zijn.
-Zodra de groepsplannen klaar zijn, verwerk je de stagedoelen in het stagemapje van de leerling.
11 februari

Rapporten mailen + eventuele Leerkracht
aangepaste OPP
Het rapport wordt op 11 februari digitaal naar ouders/verzorgers verzonden, tenzij vastgelegd is dat
ouders/verzorgers dit per post ontvangen. Het OPP wordt alleen naar ouders/verzorgers verzonden
wanneer er een aanpassing is in de uitstroombestemming of in een leerroute.
Wordt verder uitgewerkt en is afhankelijk van ontwikkelingen in werkgroep stem van het kind. Het kan
zijn dat we in de tussentijd nog met het oude format werken.

14 feb t/m 18 feb

Oudergesprekken

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner / evt.
onderwijsassistent
Ouders worden via Parro uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht.
Gesprekspunten
- Hoe gaat het (thuis) met de leerling?
- Hebben ouders vragen/opmerkingen? (n.a.v. het rapport.)
- Doelen waaraan de komende periode gewerkt gaat worden en waar de afgelopen periode aan gewerkt
is.
- OPP: zijn er grote wijzigingen aangebracht in het OPP (UB/leerroutes)
- OPP: is het onderdeel medicatie en hulpverlening uit het OPP nog actueel? Pas dit zo nodig aan. Dit
mag in het werk OPP in teams. Wijzig dit ook in ParnasSys.
Belangrijk:

•
•
•

Controleer bij ATL of zij aansluiten bij het oudergesprek.
Aanwezigheid van IB/ortho nodig?
Tijdens het oudergesprek wordt het OPP ondertekend wanneer er een wijziging is in de
uitstroombestemming of in een leerroute. De leerkracht scant het ondertekende OPP in en zorgt
ervoor dat deze in ParnasSys komt te staan:
leerling-map-documenten-nieuw bestand. Kies de categorie: OPP en leerlingrapport.
• In het format van het rapport is ruimte voor een kort gespreksverslag gemaakt en deze wordt
ondertekend door ouders/verzorgers (afdelingen en leerlingen-afdelingen-VSO-VSO formatsgespreksverslag oudergesprek). Dit verslag sla je op in ParnasSys: leerling-map-documenten-nieuw
bestand. Kies de categorie: OPP en leerlingrapport.

28 mrt t/m 8 apr

Tussenevaluatie

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner / evt.
onderwijsassistent
IB

Gesprek wordt ingepland door de IB-er (60 minuten)
Leerkracht neemt vooraf onderstaande vragen door.
De volgende punten worden besproken:
- Waar ben je trots op?
- Past jullie groep in de beschrijving van het groepsprofiel?
- Hoe is het opstellen van de groepsplannen gegaan?
- Ben je tevreden over je klassenorganisatie? Methodes/ middelen die je gebruikt. Instructiegroepen,
klassenomgeving, ect.?
- Opvallende zaken m.b.t. de niveaus van leerlingen. Zijn er grote verschillen
streef/instructie/beheersingsniveau?
- Welke toetsen ga je afnemen in de toetsweek?
- Overige vragen van de leerkracht / IB-er.

14 feb t/m 24 feb
Afnemen proeftoetsen IVIO
Leerkracht
Leerlingen maken proeftoets IVIO op de vakgebieden: Nederlands, Rekenen/wiskunde, Engels.
De toetsen worden, per klas, aangeleverd door Peter. De leerkracht kijkt de toetsen zelf na en sturen de
resultaten naar Peter.
De resultaten van de proeftoetsen worden uiterlijk donderdag 24 februari naar Peter gestuurd.
Vrijdag 25 februari worden de leerlingen opgegeven voor de examens in mei.

8 april
Doorgeven CITO
Leerkracht
Uiterlijk 8 april doorgeven bij Peter welke boekjes van CITO nodig zijn voor de toetsweek. Om het niveau
van de leerling te bepalen kijk je naar de toetsresultaten van schooljaar 2020-2021 en instructieniveau
van de leerling. Vanuit deze gegevens ga je doortoetsen of terugtoetsen. Zijn er
geen toetsgegevens bekend, dan wordt er alleen gekeken naar het niveau op de leerlijn
(instructieniveau).
De volgende toetsen worden afgenomen:
- CITO begrijpend lezen

- CITO spelling
- CITO rekenen
- AVI
9 mei t/m 13 mei
16 mei t/m 20 mei

Observaties

Leerkracht
IB
Ortho
In deze twee weken komen zowel de ortho als IB-er observeren in de klas.
Observatie ortho:
Tijdens de observatie van de ortho (van 1,5 tot 2 uur) richt de ortho zich voornamelijk op de
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Zij zal daarom verschillende gestructureerde en minder
gestructureerde momenten van de dag willen zien. In het dagprogramma hoeft de leerkracht hier geen
rekening mee te houden.
Observatie IB:
Tijdens de observatie van de IB-er (circa 45 min) richt de IB-er zich voornamelijk op het didactische stuk.
De IB-er wil tijdens deze observatie een instructie en verwerking zien.
De ortho en IB-er maken de afspraak met de leerkracht.
12 en 13 mei

Examens IVIO

Leerling
Leerkracht
IB

De leerlingen maken de IVIO-examens waar ze voor opgegeven zijn.
Deze dag wordt door de IB-ers georganiseerd.
Verdere info over deze examens ontvangen de betreffende leerkrachten via de mail. Zij communiceren
deze informatie naar de leerlingen.
Belangrijk: de leerlingen moeten op de dag van het examen een geldig ID laten zien.
16 mei en 20 mei

Groepsindeling 21-22

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner
Onderwijsassistent
Zorgteam
Het zorgteam heeft een eerste concept gemaakt voor de groepsindeling schooljaar 2022-2023. Dit
concept wordt besproken en eventuele aanpassingen worden gedaan. Leerkrachten ontvangen de
definitieve groepsindeling via de mail / via Teams.
23 mei t/m 25 mei
Afname CITO
Leerkracht
30 mei t/m 3 juni
7 juni t/m 10 juni
Leerkrachten nemen de CITO toetsen af voor begrijpend lezen, spelling rekenen en AVI.
De resultaten van de toetsen worden genoteerd in het OPP bij conceptuele vaardigheden.
Resultaten van de toetsen worden verwerkt in ParnasSys.
23 mei
30 mei

Evaluatie uitstroomtrajecten

Leerkracht
ATL

2 juni
IB
Leerkracht, ATL, IB bekijken per leerling of de uitstroombestemming passend is en of het
uitstroomtraject van de leerling verloopt zoals afgesproken.
Ter voorbereiding van het overleg wordt de ‘checklist evaluatie uitstroomtrajecten’ door alle
betrokkenen van de leerling ingevuld. De leerkracht is verantwoordelijk dat de lijsten door de juiste
betrokken ingevuld worden. De leerkracht zorgt dat alle lijsten verwerkt worden in de ‘samenvatting
checklist evaluatie uitstroomtrajecten’. Tevens geeft de leerkracht op dit formulier aan of de leerling
besproken moet worden tijdens het overleg.
De ‘samenvatting checklist evaluatie uitstroomtrajecten’ wordt opgeslagen in ParnasSys.
De ‘checklist evaluatie uitstroomtrajecten’ en de ‘samenvatting checklist evaluatie uitstroomtrajecten’
staat opgeslagen in Teams: AVD_VSO – Formats en Sjablonen – Evaluatie uitstroomtrajecten.

30 mei t/m 3 juni
Evaluatie groepsplannen
7 juni t/m 10 juni
Leerkrachten evalueren hun groepsplannen in ParnasSys.
Neem ook de stagedoelen mee in de evaluatie.

Leerkracht

Voor een handleiding hiervan kun je kijken in AVD_team – kanaal: leerlingvolgsysteem – handleidingen.
Heb je vragen hierover, neem dan contact op met je IB-er.
20 juni t/m 24 juni
28 juni t/m 1 juli

Groepsbesprekingen

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner /
onderwijsassistent
IB
Ortho

De groepsbespreking duurt 2 uur en wordt ingepland door de IB-er.
Voorbereiding:
Leerkrachten nemen het OPP kritisch door ter voorbereiding en hebben in beeld of leerlingen zich
volgens de leerlijn ontwikkelen.
Op welke wijze leerkrachten zich voorbereiden op de leerlingbespreking wordt nog uitgewerkt. Dit heeft
te maken met de vormgeving van de leerlingbespreking waar we nu nog niet tevreden over zijn. In het
zorgteam wordt bekeken hoe we dit voor komend schooljaar vorm gaan geven.
Waar format opslaan nog toevoegen
Groepsbespreking:
Het OPP wordt doorgenomen en er wordt (ook in het OPP) naar de didactische ontwikkeling gekeken
van de leerling.
Na de leerlingbesprekingen worden alle leerlingen en de OPP’s besproken in het grote CvB. Indien nodig
geeft de IB-er een terugkoppeling hierover naar de leerkracht.
Verder uitwerken n.a.v. nieuwe afspraken

5 juli
Rapporten sturen
Leerkracht
Het rapport wordt op 5 juli digitaal naar ouders/verzorgers verzonden, tenzij vastgelegd is dat
ouders/verzorgers dit per post ontvangen.
Wordt verder uitgewerkt en is afhankelijk van ontwikkelingen in werkgroep stem van het kind. Het kan
zijn dat we in de tussentijd nog met het oude format werken.

6-7-8 juli
11-12-13 juli

Oudergesprekken

Leerkracht
Leerkrachtondersteuner / evt.
onderwijsassistent
Evt. IB / Ortho

Tijdens het oudergesprek bespreek je de volgende punten:
- Ontwikkeling van de leerling van het afgelopen jaar. (rapport, ontwikkeling op doelen, persoonlijke
groei/ontwikkelpunten)
- Bijzonderheden m.b.t. hulpvragen mocht dit van toepassing zijn.
- Check bij ouders of het stukje hulpverlening, medicatie en therapie nog actueel zijn in het OPP en pas
dit zo nodig aan.
- Klas en bezetting volgend jaar
Belangrijk:
• Controleer bij ATL of zij aansluiten bij het oudergesprek.
• Aanwezigheid IB/ortho nodig?
• In het format van het rapport is ruimte voor een kort kort gespreksverslag gemaakt en deze
wordt ondertekend door ouders/verzorgers (afdelingen en leerlingen-afdelingen-VSO-VSO formatsgespreksverslag oudergesprek). Dit verslag sla je op in ParnasSys: leerling-map-documenten-nieuw
bestand. Kies de categorie: OPP en leerlingrapport.

Overig
Verdeling groepen ortho-IB
Basis 1: Nicole + Marijke
Basis 2: Nicole + Peter
Basis 3: Marion + Marijke
Plusklas: Marion + Peter
Uitstroom 1: Nicole + Marijke
Uitstroom 2: Nicole + Peter
Uitstroom 3: Marion + Peter
Uitstroom 4: Marion + Marijke
Achtervang
Maandag: Marion, Irma of Marijke
Dinsdag: Irma
Woensdag: Peter
Donderdag: Marijke
Vrijdag: Nicole of Peter
Overgangsdocument
Het overgangsdocument wordt in het laatste schooljaar van de leerling ingevuld. De leerkracht vult
de algemene gegevens, de schoolse vaardigheden en het kopje Mobiliteit in.
• De informatie wordt vanuit het OPP gekopieerd en geplakt. Bekijk goed welke informatie van
belang is voor de uitstroom van de leerling!
• Wanneer een leerkracht toevoegingen heeft, wordt dit in het rood toegevoegd.
• Voeg ook positieve aspecten toe.
• Wanneer er tekst verwijderd mag worden, dan arceert de leerkracht dit in het geel.
• Bij de schoolse vaardigheden wordt benoemd op welk niveau de leerling zit en worden de sterkte
punten en aandachtspunten omschreven.
• De leerkracht controleert het document op herhaling en spelling.
• De arbeidstoeleider vult het stukje ‘stage’ in (de leerkracht geeft zelf bij ATL aan dat het ingevuld
moet worden).
• Het concept ‘overgangsdocument’ wordt opgeslagen in Teams. De leerkracht geeft een seintje aan
de IB-er wanneer het concept klaar is. Dit is minimaal 1,5 week voor de CvB.
• De IB-er neemt het overgangsdocument door en zet het overgangsdocument op de agenda van de
CvB.
• De CvB stelt het overgangsdocument vast. Ondertekende versie door directeur wordt opgeslagen in
ParnasSys.
• De IB-er communiceert naar de leerkracht dat het document is vastgesteld.
Datum uitschrijving uitstromende leerlingen
Data overleg zorgteam
Bestellen methodes
De bestelling van methodes wordt vier keer per jaar gedaan door Antonita. Het bestelformulier staat
in Teams. IB controleert de voorraad en zal een bestelling plaatsen op het formulier. Mis je bepaalde
werkboekjes? Geef dit dan door bij Marijke.

Planning schooljaar 2021-2022
Tussenevaluatie november 2021
Groep
Basis 1
Basis 2
Basis 3
Plusklas
Uitstroom 1
Uitstroom 2
Uitstroom 3
Uitstroom 4

Datum + tijd
Maandag 1-11 14.30-15.30
Maandag 8-11 14.45-16.00
Maandag 8-11 14.45-16.00
Woensdag 10-11 14.45-16.00
Donderdag 4-11 14.45-16.00
Woensdag 3-11 14.45-16.00
Vrijdag 5-11 14.45-16.00
Vrijdag 5-11 14.45-16.00

Aanwezig
Lkr + Marijke
Lkr + Peter
Lkr + Marijke
Lkr + Peter
Lkr + Marijke
Lkr + Peter
Lkr + Peter
Lkr + Marijke

Evaluatie uitstroomtrajecten december 2021
Groep
Datum + tijd
Basis 1
Maandag 6-12 14.45-15.30
Basis 2
Vrijdag 17-12 14.45-15.30
Basis 3
Maandag 6-12 15.30-16.15
Plusklas
Vrijdag 17-12 15.30-16.15
Uitstroom 1
Donderdag 9-12 14.45-15.30
Uitstroom 2
Maandag 13-12 14.45-15.30
Uitstroom 3
Maandag 13-12 15.30-16.15
Uitstroom 4
Donderdag 9-12 15.30-16.15

Aanwezig
Lkr + ATL + Marijke
Lkr + ATL (Romy teams) + Peter
Lkr + ATL + Marijke
Lkr + ATL (Romy teams) + Peter
Lkr + ATL + Marijke
Lkr + ATL + Peter
Lkr + ATL + Peter
Lkr + ATL + Marijke

Groepsbesprekingen januari 2022
Groep
Basis 1
Basis 2
Basis 3
Plusklas
Uitstroom 1
Uitstroom 2
Uitstroom 3
Uitstroom 4

Aanwezig
Lkr + Nicole + Marijke
Lkr + Nicole + Peter
Lkr + Marion + Marijke
Lkr + Marion + Peter
Lkr + Nicole + Marijke
Lkr + Nicole + Peter
Lkr + Marion + Peter
Lkr + Marion + Marijke

Datum + tijd
Maandag 17-1 14.30-16.30
Vrijdag 28-1 14.30-16.30
Donderdag 20-1 14.30-16.30
Woensdag 19-1 14.30-16.30
Vrijdag 21-1 14.30-16.30
Maandag 31-1 14.30-16.30
Woensdag 26-1 14.30-16.30
Donderdag27-1 14.30-16.30

Tussenevaluaties maart/april 2022
Groep
Datum + tijd
Basis 1
Ma 28-3-2022 14.45-16.00
Basis 2
Wo 30-3-2022 14.45-16.00
Basis 3
Ma 3-4-2022 14.45-16.00
Plusklas
Ma 28-3-2022 14.45-16.00
Uitstroom 1
Do 31-3-2022 14.45-16.00
Uitstroom 2
Wo 6-4-2022 14.45-16.00
Uitstroom 3
Vr 1-4-2022 14.45-16.00
Uitstroom 4
Vr 1-4-2022 14.45-16.00

Aanwezig
Lkr + Marijke
Lkr + Peter
Lkr + Marijke
Lkr + Peter
Lkr + Marijke
Lkr + Peter
Lkr + Peter
Lkr + Marijke

Evaluatie uitstroomtrajecten mei/juni 2022
Groep
Datum + tijd
Basis 1
Maandag 23-5 14.30-15.15
Basis 2
Maandag 23-5 16.00- 16.45
Basis 3
Maandag 23-5 15.15-16.00
Plusklas
Maandag 30-5 14.30-15.15
Uitstroom 1
Donderdag 2-6 15.30-16.15
Uitstroom 2
Maandag 30-5 15.15-16.00
Uitstroom 3
Maandag 30-5 16.00- 16.45
Uitstroom 4
Donderdag 2-6 14.45-15.30

Aanwezig
Lkr + ATL + Marijke
Lkr + ATL + Peter
Lkr + ATL + Marijke
Lkr + ATL + Peter
Lkr + ATL + Marijke
Lkr + ATL + Peter
Lkr + ATL + Peter
Lkr + ATL + Marijke

Groepsbesprekingen juni 2022
Groep
Basis 1
Basis 2
Basis 3
Plusklas
Uitstroom 1
Uitstroom 2
Uitstroom 3
Uitstroom 4

Aanwezig
Lkr + Nicole + Marijke
Lkr + Nicole + Peter
Lkr + Marion + Marijke
Lkr + Marion + Peter
Lkr + Nicole + Marijke
Lkr + Nicole + Peter
Lkr + Marion + Peter
Lkr + Marion + Marijke

Datum + tijd
Maandag 20-6 14.30-16.30
Vrijdag 17-6 14.30-16.30
Donderdag 16-6 14.30-16.30
Woensdag 22-6 14.30-16.30
Vrijdag 24-6 14.30-16.30
Dinsdag 28-6 14.30-16.30
Woensdag 29-6 14.30-16.30
Donderdag 23-6 14.30-16.30
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Groepsindeling schooljaar
21/22
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Groepsindeling VSO

Groepsindeling '21/'22 VSO
UB 2 Uitstroombestemming 2
UB 3 Uitstroombestemming 3
UB 4 Uitstroombestemming 4
UB 5 Uitstroombestemming 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
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1
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4
5
6
7
8
9

Basis 1
V
V
M
M
V
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Uitstroom 1
M
V
V
V
V
V
V
V
M

UB
UB3
UB2
UB3
UB3
UB2-3
UB3

UB
UB2
UB2
UB2
UB2
UB2
UB3
UB2
UB2
UB2

Dagbesteding
Beschut Werk
Arbeid
Vervolgonderwijs
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Basis 2
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M
M
V
M
V
V
M
M
M
M
V

UB
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Groepsprofielen

Leren en ontwikkeling

Sociaal emotioneel en gedrag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene ondersteuningsbehoefte ZML onderwijs
Groepsgrootte maximaal 15 leerlingen
Leerkracht en (parttime) onderwijsassistent
Gestructureerde leeromgeving
Waarbij materialen een vaste plek hebben
Klassikale dagplanning in geschreven woord en picto
Werken vanuit de groep/ groepsactiviteiten
Korte, duidelijke, voorgestructureerde activiteiten/ werk
Werkjes/opdrachten in kleine stapjes, met duidelijk begin en eind
Werkjes/opdrachten concreet, kort en duidelijk aanbieden
Complexe opdrachten worden in deelstappen aangereikt
Korte, duidelijke, concrete, eenvoudige instructies
Groepsinstructies
Herhaling van leerstof
Werken met concreet materiaal
Ervaringsgericht werken
Afwisselend dagprogramma met inspanning en ontspanning
Voordoen – nadoen
Ondersteunen bij het tijdsbesef middels timetimer, klok, agenda
Een omgeving waar veiligheid en vertrouwen centraal staan
Nabijheid van een vertrouwde volwassene
Bevestiging
Positieve benadering, met een complimenteuze aanpak en ruimte voor succeservaringen
Emotie neutraal zowel verbaal als non-verbaal
Herkenbare, duidelijke regels die consequent nagekomen worden
Aangeven van grenzen en deze consequent naleven
Benoemen van het gewenste gedrag (geef gedragsalternatieven voor ongewenst gedrag)

Communicatie

Fysiek

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aansturing en instructie in korte, duidelijke taal, waar nodig ondersteund met gebaren
Visualisatie van dagprogramma (klassikaal) middels foto’s, picto’s en/of tekst
Visualisatie van ruimte middels foto’s, picto’s en/of tekst (jas, tas, stoel, tafel, kring, materiaal, gedragsregels)
Visualisatie van tijd met time timer
Stem de communicatie af op de mogelijkheden van de leerling
Maak gebruik van concrete begrippen (begrippen die je kan tekenen)
Herhaling in gebruik van taal
Rustige, duidelijke, gestructureerde leeromgeving
Afgesloten speelplaats, buiten spelen met eigen klas en leerkracht/assistent

Basis 1 en Uitstroom 1
• Gebruik van gebaren ter
ondersteuning van de
gesproken taal

Specifieke ondersteuningsbehoefte per groep
Basis 2 en Uitstroom 2
Basis 3 en Uitstroom 3 en 4
• Prikkelarme omgeving
• Voorspelbare omgeving
• Waarbij leerlingen
voorbereidt worden op
verandering
• Aanleren van sociale regels
• Helpen bij het oplossen van
conflicten
• Ondersteunen bij het
herkennen en benoemen
van emoties
• Samenwerkingsopdrachten
oefenen en langzaam
opbouwen
• Lesstof aanbieden die
functioneel en afwisselend
is
• Aanbieden van (beperkte)
keuzemogelijkheden

Plusklas
• Groepsgrootte maximaal 9
leerlingen
• Leerkracht en fulltime
onderwijsassistent
• Extra individuele
ondersteuning bij algemene
dagelijkse activiteiten
• 1 op 1 begeleiding om tot
ontwikkeling te komen
• Werken vanuit het individu/
individuele activiteiten en
waar mogelijk in een klein
groepje
• Werken met taakanalyses
(voor het aanleren van
nieuwe vaardigheden en ter
ondersteuning van
aangeleerde vaardigheden)
• Materiaal dicht bij de
werkplek
• Aangepast werktempo
• Continu toezicht van
vertrouwd persoon
• Prikkelarme omgeving
• Individuele werkplek
• Individuele dagbalk

Profiel / VB /
ontwikkelingsleeftijd /
Uitstroombestemming

2
ernstige VB / 20-35
2-4 jaar
Taakgerichte en activerende
dagbesteding
Basis 1

3
matige VB / 35-50
4-7 jaar
Beschut werk

4
lichte VB / 50-70
7-12 jaar
Arbeid

5
moeilijk lerend / 70-85
12-16 jaar
Arbeid
Vervolg opleiding

Basis 2
Groepen

Basis 3
Uitstroom 1
Uitstroom 2
Uitstroom 3
Uitstroom 4

Leerstijl

Pragmatisch:
• Leren door te doen,
ervaren en herhalen.
Concrete, praktische
voorbeelden bieden
ondersteuning.
• Beleven waar het
geleerde in de praktijk
voor dient, toepassen
en doen met heel veel
voorgestructureerde
oefeningen, met veel
context en details, in
kleine stappen en
duidelijke
gestructureerd.

Plusklas
Egocentrisch:
• Datgene leren wat
nuttig is om
zelfstandig het
alledaagse leven te
hanteren.
Concreet, dichtbij
in tijd en ruimte en
gericht op de eigen
emotionele
beleving.
• Leren door nadoen
en praktisch
toepassen, met
concrete en
betekenisvolle
instructie en veel

Egocentrisch/Performaal:
• Datgene leren wat
nuttig is om
zelfstandig het
alledaagse leven te
hanteren. Daarnaast
modellen, schema’s
en diagrammen
gebruiken om
opgedane kennis te
structureren.
• Leren door
handelen en
manipuleren met
materialen en
omgeving.
Leerlingen voeren
de handelingen

Performaal:
Ondersteuning en
begeleiding nodig in het
planmatig werken. Het
toepassen van algemene
strategieën, vakspecifieke
strategieën en
metacognitie

herhaling in
activiteiten.

Leerstof aanbod

•

•

•

•

•

•

Functioneel, direct
toepasbaar en
bruikbaar in de praktijk.
Leerlijnen: sociaal
gedrag, leren leren,
rekenen, mondelinge
taal, schriftelijke taal,
wonen en vrije tijd.
Voornaamste doel:
vergroten van de
alledaagse
zelfredzaamheid.
Veel aandacht voor de
sociale
zelfredzaamheid: leren
spelen en motorische
activiteiten.
Thematisch werken:
thema’s sluiten aan bij
de directe
belevingswereld.
Inspannings- en
ontspanningsmomenten
wisselen elkaar af, na
een korte tijd van
inspanning, volgt
ontspanning.

•

•

•

•

•
•

•

Didactisch aanbod:
functioneel en
toegepast lezen en
rekenen.
Leerlijnen: sociaal
gedrag, leren leren,
rekenen,
mondelinge taal,
schriftelijke taal.
Vergroten van de
zelfstandigheid en
stimuleren van de
taakwerkhouding.
Sociale
zelfredzaamheid is
een belangrijk
onderdeel en zit
verweven in het
dagprogramma.
Leren
samenwerken.
Thema’s waarmee
gewerkt wordt zijn
concreet en liggen
dicht bij de
belevingswereld.
Oefenen in de
dagelijkse praktijk,
waarbij de functie

•

•

•

•

•

•

fysiek uit: het
lichaam doet al
handelend de
mentale kennis op.
Didactische vakken:
(begrijpend) lezen,
spelling, rekenen,
schrijven en
wereldoriëntatie.
Leerlijnen: sociaal
gedrag, leren leren,
rekenen,
mondelinge taal,
schriftelijke taal.
Structureel werken
met reguliere
methodes, waarbij
stapsgewijze
aanbieding en
herhaling nodig zijn.
Vergroten van de
zelfstandigheid en
stimuleren van de
taakwerkhouding.
Sociale
zelfredzaamheid
vergroten en het
leren reguleren van
gedrag en handelen.
Leren
samenwerken.

•

•

•

•

Onderwijsaanbod
gericht op
algehele
didactische
ontwikkeling en
de sociaalemotionele
ontwikkeling.
Leerlijnen: sociaal
gedrag, leren
leren, rekenen,
mondelinge taal,
schriftelijke taal.
Reguliere
kerndoelen en
methoden zijn
leidend. Het
tempo is
vertraagd.
De sociale
zelfredzaamheid
en het leren
reguleren van
gedrag en
handelen ten
behoeve van het
functioneren in
de maatschappij
is van belang.

van het lezen,
schrijven en
rekenen voorop
staat.

•

•

Begeleiding en
activering is erop
gericht dat de
leerling kan leren in
een groep, kan
omgaan met
klassikale
instructies, kan
werken vanuit
schema’s, kan
plannen en vanuit
abstractere
werkvormen tot
leren kan komen.
Werken in thema’s
die ook gericht zijn
op onderwerpen die
wat verder af staan
van de directe,
concrete
belevingswereld
(bijv. seizoenen
i.p.v. winter).
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