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1 Inleiding 

Het onderzoekskader van de inspectie (2017) schrijft voor dat de scholen leerlingen 

een passend onderwijsaanbod en ondersteuning en/of begeleiding gebaseerd op 

de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen biedt. Het aanbod, de 

ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling 

van de leerling. In het samenwerkingsverband waarvan de school deel uitmaakt is 

vastgesteld welk niveau van basisondersteuning door de school geleverd dient te 

worden om in deze behoefte van kinderen te kunnen voorzien. De besturen die 

aangesloten zijn bij SWV de Meierij hebben gemeenschappelijke bepaald wat zij 

onder basisondersteuning verstaan (zie WOOT, 2013)1. Vanuit de wet zijn scholen 

verplicht aan te geven welke extra ondersteuning zij kunnen bieden boven op de 

ondersteuning die als minimum binnen het samenwerkingsverband is afgesproken.  

Binnen SWV de Meierij bepalen scholen/ schoolbesturen op welke wijze zij het 

vereiste niveau van basisondersteuning realiseren. Scholen verschillen hierin. Via de 

schoolondersteuningsprofielen omschrijven zij hoe zij vormgeven aan de 

basisondersteuning, wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke 

voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 

samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning.  

SOP vervullen voor scholen en SWV een belangrijke functie voor de aanvraag en 

toekenning arrangementen. Daarnaast kan in voorkomende gevallen met behulp 

van het SOP worden gemotiveerd dat de school niet kan voldoen aan specifieke 

ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen. Het SOP vervult in dergelijke 

situaties een belangrijke rol in de motivatie van weigering toelating. 

De scholen van regio midden van het samenwerkingsverband werken met een 

uniform format voor het schoolondersteuningsprofiel2. Dit 

schoolondersteuningsprofiel van kindcentrum Meerlaer, basisschool de Masten is 

opgesteld middels dit format. Deze versie van het SOP is bedoeld voor uitwisseling op 

wijkniveau, interne kwaliteitszorg van scholen/ besturen, externe verantwoording én 

op aanvraag voor ouders. De beschrijvingen in dit SOP worden jaarlijks 

geactualiseerd. SSPOH stelt jaarlijks per wijk een eenvoudiger leesbare publieksversie 

voor ouders beschikbaar nadat deze versie door de scholen is goedgekeurd. Deze 

wordt op wijkniveau uitgegeven. 

SOP’s dienen worden vastgesteld door de MR van het betreffende kindcentrum/ 

school. Voor onderhavige SOP is dat gebeurd d.d. 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Handtekening directeur    Handtekening voorzitter MR  

Kindcentrum Meerlaer    Kindcentrum Meerlaer  

 
1 Aan de basis van het ondersteuningsplan van SWV de meierij ligt een definitie van de basisondersteuning. Deze is 

vastgelegd in het document WOOT (2013) (zie m.n./ hoofdstuk 3). Deze definitie is nog steeds actueel en dient daarom 
tevens als basis van dit  SOP.  
2 BOE overleg. Concept- format SOP, d.d. 19-3-2020. 
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2 Wat is basisondersteuning 

SWV de Meierij heeft een niveau voor basisondersteuning vastgesteld dat minimaal 

mag worden verwacht van álle scholen binnen het samenwerkingsverband. 

Basisondersteuning is het geheel van preventieve (om iets te voorkomen) en lichte 

curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijsondersteunings-

structuur van de school (in en om de groepen en binnen de eigen organisatie) 

worden georganiseerd. Dat begint met het onderwijsaanbod dat de scholen voor 

alle leerlingen verzorgen. Dat aanbod dient aan eisen van basiskwaliteit te voldoen. 

Daarnaast wordt onderstaande set eisen aan scholen gesteld3: 

- Scholen zijn in staat leer- opgroei- en opvoedproblemen vroegtijdig te 

signaleren, te screenen en de ontwikkeling van deze problematieken te 

volgen (monitoren).   

- Scholen beschikken over een verantwoord aanbod voor kinderen met 

leerproblemen. Hiervoor maakt elke basisschool gebruik van protocollen.  

- Scholen beschikken over een afgestemd en samenhangend aanbod voor 

kinderen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; 

- Scholen beschikken over een aantoonbare aanpak die gericht is gericht op:   

o het voorkomen van gedragsproblemen.   

o Het bevorderen van de sociale veiligheid (waaronder fysieke en 

pedagogische veiligheid); 

- Scholen beschikken over een aanpak die gericht is op het zorgvuldig 

overdragen van kinderen naar andere scholen; 

- Schoolgebouwen beantwoorden aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. 

Tevens beschikken scholen over aangepaste werk- en instructieruimtes en 

hulpmiddelen. 

Bovenstaande eisen veronderstellen een ondersteuningsstructuur én een doordacht 

aanbod gericht op specifieke gericht op specifieke kindkenmerken. Deze structuur 

en het aanbod  kindkenmerken binnen Kindcentrum Meerlaer is omschreven in resp. 

hoofdstuk 3 en 4. 

3 Organisatie ondersteuningsstructuur 
In een Kindcentrum kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, primair 

onderwijs, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang. 

Een kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. 

Talentontwikkeling, educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. 

Binnen een kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch 

medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en managers. Zij 

werken met één pedagogisch didactische kindvisie. Kindcentrum Meerlaer is een 

toonaangevende en unieke samenwerking tussen reguliere, gespecialiseerde 

kinderopvang en onderwijs. KC Meerlaer levert een belangrijke bijdrage aan inclusie 

voor kinderen van 0-13 jaar. De aankomende jaren willen we doorontwikkelen naar 

een integraal kindcentrum, waarbij kinderen met- en zonder een beperking samen in 

dezelfde ruimte ontwikkelen. We werken vanuit vertrouwen in kinderen en creëren 

optimale ontwikkelkansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een 

rijke leer- en speelomgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat. 

 
3 Voor een uitgebreidere omschrijving van eisen die aan scholen worden gesteld, zie WOOT (2013) 
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Ons team werkt intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te 

laten doorlopen. In het pand van Meerlaer zijn basisschool de Masten, Kanteel 

kinderopvang, orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard en ‘t Trefpunt, de 

gezamenlijke gebruikers.  

 

De Masten geeft vorm aan de basisondersteuning vanuit het handelingsgericht 

werken. Het handelingsgericht werken wordt gekenmerkt door een systematische 

werkcyclus, waarbij de onderdelen: waarnemen, begrijpen, plannen, organiseren en 

uitvoeren, elkaar als continu onderwijsproces opvolgen. Dit houdt in, dat we ons 

onderwijs afstemmen op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van de kinderen. Dit 

veronderstelt een denken, praten en handelen in interactiemogelijkheden in plaats 

van eenzijdig uitgaan van kindbeperkingen en/of ontwikkelings- en 

leerachterstanden. De vraag die we ons hierbij stellen is: wat heeft dit kind, met 

zijn/haar ontwikkelbehoeften in deze groep, met deze ouders en deze leerkracht, 

nodig om verder te komen. In de interactie tussen alle betrokkenen (kind, ouders en 

school) wordt gezocht naar afstemming op de wensen en mogelijkheden van alle 

betrokkenen. Wijkt het aanbod voor het kind af van het groepsaanbod, dan worden 

ouders geïnformeerd door de leerkracht.  

Wanneer ouders een kind met specifieke onderwijs- of ontwikkelbehoeftes bij de 

Masten aanmelden, zal er bekeken worden wat binnen de mogelijkheden van de 

Masten ligt om dit kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Indien nodig, zal er 

gebruik gemaakt worden van samenwerkende partners en het samenwerkings-

verband (denk bijvoorbeeld aan een arrangement). 

 

Binnen ons kindcentrum is een ondersteunende structuur, waarbij de medewerkers 

ondersteund worden bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. 

De intern begeleider is hierbij de coach van de medewerkers. Hiervoor heeft de 

intern begeleider drie ankerpunten: 

• De groepsbespreking 

• De leerlingbespreking 

• Het groepsbezoek 
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Schema ondersteuningsstructuur groepsbespreking-leerlingbespreking 

 

 

 

3.1 Niveaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd 

De leerlingenzorg is geen individuele leerkrachtaangelegenheid, maar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele team. Het is belangrijk dat er een 

vaste procedure gevolgd wordt in geval van ontwikkeling uitdaging(en) bij 

leerlingen. Ook op deze manier komt de doorgaande lijn tot uitdrukking. In het 

geven van extra zorg volgen wij de 5 zorgniveaus, zie bijlage 1 en 2 en sluiten hierop 

aan met de zorgstructuur van ons kindcentrum, uiteraard in nauwe samenwerking 

met de ouders/ verzorgers.  

 

In de onderstaande paragrafen wordt het specifieke ondersteuningsaanbod van de 

Masten beschreven waarbij steeds wordt aangegeven op welk niveau in de school 

ondersteuning wordt geboden. Hierbij worden vijf niveaus onderscheiden, t.w.: (1) 

Door de leerkracht in de klas, (2) In de klas met hulp van collega’s uit de school, (3) 

Buiten de klas, (4) Met hulp van externen van buiten de school, c.q. het eigen 

bestuur of wijk.  Indien expertise van het samenwerkingsverband of andere 

ketenpartners noodzakelijk is wordt gesproken van extra (zware) ondersteuning. 

(ondersteuningsniveau 5). Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende 

niveaus verwijzen wij u naar bijlage 1. 

 

3.2 Aanwezige expertise 

Binnen ons kindcentrum hebben de medewerkers zich ontwikkeld tot breed 

inzetbaar personeel. Er is een hoge mate van betrokkenheid binnen de processen 

van de organisatie en een grote bereidheid samen verder te ontwikkelen. De 

afgelopen periode is de deskundigheid op specialistische gebieden verder 
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uitgebreid en hebben een aantal medewerkers zich opgeleid tot specialist. Deze 

deskundigen geven leiding vanuit hun beleidsterrein aan het team.  

Binnen basisschool de Masten zijn de volgende opleidingen en trainingen gevolgd: 

• Specialist Hoogbegaafdheid 

• Gedragsspecialist 

• Specialist Onderzoekend en Onderwerpend Leren 

• Specialist jonge kind 

• Begeleiden in de groep m.b.v. filmbeelden 

• Master SEN (special education needs) 

• Basisbekwaam schoolleider 

• Leerkracht uit de theaterwereld; zij- instromer 

• Rekenspecialist (in opleiding en mogelijkheid inzetten rekenspecialist binnen 

bestuur) 

• Taalspecialist (in opleiding) 

 

3.3 Professionalisering van medewerkers 

Binnen kindcentrum Meerlaer werken we met een samenhangende beleidsagenda 

waarin gericht wordt gewerkt aan het vergroten van deskundigheid en ervaring 

door systematisch ontwerp- en onderzoekprocessen in te zetten. De beleidsagenda 

wordt in samenwerking met de verschillende specialisten/coördinatoren opgesteld, 

waarbij we eigen ambitieuze doelen stellen. De afgelopen twee jaar hebben we 

ingestoken op het vergroten van de specialistische kennis binnen ons kindcentrum 

en hebben drie medewerkers zich opgeleid tot specialist: gedragsspecialist, 

hoogbegaafdheidsspecialist en specialist onderzoekend & ontwerpend leren. 

Aankomend jaar zetten we deze lijn door en zal het team van specialisten worden 

uitgebreid met een rekenspecialist en een taalspecialist. Deze specialisten zullen net 

als afgelopen jaar de kennis van het team vergroten binnen hun eigen 

beleidsterrein. Daarnaast zetten we aankomend schooljaar in op de 

doorontwikkeling van ons unitonderwijs zodat we nog beter in kunnen spelen op de 

individuele ontwikkelbehoeften van ieder kind.  

Naast bovenstaande professionalisering is er ook een jaarplanning waarin 

overleggen gepland staan waarbij onderwijsinhoudelijke processen centraal staan 

die voortvloeien uit ons kindcentrumplan c.q. jaarplan. 
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4. Aanbod basisondersteuning en extra ondersteuning gericht op specifieke  

kindkenmerken 

We weten dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze samen spelen en leren met 

anderen, in een community of learners’(Hord, S.M.,1997). In zo'n leergemeenschap is 

plaats voor ieder kind. Wij streven dan ook naar meer inclusief onderwijs in de wijk 

zoals beoogd in de stedelijke visie 'De toekomst begin vandaag’ en het 

ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband (SWV) De Meierij. Als wij 

kinderen in de eigen wijk meer inclusief onderwijs willen bieden, dan gaat het om het 

werken aan een sterk ondersteunend pedagogisch klimaat met een passend 

aanbod voor ieder kind.  Ons kindcentrum staat open voor alle kinderen! 

Voorwaarde is dat wij beschikken over de mogelijkheden en deskundigheid om het 

kind optimaal te kunnen begeleiden. Samen met de ouders/ verzorgers 

onderzoeken we wat het beste is voor hun kind. Soms is het nodig om extra (externe) 

deskundigheid in te schakelen en soms is het beter voor het kind dat het naar een 

ander type school gaat. Onze school maakt deel uit van een regionaal 

samenwerkingsverband (www.demeierij-po.nl), waarin scholen samenwerken om 

ervoor te zorgen dat ieder kind ook de kinderen met specifieke zorgbehoefte de 

beste plek krijgt. Streven is dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs 

en passende begeleiding krijgt. In de paragrafen hieronder beschrijven wij ons 

ondersteuningsaanbod per ontwikkelingsgebied.  

 

Binnen kindcentrum Meerlaer werken wij met een breed curriculum dat de 

ontwikkeling van kinderen optimaal stimuleert. We streven naar kansrijk onderwijs 

voor alle kinderen. Ons onderwijs heeft een kwalificerende, socialiserende en 

persoonsvormende functie (Biesta, G.J.J., 2015). Een kind dat zich kennis, 

vaardigheden en houdingen eigen maakt, tradities, omgangsvormen en praktijken 

gewaarwordt en zijn eigenheid kan ontdekken, staat stevig in zijn schoenen. Vanuit 

optimisme en een positief perspectief willen we de persoonlijkheidsvorming 

(Verhaeghe, P., 2012) voeden. Samen met de kinderen willen we de wereld een 

beetje mooier kleuren. 

 

Door het kind de juiste omgeving en materialen aan te bieden kunnen we inspelen 

op de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoefte van ieder kind. Een 

uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan 

functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, 

evenals de heterogene groepen en de rol van de medewerker. Kinderen van 

verschillende leeftijden zitten samen in één unit. Dit bevordert samenwerken en 

sociaal gedrag. Wij helpen ze om hun natuurlijke nieuwsgierigheid ruim baan te 

geven en hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit doen we door in te spelen op zaken 

waar kinderen plezier aan beleven, door kinderen aan te sporen en uit te dagen. 

Door het te doen, ontwikkelen kinderen anders denken. We stimuleren hen om niet 

op te geven en het zelf te doen, om hulp te vragen en dat fouten maken mag. 

Kinderen maken een individuele ontdekkingstocht en ‘reizen’ van fase naar fase en 

nemen al hun ervaringen mee, op weg naar volwassenheid. Kinderen van nu zijn de 

burgers van de toekomst, daar bereiden we ze binnen kindcentrum Meerlaer op 

voor.  In de paragrafen hieronder wordt ons ondersteuningsaanbod per 

ontwikkelingsgebied beschreven. 

http://www.demeierij-po.nl/
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4.1 Leer- en ontwikkelingsproblemen 

Als kind leer je vaardigheden thuis en op school. Sommige kinderen zijn daarbij 

sneller dan anderen. Dat heeft met allerlei zaken te maken, zoals de ontwikkeling 

van je hersenen en je lichaam.  Al deze dingen tellen mee in je ontwikkeling. Als er 

iets hapert dan kun je ontwikkelingsproblemen ondervinden. 

 

Omdat we te maken hebben met een diversiteit aan kinderen worden de leerstof, 

materialen, onderwijstijd, instructie en verwerking afgestemd op verschillen tussen de 

leerlingen, met speciale aandacht voor de betrokkenheid van de kinderen bij de 

eigen leerprocessen. We stellen ambitieuze doelen en zorgen voor een zo passend 

mogelijk aanbod. Leraren werken met doorgaande lijnen en het kindcenturm stelt 

ambitieuze normen. 

 

Leerkrachten werken handelingsgericht via het Effectieve instructie (EDI) model. De 

leerkracht geeft gewoon goed les en instructie, observeert (formatief) dagelijks op 

specifieke onderdelen. Naar aanleiding van observaties en toetsgegevens worden 

extra toegespitste instructies gegeven voor leerlingen die het niet direct oppakken: 

verlengde instructie, re- en pre-teaching.     

 

Referentieniveaus 

Sinds het schooljaar 2010/2011 zijn er referentieniveaus voor taal en rekenen 

ingevoerd, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. De 

referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn 

schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor 

kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart brengen. Het in kaart 

brengen van deze prestaties gebeurd middels het formatief observeren en toetsen 

met behulp van de methode gebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem. 

Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden: 

- niveau 1F: fundamenteel niveau, is de basis die zoveel mogelijk leerlingen 

moeten beheersten.  

- niveau 1S: hoger streefniveau, is voor leerlingen die meer aankunnen. 

Er zijn leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school en/of ouders, het 

referentieniveau 1F niet halen op 12-jarige leeftijd. Dan kan het nodig zijn om keuzes 

te maken in het leerstofaanbod. Passende Perspectieven is een uitwerking van de 

referentieniveaus gemaakt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

(Passende Perspectieven Rekenen - Cedin Onderwijs). 

 

Extra ondersteuningsaanbod vanuit de basisondersteuning 

Lees- en/of spellingsproblemen Dyslexie  

Bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) volgen we de 

procedure om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar 

vergoede diagnostiek. Wanneer dyslexie is vastgesteld vindt vergoede begeleiding 

(door externen) plaats vanuit de dyslexieverklaring. Er wordt gewerkt met dis- en 

compenserende middelen, dit is kindspecifiek. Wanneer kinderen wel te maken 

hebben met een lees en/of spellingsprobleem, maar niet in aanmerking komen voor 

https://slo.nl/thema/meer/passende/
https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/passende-perspectieven-rekenen/
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EED volgen we de cyclus van handelingsgericht werken. Vanuit deze cyclus komen 

gerichte interventies en adviezen die we delen met alle betrokkenen. 

 

Dyscalculie 

Leerkrachten signaleren hardnekkige rekenproblemen (niveau 2 en 3) en zetten de 

rekenspecialist van Signum in voor diagnostisch onderzoek (niveau 3 en 4). 

Aankomend schooljaar '21-'22 gaat een leerkracht van Meerlaer zich opleiden tot 

rekenspecialist. Tevens zal de interne begeleider de module rekendiagnost volgen . 

Hiermee hebben we de kennis in huis om naast het signaleren van hardnekkige 

rekenproblemen ook vroegtijdig te kunnen anticiperen op deze problemen. 

 

Eigen leerlijn 

Als we ons onderwijs goed willen afstemmen op de behoeften van kinderen, kan het 

voorkomen dat het onderwijs dat we in de groepen aanbieden onvoldoende 

toereikend is voor een leerling. Om kinderen dan toch binnen onze school te helpen, 

kunnen we een kind een eigen leerlijn laten volgen. Kinderen kunnen hierbij voor een 

aantal vakken, of over de gehele lijn, de einddoelen voor groep 8 (referentieniveau 

1F) niet halen. Deze kinderen stromen uit naar een voortgezet onderwijs met VMBO-

basis/ kader of praktijkonderwijs. Ten eerste wordt er onder supervisie van de IB-er in 

samenwerking met de groepsleerkracht een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Hierin staat beschreven welke verwachte (tussen)doelen, en uitstroomniveau het 

kind zal behalen. De LOVS-gegevens kunnen hierin meegenomen worden. De 

orthopedagoog wordt gevraagd mee te kijken naar het uitstroomniveau en 

gestelde doelen. Hierna wordt in de individuele leerlijn de invulling van de leerinhoud 

omschreven. De tussendoelen worden twee keer per jaar geëvalueerd (in de 

periode van de groepsbesprekingen) en bijgesteld. Ouders worden vanaf het begin 

betrokken bij dit proces. Het streven is om niet voor eind groep 5 over te gaan op 

een eigen leerlijn. 

 

Alle volgende criteria worden meegenomen in het ondersteuningsteam bij een 

overgang naar een eigen leerlijn zijn: 

• Er is sprake van een stagnatie in de ontwikkeling van een leerling; 

• Er is een achterstand van een jaar of meer vastgesteld door middel van 

methode gebonden toetsen en genormeerde toetsen, op één of meerdere 

leergebieden (lezen, rekenen, taal, spellen, schrijven). (Een leerling behaald 

maximaal het eindniveau van groep 6); 

• Het verwachte uitstroomniveau is VMBO-basis, VSO of Praktijkonderwijs; 

• Er is gedurende de periode van ten minste één jaar geprobeerd het niveau 

van de betreffende leerling op het groepsgemiddelde te krijgen en dit is 

aantoonbaar vastgelegd in handelingsplannen / en de leerlingkaart; 

• De leermogelijkheden zijn door de school in kaart gebracht of er heeft een 

capaciteitenonderzoek plaatsgevonden door een erkend orthopedagoog, of 

psycholoog die gespecialiseerd is in leerstoornissen; 

• De betreffende leerling ervaart problemen op sociaal-emotioneel gebied als 

gevolg van de stagnaties van het leerproces, vastgesteld door afname 

welbevindingsvragenlijst; 
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• De ouders zijn op de hoogte gebracht door middel van oudergesprekken en 

gaan akkoord met het te volgen traject en de lagere uitstroom aan het eind 

van de basisschoolperiode en zij ondertekenen hiervoor ‘het 

ontwikkelingsplan individuele leerlijn’ voor akkoord. 

 

Als kinderen overgaan op een eigen leerlijn gebruiken we daarvoor de passende 

perspectieven van het CED. Het kan binnen de reguliere methode voorkomen dat 

een leerling voor een bepaald vak op een ander niveau werkt. De leerling kan dan 

met een andere groep dit vak volgen. Dit kan zowel een groep hoger, als een groep 

lager zijn. Ook dit wordt met de ouders besproken en overlegd. 

 

Zitten blijven/ kleuterverlenging  

Een jaar doubleren op de basisschool is volgens wetenschappelijk onderzoek zelden 

zinvol. Vaak is er op korte termijn wel een positief effect meetbaar, maar op de 

langere termijn (na enkele jaren) is dat effect bijna altijd weg. Het jaar dat wordt 

overgedaan, verloopt doorgaans wel zeer voorspoedig. Dat is logisch, omdat het 

kind de stof al een keer gehad heeft. Na een aantal jaren is het effect echter 

verdwenen en zit het kind weer op hetzelfde niveau als voor het zittenblijven. De 

'winst': een jaar tijdverlies en een grotere kennisafstand tot leeftijdsgenoten 

(heutinkvoorthuis.nl). 

 

Wanneer er besloten wordt tot kleuterverlenging of doublure gebeurt dit altijd in 

nauw overleg met ouders. Bij het besluit een leerling door te laten stromen naar de 

volgende groep spelen de sociaal emotionele ontwikkeling, de fysiek-motorische 

ontwikkeling, de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling een belangrijke rol, 

Naast de observaties zijn ook de ontwikkellijnen van ‘KIJK’ hierbij ondersteunend. Bij 

twijfel laten wij een leerling doorstromen en passen wij de leeromgeving aan voor 

het kind. In het algemeen is doubleren alleen zinvol als: 

• Besluit tot doublure zeer zorgvuldig is genomen. In overleg met de intern 

begeleider, ouders en eventueel een externe consulent denk aan de 

orthopedagoog/ samenwerkingsverband. 

• Bepaalde achterstanden aangepakt en met ‘aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid’ weggewerkt kunnen worden. 

• Het kind niet toe is aan het uitvoeren van een groot aantal klassikale 

activiteiten. 

• Het kind niet de juiste houding en instelling heeft om werkopdrachten uit te 

voeren. 

 

Indien een kind 'doubleert' zal er goed omschreven worden welke concrete 

didactische en pedagogische stappen genomen worden voor de extra tijd in de 

betreffende groep. Deze stappen worden beschreven in de leerlingkaart. 

 

Ontwikkelvoorsprong 

De populatie van kinderen op KC Meerlaer geeft aan dat de kans op 

ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid, sterk aanwezig is. Binnen het team is 

iemand geschoold tot hoogbegaafdheidsspecialist. Zij coacht en begeleidt het 
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team op vragen rondom meer- en hoogbegaafdheid. Voor de kinderen die extra 

uitdaging nodig hebben is er, vanaf groep 6, een kangoeroegroep. Hier krijgen 

meer-en hoogbegaafden passend aanbod door de specialist en is er de 

mogelijkheid voor gelijkgestemden (peer-learning) met elkaar te kunnen leren en 

ontwikkelen. Dit aanbod en aanmelding gebeurt volgens een vaststaande 

procedure.   

  

Niveau 1 Algemene zorg (zorg op groepsniveau)                                       

 

De leerkracht kent de methode en leerlijnen, bepaalt de 

doelstelling per les, anticipeert op eventuele behoeftes. Voor 

bepaalde leerlingen volgt een extra instructie. Na afloop wordt 

geëvalueerd hoe de les is verlopen. Dit wordt gedaan volgens de 

principes van het directe instructie model (EDI-model).  

 

De leerkracht bezint zich op de doelstellingen van de lessen en 

registreert welke kinderen niet of weinig van de lessen profiteren. 

N.a.v. de methode gebonden toetsen en observaties 

(waarnemen en begrijpen) beoordeelt de leerkracht welke 

kinderen extra instructie behoeven en of tempo en inhoud van de 

lessen voldoende is afgestemd. De leerkracht werkt o.a. met 

instructie vooraf, of met herhaalde instructie. De drie niveaus van 

instructie (instructieonafhankelijk, instructiegevoelig, 

instructieafhankelijk) wordt door de leerkracht beschreven in de 

leerlingkaart. 

Niveau 2 Indien er gerichte leerproblemen worden geconstateerd n.a.v. 

observaties en toetsen op groepsniveau, subgroep niveau of 

individueel niveau, kunnen de volgende stappen genomen 

worden:  

• extra instructie en inoefenen in een kleine groep (verlengde 

instructie)/ in de kleutergroep via verlengde kring; 

• extra hulp d.m.v. toepassen van differentiatiemodellen uit de 

methode / compacten en verrijken;                                                                                                                    

• inzetten remediërend materiaal vanuit de methode; 

• het kind bespreken met collega’s in de bouwvergadering en 

vervolgens aan het werk gaan met de adviezen voor de leer- 

en/of gedragsproblemen; 

• advies vragen aan de Intern Begeleider (IB-er) en/of specialist 

voor extra hulp (tijdens de groepsbespreking of incidenteel). 

Samen worden de behoeften van kinderen in kaart gebracht 

vanuit toetsen, LOVS en observaties en wordt gekeken welke 

stappen er vervolgens te nemen zijn. Bovenstaande extra zorg 

wordt door de leerkracht beschreven in de leerlingkaart. Volgens 

de cyclus van handelingsgericht werken worden de interventies 

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld in de leerlingkaart. 

 

Niveau 3 Speciale zorg 
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De leerstof en de instructie worden afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Bij te weinig of 

geen aantoonbare vorderingen wordt advies gevraagd aan 

collega’s, intern begeleider, specialist, collega’s vanuit het 

samenwerkingsverband, het zorgteam en eventueel expertise 

vanuit logopedie/ fysiotherapie of andere betrokken partners. 

In samenspraak met de IB-er worden vervolgstappen gezet: 

• In het overleg waar de intern begeleider, externe specialist 

en eventueel een orthopedagoog vanuit de Meierij 

aanwezig zijn, wordt de leerling of groep leerlingen 

besproken. De leerkracht evalueert de gedane interventies. 

De externe, gerichte adviezen gelden voor een bepaalde 

periode. Er kan een kort onderzoek plaatsvinden om de 

behoeften van kinderen te begrijpen. 

• Als de leerkracht zich zorgen maakt over de thuissituatie, of 

ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied, kan de 

leerling worden besproken in het zorgteam met de 

maatschappelijk werkster en de sociaal verpleegkundige, 

de IB-er en de leerkracht. 

• Mogelijke consultatie van de schoolarts. 

• Er kan extra remediërend materiaal worden ingezet, om 

gedurende een bepaalde periode met het kind, of een 

groep kinderen, te gaan werken.  

• Opstellen van een individueel ontwikkelingsplan voor 

kinderen, waarbij eventueel vervolgstappen moeten 

worden ondernomen.  

• De kinderen die op de toetsen van LOVS Cito onvoldoende 

groei laten zien krijgen een analyse van de toetsen, zodat 

goed in beeld wordt gebracht welke aandachtspunten er 

zijn en welke onderdelen er al goed gaan. Daarnaast wordt 

er formatief getoetst zodat het beeld zo volledig mogelijk is. 

 

Niveau 4 Speciale zorg met externen 

De problemen zijn ernstig en hardnekkig. De hulpvraag wordt 

specifieker. De volgende stappen worden gezet: 

• raadplegen orthopedagoog vanuit de Meierij  

• inschakelen bovenschoolse hulp: aanvragen 

psychodiagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld 

orthopedagoog, schoolondersteuner, rekenspecialist/ HB 

specialist). 

• inschakelen ambulante begeleiding 

• opstellen van een ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn. 

 

Op dit niveau wordt geconstateerd dat het kind zich niet 

voldoende ontwikkelt, of teveel problemen krijgt op sociaal-

emotioneel gebied, ondanks de geboden extra ondersteuning. 
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De grenzen van wat dit kind aankan en wat de school voor dit 

kind kan betekenen, moeten helder worden gesteld. Dit kan o.a. 

door: 

• intensieve bespreking met de orthopedagoog. Samen met 

de IB-er en de groepsleraar wordt een afweging gemaakt, 

of het verantwoord is om te proberen de problematiek 

binnen de school aan te pakken, of dat andere (meer 

specialistische) hulp van toepassing is. Er kan eventueel een 

observatie worden gedaan. 

• In overleg met de ouders kan worden besloten tot het 

aanvragen van een psychodiagnostisch onderzoek. Hieruit 

kan gerichte, meer gespecialiseerde hulp in de basisschool 

of een verwijzing naar het SBO of SO voortvloeien,  

• Het is van belang duidelijke afspraken met de ouders te 

maken m.b.t. de haalbaarheid van het regulier onderwijs 

op alle leergebieden. Kinderen kunnen een eigen leerlijn 

krijgen en er wordt een ontwikkelingsperspectief opgezet. 

 

Niveau 5 Zeer speciale zorg. 

Als  duidelijk is gebleken dat Meerlaer het kind niet voldoende kan 

begeleiden in de ontwikkeling, wordt het kind aangemeld bij een 

andere basisschool, het SBO of SO. De ouders ontvangen een 

toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband en de 

interne begeleiding ondersteunt de ouders in het zoeken naar een 

passende school. Soms zijn er wachtlijsten, of kunnen de ouders 

het besluit (nog) niet nemen (acceptatieproces). Het kind wordt in 

principe niet weggestuurd van onze school. Met de ouders wordt 

besproken dat het kind een eigen traject krijgt m.b.t. bepaalde 

leerstof en/of de sociaal-emotionele benadering. Dit is belangrijk 

om het kind niet nog meer te belasten. Het streven is het kind te 

plaatsen in een onderwijsleersituatie, die het beste past. Dit is een 

belangrijke wetenschap voor de ouders, die uiteindelijk 

verantwoordelijk blijven voor het ontwikkelingsproces van hun 

kind. Stroomt een kind door naar een SBO of SO dan evalueert de 

vervolgschool cyclisch of de betreffende plek nog steeds het 

meest passend is. Eventuele terugplaatsing naar regulier onderwijs 

gaat in samenspraak met het samenwerkingsverband en de 

reguliere school. 

 

 

  

4.2 Problemen op het gebied van werkhouding  

De werkhouding van een leerling is de attitude die hij/zij heeft in de klas als het gaat 

om het leerproces. De werkhouding gaat onder andere over motivatie, 

concentratie en zelfstandigheid. Als een leerling ongemotiveerd is, slecht kan 
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focussen of moeite heeft met zelfstandig werken, dan spreek je van 

werkhoudingsproblemen (wij-leren.nl). 

 

Als een kind werkhoudingsproblemen heeft, kan je dat aan zijn gedrag zien. 

Bijvoorbeeld als het kind maar niet begint met werken, of het is al begonnen met de 

opdracht voordat de volledige uitleg is gegeven. Soms zitten de 

werkhoudingsproblemen van het kind in het denken. Dan zie je dus niet aan het 

gedrag van het kind dat er iets verkeerd gaat.  Bijvoorbeeld als het kind weg droomt 

of snel is afgeleid, of het kind begint aan de opdracht zonder over een planmatige 

aanpak nagedacht te hebben. 

 

Het team van kindcentrum Meerlaer is sterk in het observeren en signaleren van 

werkhoudingsproblemen. Er zijn een aantal kenmerken van werkhoudingsproblemen 

te benoemen;  

• Concentratie  

• Aandacht  

• Impulsieve houding  

• Weinig analytisch werken  

• Weinig zelfstandig werken  

• Werktempo; te snel of te langzaam  

• Onregelmatig werkritme  

• Weinig zelfcontrole 

 

Nadat de werkhoudingsproblemen zijn geobserveerd is het van belang om te kijken 

waar deze problemen vandaan komen. Zo zijn er factoren in het kind als factoren in 

de omgeving die van invloed zijn op de werkhouding.  

 

Factoren in het kind: 

• Medisch-lichamelijke factoren 

• Emotionele factoren 

• Cognitieve factoren 

 

Factoren in de omgeving: 

• Kenmerken van de leerkracht 

• Taakkenmerken 

• Sociaal-emotionele factoren 

• Sociaal-materiele factoren (bijvoorbeeld inrichting van het klaslokaal) 

 

 

Niveau 1 Leraren signaleren de ondersteuningsbehoefte van de groep en 

de individuele leerling. Het sociaal emotioneel 

leerlingvolgsysteem Kijk! op sociale interventie wordt gebruikt als 

signaleringsinstrument.  
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De kinderen kunnen gebruik maken van de volgende 

concentratie hulpmiddelen: kantoortje, koptelefoon, stiltelokaal, 

time-timer.  

Om het werk te kunnen plannen wordt er gebruik gemaakt van 

een planningsinstrument.  

Kleuters: planbord 

Leerjaar 3: 1e half jaar dagtaak, 2e halfjaar weektaak 

Leerjaar 4 t/m 8: weektaak 

Niveau 2 Als het kind onvoldoende structuur heeft aan de weektaak 

wordt teruggegaan naar een dagtaak. Deze dagtaak wordt 

voor besproken en aan het einde van de dag geëvalueerd. 

Leerkrachten brengen specifieke ondersteuningsbehoeften en 

ingezette interventies van de leerlingen in kaart door dit vast te 

leggen in de leerlingkaart. De interventies worden systematisch 

uitgevoerd en besproken in de groepsbespreking/ 

leerlingbespreking met de Intern begeleider. 

Andere specifiek methodieken en materialen ter bevordering 

van de werkhouding: wiebelkussen, verzwaringskussen, inzetten 

beertjes van Meichenbaum, terugvragen instructie, stappenplan 

taakaanpak --> Stippe Stappe, visuele ondersteuning bij 

dagtaak en/ of weektaak.  

Niveau 3 Wanneer de interventies op niveau 2 onvoldoende resultaat 

geeft worden de specifieke hulpvragen verder uitgediept op 

niveau 3. Dit gebeurt middels de leerlingbespreking waarbij het 

samenwerkingsverband vaak geconsulteerd en betrokken 

wordt. Gezamenlijk wordt bekeken hoe we kunnen voldoen aan 

de specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van executieve 

functies. Er is voldoende om in te zetten op het gebied van taak-

werkhouding. Vaak gebeurt de opstart en het aanleren van 

deze vaardigheden via een arrangement. Er kan ook (school) 

diagnostisch onderzoek afgenomen worden. 

Mogelijke interventies: werk gesorteerd per bakje, inzet van 

specialisten gericht op werkhouding./ taakaanpak. 

Niveau 4  Als de begeleiding vanuit school onvoldoende oplevert voor de 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt 

geschakelt naar educatieve partners en/ of zorgpartners om 

mee te denken in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

B.v. aanvullend onderzoek, specifieke observatie vanuit een 

specialisme, Samenwerkingsverband als adviespartner. 

Mogelijke interventies; Extra ondersteuning in de vorm van 

‘arrangementen’.  Een arrangement kan uit meerdere 

onderdelen bestaan. Het gaat om expertise, aandacht en tijd, 

voorzieningen, mogelijkheden van het gebouw en 

samenwerking. De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden 

van de school weer die de afgesproken basisondersteuning 

overstijgen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de 
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vorm van arrangementen. De arrangementen worden door de 

school gerealiseerd al dan niet met behulp van middelen, 

menskracht of expertise van buiten de school. 

 

(Groepsarrangementen vanuit het samenwerkingsverband: 

Jonge kindgroep en impulsklas, zie onder schema) 

 

Groepsarrangementen 

 Hierbij gaat het om plaatsing in een gezamenlijke arrangement dat door het 

samenwerkingsverband is ontwikkeld. Het groepsarrangement is beschikbaar voor 

alle leerlingen binnen het verband  

 

Jonge kind groep 

In het samenwerkingsverband wordt er ook gewerkt met groepsarrangementen. 

Tijdelijk en kortdurend worden kinderen met een vergelijkbare hulpvraag 

geclusterd. Deze kinderen zijn (nog) niet toe aan het onderwijs in een reguliere 

groep. Het is de bedoeling om vanuit een gespecialiseerde aanpak de kinderen 

voldoende handvatten te bieden om binnen regulier onderwijs verder te kunnen 

gaan. De (toekomstige) school van een kind en de ouders worden hierbij 

betrokken. Een groepsarrangement valt onder verantwoording van het 

samenwerkingsverband maar wordt in de praktijk uitgevoerd binnen een school/ 

kindcentrum. Het arrangement wordt op enkele scholen binnen de regio, maar zo 

thuisnabij mogelijk uitgevoerd. 

 

Impulsklas 

De Impulsklas is er voor kinderen die qua werkhouding en/of gedrag wel een 

positieve impuls kunnen gebruiken. Ieder kind werkt aan zijn eigen (gedrags-) 

leerdoelen. Hiermee is de Impulsklas voor verschillende leerlingen geschikt. De 

impulsklas is een groepsarrangement waarbij de kinderen 12 weken lang 

gedurende 1 dagdeel in de week deelneemt op een school binnen de regio. 

Dat kunnen kinderen zijn die veel moeite hebben hun (aangepaste) werk af te 

krijgen of die zich nog niet aan de regels kunnen houden in de klas, snel boos 

worden of juist willen leren om vrienden te maken. De Impulsklas is ook geschikt voor 

leerlingen die teruggetrokken zijn, het lastig vinden om hulp te vragen of het 

spannend vinden om aan andere kinderen iets te vragen. Door de ouders in te 

zetten als buddy, werken ouders met hun kinderen samen om de leerdoelen te 

bereiken.  

 

Doen 

DOEN-groep (Denken Op Eigen Niveau) DOEN is een parttime arrangement en 

werkt met leerlingen die dubbel speciaal begaafd zijn. Er zitten gemiddeld 24 

leerlingen in een groep onder specifieke begeleiding van 2 leerkrachten. Er zijn 

twee periodes in een schooljaar. Het is een parttime groepsarrangement 

 

Top groep 



   
 

17 
 

In de TOP groep zitten kinderen (10-12) fulltime die gedragsmatig een time out 

nodig hebben. Er is sprake van crisis interventie. 

 

4.3 Problemen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling 

Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat de sociaal-emotionele 

ontwikkeling goed verloopt. Een afwijkende of vertraagde ontwikkeling kan allerlei 

oorzaken hebben. Ook is het mogelijk dat kinderen een normale ontwikkeling 

hebben doorlopen, maar toch problemen ondervinden op sociaal- emotioneel vlak. 

Op kindcentrum Meerlaer is een gedragsspecialist opgeleid. Zij helpt en begeleid 

het team en/ of kinderen op vraagstukken rondom gedrag en de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast coacht zij de medewerkers en 

geeft leiding binnen haar terrein. 

 

Kwink 

Binnen ons kindcentrum maken we gebruik van de methode Kwink ter ondersteuning 

van het sociaal emotioneel leren van de kinderen. Kwink heeft als doel een sociaal 

veilige leeromgeving te creëren. Het is gericht op preventie en gaat uit van de 

kracht van een veilige groep. Kwink biedt de medewerkers handvatten voor het 

sociaal emotioneel leren van de kinderen, zowel preventief als curatief. 

 

WIsH 

WIsH heeft als doel om de weerbaarheid van alle Bossche basisschoolleerlingen uit 

groep 6 te versterken. Het programma leert kinderen sociale vaardigheden te 

oefenen en verbeteren. Het vergroot de weerbaarheid van kinderen. Pesten en 

groepsdruk vormen een rode draad door alle lessen. De kinderen leren 

machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige en 

ongewenste situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn. Het 

kan zijn dat na afloopt van de WIsh training blijkt dat er een individuele hulpvraag is 

gericht op gedrag. Dan kan er vanuit de hulpvraag gekeken worden naar een 

passend vervolg. 

 

Meidenvenijn is niet fijn! 

Indien de onderlinge groepsinteractie dit vraagt, wordt de methode Meidenvenijn 

toegepast in de midden- en/ of bovenbouw. Meidenvenijn is niet fijn! is een anti-

pestmethode die je als begeleider in staat stelt om (zorgwekkend) pestgedrag onder 

meisjes op een positieve en effectieve manier aan te pakken en te zorgen voor een 

prettig- en veilig sociaal klimaat in de groep. 

 

KIJK! 

Als leerlingvolgsysteem zetten we KIJK! Op Sociale Competentie in op kindcentrum 

Meerlaer. Kijk is een instrument om binnen het primaire proces de ontwikkeling van 

de sociale competentie van leerlingen systematisch te volgen en analyseren van de 

ontwikkeling van kinderen (inspectie indicator 7.2.). Kijk sociaal emotionele 

ontwikkeling is opgenomen als onderdeel van het portfolio en gekoppeld aan 

omgekeerde oudergesprekken en voortgangsgesprekken met kinderen en ouders. 

Aanpak KIJK: 
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1. Afnemen KIJK; 

2. Analyseren van de gegevens; 

3. Bijzonderheden en interventies worden weergegeven op de verschillende 

niveaus van zorg in de leerlingenkaart; 

Kinderen indelen in de verschillende zorgniveaus. De aanpak staat kort beschreven 

in de leerlingkaart. 

 

Niveau 1 Kwink wordt in alle leerjaren uitgevoerd. Daarnaast observeren 

we alle leerlingen met het sociaal emotioneel volgsysteem; KIJK!. 

In het begin van het schooljaar zetten we extra in op een fijne 

start en groepsdynamica vanuit ‘de Gouden weken’. Daarnaast 

is er aandacht voor seksuele vorming door deel te nemen aan 

‘de week van de lentekriebels’.  

Er zijn schoolafspraken en er is een gedragsprotocol. Jaarlijks 

vullen alle kinderen uit leerjaar 6 t/m 8 en leerkrachten de 

veiligheidsmonitor in. In groep 6 krijgen de kinderen de Wish 

training.  

Aan het begin van het schooljaar voeren we omgekeerde 

oudergesprekken. Tijdens deze gesprekken geven 

ouders/verzorgers ons belangrijke informatie mee over het kind. In 

de bovenbouwunit nemen de kinderen ook deel aan het 

gesprek. Daarnaast vinden er 2 keer per jaar kindgesprekken 

plaats waarin de ik-cirkel van het kind centraal staat. 

De gedragsspecialist kan geconsulteerd worden op specifieke 

vraagstukken. 

Niveau 2 Gerichte kind/ groepsspecifieke interventies veelal vanuit 

methode Kwink eventueel aangevuld met specifieke 

interventieprogramma's zoals; groepsplan gedrag, 

gevoelsthermometer, Meidenvenijn is niet fijn! etc. 

De gedragsspecialist kan geconsulteerd worden op specifieke 

vraagstukken. 

Niveau 3 Specifieke individuele aanpakken, aangeboden vanuit een 

arrangement of begeleiding buiten de klas. Waarbij het doel is 

dat er een goede afstemming is van en naar de leerkracht en 

transfer van het geleerde naar de groep. De gedragsspecialist 

en/ of IB-er zijn betrokken bij het vraagstuk. 

Niveau 4 Vanuit de gedragsspecialist kan de hulpvraag, via de IB-er, 

worden opgeschroefd naar niveau 4. In overleg en onderlinge 

afstemming tussen gedragsspecialist/ leerkracht/ IB-er en ouders, 

wordt de hulpvraag geformuleerd en onderneemt de Intern 

begeleider de juiste actie, passend bij de hulpvraag. Hierbij is 

handelingsverlegenheid ontstaan binnen de school (niveau 3) en 

hulp via SWV/ externe specialisten gewenst. Hierbij wordt alles 

planmatig vastgelegd in een individueel handelingsplan (omdat 

dit vaak te veel info en te specifiek is wordt vanaf de leerlingkaart 
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verwezen naar het handelingsplan in een individueel hulpplan in 

Parnassys. 

 

 

4.4 Problematieken op het gebied van specifieke gedragskenmerken 

Kinderen met specifieke gedragskenmerken hebben specifieke onderwijsbehoeften. 

Dit vraagt kennis en attitude om deze onderwijsbehoeften te kunnen signaleren. Het 

team van kindcentrum Meerlaer is sterk in het observeren en signaleren van 

specifieke gedragskenmerken en daarbij behorende hulpvragen. De samenwerking 

tussen IB/ externe hulp en leerkrachten is goed. We proberen zo vroeg mogelijk de 

juiste interventies in te zetten zodat we preventief kunnen handelen. 

Problemen in het gebied van specifieke gedragskenmerken op niveau 2 worden 

besproken vanuit de cyclus handelingsgericht werken binnen de leerling- en 

groepsbesprekingen met de Intern begeleider. Als dit onvoldoende is wordt de 

gedragsspecialist van team Meerlaer geconsulteerd. Er wordt een plan opgesteld 

onder supervisie van/ of door de gedragsdeskundige en geëvalueerd. Dit plan 

wordt met ouders afgestemd en besproken. Het proces wordt gevolgd door de 

Intern begeleider. Als dit onvoldoende ontwikkeling geeft, wordt via Intern 

begeleider opgeschaald op niveau 3 middels consultatie aan het 

Samenwerkingsverband.  

Een andere mogelijkheid is om vanuit gezamenlijk overleg en expertise een 

kindbespreking te beleggen om de vervolgstappen te bepalen. Hiervoor stellen 

zowel ouders als de leerkracht de hulpvraag op. Deze hulpvraag bespreken we in 

een kindbespreking waarbij ouders, leerkracht, Intern begeleider en (afhankelijk van 

de hulpvraag) desgewenst orthopedagoog en of gedragsdeskundige en of sociaal 

verpleegkundige, jeugdarts, SWVB, Schoolmaatschapperlijk werk aansluit.   

Wanneer handelingsverlegenheid ontstaat wordt in nauwe samenwerking met 

school, thuis, samenwerkingsverband en eventuele externe partners, gekeken wat 

nodig is om de ontwikkeling op gang te brengen en te houden.  

 

4.5 Problematieken in het domein van de thuissituatie  

De Masten heeft een structuur waarin zorg en begeleiding voor leerlingen ingezet 

kan worden, zowel zorg vanuit het onderwijs zelf of vanuit het samenwerkings-

verband, maar ook van partners uit de lokale zorg of de jeugdzorg. In de zorg in en 

om de school is de leerkracht in de klas de basis; hij/zij heeft intensief contact met 

het kind en meestal ook met de ouders. De leerkracht signaleert en intervenieert. 

Indien nodig kan de leerkracht anderen inschakelen voor advies, zoals collega-

leerkrachten, de intern begeleider, de ambulant begeleider, de school-

maatschappelijk werker, de sociaal verpleegkundige of de jeugdarts. Het zorgteam 

is op school de plaats waar deze experts elkaar ontmoeten. Daar bespreken zij 

gezamenlijk de signalen van de leerkracht en stellen een aanpak vast. Voor 

complexere problematiek kan de Masten beschikken over een bovenschools 

ondersteuningsteam. Vanuit die teams kunnen zo nodig extra begeleiding, 

onderwijszorg en hulpverlening ingezet worden voor de leerling, de ouders en de 

leerkracht. Dat is ook de aangewezen plaats om de signalen van kindermis-

handeling te beoordelen, te wegen en te beslissen welke stappen gezet moeten 
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worden. Deze zorgroute biedt directe aanknopingspunten voor het uitvoeren van de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Vertrouwenspersoon/ PMM-er 

De interne contactpersonen hebben als taak zorg te dragen dat klachten van 

kinderen en/of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier 

worden afgehandeld. Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op de 

vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stelt zich ieder schooljaar opnieuw 

voor door een bezoek te brengen aan de klas. Tijdens dit bezoek vertelt ze wat haar 

rol is zodat alle leerlingen weten op welke manier ze haar kunnen contacten. Het 

kunnen klachten zijn waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie 

over durft of wil praten. In overleg met een interne contactpersoon wordt bekeken 

wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best 

mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht 

doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Signum en/of 

de landelijke klachtencommissie. We hebben twee interne contactpersoon binnen 

de school. 

 

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op 

alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld 

e.d. De meldcode heeft tot doel kinderen, die te maken hebben met een vorm van 

geweld of mishandeling, eerder passende hulp te bieden, zodat een einde komt 

aan de (bedreigende) situatie. Hiertoe biedt de meldcode stappen en handvatten 

aan professionals voor signalering en het verder handelen bij (vermoedens van) 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De doelgroepen zijn zowel slachtoffers, 

getuigen als (vermoedelijke) daders. De meldcode legt de beslissing, om 

vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling al dan niet te melden bij het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), 

bewust bij de professional. In het primair onderwijs maakt de school die afweging bij 

voorkeur samen met de partners in zorgteam.  

 

Overleg met ouders hoort bij élke stap in het zorgtraject. Als de school zorgen heeft 

om de ontwikkeling van het kind, bespreekt zij dit met de ouders. Wat de 

achterliggende oorzaak is van signalen, is lang niet altijd meteen duidelijk: veel 

signalen kúnnen wijzen op kindermishandeling, maar ook te maken hebben met 

andere dingen. Als de school met ouders in gesprek gaat over de signalen en de 

thuissituatie en als zij met elkaar informatie uitwisselen over de ontwikkeling van het 

kind, dan draagt dat bij aan verheldering, ontkrachting of bevestiging van zorgen. 

Later gaat het gesprek met ouders over te zetten vervolgstappen en –acties. 

 

4.6  Problematieken die gerelateerd zijn aan fysieke en medische kenmerken  

       (deze vallen niet binnen de basisondersteuning)  

Een leerling die problemen ervaart die gerelateerd zijn aan fysieke en medische 

kenmerken die naar een gewone school gaat, groeit op tussen de leeftijdgenootjes. 

Het kind zit op dezelfde school als de broertjes en/of zusjes en kan in de eigen 

woonomgeving een vriendenkring opbouwen. Om goed te kunnen meekomen op 
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school, hebben deze leerlingen speciale aandacht nodig. Het is noodzakelijk dat 

Meerlear in staat is om de leerling die aandacht te geven. De onderwijsbehoeften 

van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zijn 

richtinggevend voor de begeleidingsmogelijkheden. Leerkrachten hoeven het niet 

alleen te doen. Ze worden vaak ondersteund door ambulante onderwijskundige 

en/of medische begeleiders. Dit zijn professionals die het kind en de school vanuit 

het speciaal onderwijs begeleiden. 

 

Passend onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking of een chronische 

ziekte gaat over het zorgen voor een toegankelijke school, aangepast materiaal, 

leraren met kennis van de effecten van de beperkingen en soms medische zorg. 

Iedere leerling is anders, en iedere beperking of chronische ziekte is anders. Er zijn 

geen kant-en-klare oplossingen, en vaak is het zo dat er voor kinderen met een 

lichamelijke handicap of een chronische ziekte nauw contact is tussen ouders en 

school voor de afstemming van zorg en onderwijs.  

 

Kindcentrum Meerlaer heeft zich ontwikkeld tot een authentiek integraal 

kindcentrum voor kinderen met specifieke kindkenmerken. Ze staan dan ook open 

om aanpassingen te treffen, wanneer er kinderen met specifieke behoeftes worden 

aangemeld. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten, inzetten op specialisme van de 

collega's binnen het kindcentrum. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor de 

kinderen en kunnen talenten van meerdere volwassen ingezet worden t.b.v. een 

grotere groep kinderen. Het kindcentrum is een toonaangevende en unieke 

samenwerking tussen reguliere, gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs. 

Waardoor KC Meerlaer een belangrijke bijdrage levert voor inclusie 0-13 jaar een 

een landelijk voorbeeld is voor andere kindcentra. De school heeft altijd de 

mogelijkheid om de expertise van Cello te raadplegen en hen te vragen om te 

observeren. Er zijn mogelijkheden om onder schooltijd Cello in te zetten.  

 

Bij een aanmelding van een leerling die specifieke medische handelingen nodig 

heeft. Gaan we onderzoeken of de benodigde medische handelingen uit te voeren 

zijn in afstemming met onze partners binnen Meerlaer. In overleg met ouders, 

Samenwerkingsverband en betrokken partners wordt telkens opnieuw bekeken of wij 

de juiste plek zijn.  

 

Kinderen met een lichamelijke beperking die individuele begeleiding nodig hebben 

Meerlaer ligt voor een deel  op de begane grond en is met een rolstoel goed 

begaanbaar. De tweede verdieping is met de lift te bereiken en ook die verdieping 

is met een rolstoel goed begaanbaar.  Er is een invalidentoilet aanwezig.   

 

Visuele problematiek / auditieve en spraak-taal  problematiek                                                

Voor veel slechtziende en slechthorende kinderen is het fijn om dicht bij huis naar 

school te gaan. Maar het kan ook lastig zijn voor het kind om zich staande te 

houden. Gelukkig is er vaak goede begeleiding of kan het kind hulpmiddelen 

inzetten om mee te komen in het reguliere onderwijs. Ondersteuningsmiddelen waar 

ons kindcentrum mee bekend is: 

▪ solo apparatuur 
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▪ bordversterker 

▪ verstelbare tafel 

▪ Dis-en compensatie 

▪ individueel scherm 

▪ leesloep 

 

Ambulante begeleiding  

De ambulant begeleider (AB-er) komt regelmatig op school. Hij/zij heeft intensief 

contact met de leerling, de leerkrachten en de ouders. Wens is om binnen de 

organisatie gebruik te maken van de specialisten van Cello (denk aan inzet 

logopedie, fysiotherapie, gedragsdeskundigen, psycholoog). 

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden van ambulante begeleiding per 

ontwikkelingsgebied: 

• Visuele problematiek --> AB-ers vanuit Viseon.  

• Motorische problematiek --> AB-ers vanuit de Mytylschool/ ondersteuning 

Ceasartherapeut en of specialistisch centrum Tolbrug ; zo nodig kunnen 

ondersteunende materialen worden aangevraagd en ingezet. 

• Auditieve en spraak-taal problematiek -->AB-ers vanuit Kentalis 

• Problematieken als gevolg van specifieke ziektebeelden --> specialisme Kentalis/ AB-

ers Mythylschool/ specialistisch centrum de Tolbrug 

• Problematieken als gevolg van beperkte verstandelijke vermogens -->AB-ers vanuit 

Mytylschool 

 

5. Grenzen aan zorg 

Ondanks dat de basisondersteuning ruim voldoende is merken we dat er grenzen zijn 

aan de mogelijkheden om zorg te bieden aan kinderen. Genoemd moet dat dit 

zeer kind en situatie specifiek is. Uitgangspunt is dat we onderwijs geven aan 

groepen, we kunnen geen 1- op -1 of altijd in kleine groepjes onderwijs bieden.  

De grenzen worden bereikt wanneer alle ondersteuningsniveaus doorlopen zijn en 

we gezamenlijk concluderen dat de ondersteuningsbehoeften groter zijn dan wat 

de school kan bieden.                                                 
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Bijlage 1: 5 niveaus van ondersteuning binnen KC Meerlaer 

 

Niveau 1: Algemene (preventieve) zorg in de groep 

De leerkracht geeft kwalitatief goed passend onderwijs aan een groep leerlingen en 

realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve 

functie.Er is sprake van een eenduidige pedagogische werkwijze. De instructie wordt 

afgestemd op het niveau van de leerlingen.  

  

Niveau 2: Extra zorg in de groep    

De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van 

observatie-/ signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate 

beheersen of beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen. De extra zorg 

heeft als functie de leerling(en) d.m.v. efficiënt klassenmanagement en planmatig 

handelen terug te brengen naar zorgniveau 1. De aanpassingen in werkwijze en 

instructie vinden plaats binnen de groep. 

  

Niveau 3: Speciale zorg en ondersteuning in overleg met interne deskundigen 

De leerkracht bespreekt de leerling met de IB-er en andere interne deskundigen op 

consultatieve basis. Op basis van een analyse en een voorlopige diagnose van de 

verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van handelen op. De 

speciale zorg heeft als doel de leerlingen d.mv. specifieke begeleiding terug te 

brengen naar zorgniveau 2 of 1. De interventies worden vastgelegd in de leerling 

kaart. 

  

Niveau 4: Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van 

deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een begeleidingstraject. 

De leerkracht bespreekt de leerling met de IB-er en andere interne en/of externe 

deskundigen. Er is sprake van doelgerichte intensieve begeleiding binnen en in 

specifieke gevallen tijdelijk en kort durend, buiten de groep. In de meeste gevallen 

wordt gewerkt met een externe deskundige die hier specifiek voor wordt ingezet. Op 

basis van analyse en een voorlopige diagnose van de verzamelde informatie stellen 

de betrokkenen samen een plan van handelen op.  De speciale zorg heeft als doel 

de leerlingen d.mv. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 3. 

  

Niveau 5: Extra ondersteuning of verwijzing 

Als gedurende het traject komt vast te staan, dat het aanbod dat wij als basisschool 

geven niet aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, wordt volgens 

de daarvoor opgestelde procedure van het Samenwerkingsverband De Meierij, 

gezocht naar passend onderwijs. De trajectbegeleider van het 

samenwerkingsverband begeleidt dit proces. 
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Bijlage 2: schematische weergave verschillende ondersteuningsniveaus KC Meerlaer 

 

 Leerling Leerkracht Intern 

begeleider/ 

specialist 

Ouders Plannen 

Bass

is-

nive

au 1 

 

 

Leerlingen die 

functioneren 

in de groep 

en zich naar 

verwachting 

ontwikkelen. 

Observeert, 

signaleert en 

werkt 

handelingsg

ericht. Na 

analyse 

speelt de 

leerkracht in 

op de 

verschillende 

onderwijsbeh

oeften 

Groepsbespreki

ng alle 

leerlingen. 

Er is 

regelmatig 

contact 

met de 

ouders en 

leerkracht 

volgens 

afspraken 

protocol 

van de 

school. 

Deze 

kinderen 

werken 

binnen het 

groepsplan. 

Basi

s-

nive

au 2 

 

 

Leerlingen die 

opvallen in de 

groep. Zowel 

naar boven/ 

beneden.  

Leerkracht 

brengt de 

specifieke 

onderwijsbeh

oeften van 

de leerling in 

beeld.  Er 

wordt 

handelingsg

ericht 

gewerkt 

binnen de 

groep. 

Tijdens de 

leerling/ 

groepsbespreki

ng wordt de 

gerichte 

aanpak door 

de leerkracht 

ingebracht 

zodat er een 

professioneel 

gesprek op 

gang komt. 

De 

leerkracht 

brengt 

ouders op 

de hoogte 

tijdens de 

geplande 

oudergespr

ekken. Van 

de 

ingezette 

interventie 

met als 

doel de 

leerling een 

inhaalslag 

te laten 

maken.  

De 

(groeps)inte

rventie 

wordt door 

de 

leerkracht 

vastgelegd 

op de 

leerlingkaart

.. Deze 

kinderen 

werken 

binnen de 

groepssettin

gs. 

Basi

s-

nive

au 3 

 

 

 

 

Leerlingen 

met 

specifieke 

onderwijsbeh

oefte (bijv. op 

het gebied 

van gedrag, 

cognitief, 

sociaal 

emotioneel, 

motorisch). 

Er vindt 

schooldiagn

ostisch 

onderzoek 

plaats (bijv. 

vooruit 

toetsen, 

terugtoetsen, 

observatie). 

Er wordt 

handelingsg

ericht 

gewerkt 

binnen en 

buiten de 

groep (maar 

De interne 

begeleider of 

specialist is 

betrokken bij 

het 

schooldiagnosti

sch onderzoek 

of  leerkracht/ 

Intern 

begeleider 

voert dit zelf uit. 

Hierbij kunnen 

consultatief 

externen 

worden 

betrokken. 

Leerkracht 

en intern 

begeleider 

(of een 

interne 

specialist) 

gaan in 

gesprek 

met ouders 

over de 

ontwikkelin

g van hun 

kind. 

Deze 

kinderen 

werken met 

individuele 

doelen en 

dit is terug 

te vinden in 

een 

document. 
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binnen de 

school). 

Basi

s 

nive

au 4 

 

    

Leerlingen 

met een 

specifieke 

onderwijsbeh

oefte waar 

begeleiding 

vanuit school 

onvoldoende 

oplevert. 

Leerkracht 

geeft aan 

dat hij/zij niet 

kan voldoen 

aan de 

specifieke 

onderwijsbeh

oefte van de 

leerling. Er 

wordt 

handelingsg

ericht 

gewerkt 

binnen en 

buiten de 

groep (maar 

binnen de 

school). 

De interne 

begeleider 

schakelt 

educatieve 

partners en/of 

zorgpartners in 

om mee te 

denken over de 

ondersteunings

behoefte van 

de leerling (bijv. 

zorgteam, 

aanvullend 

onderzoek, 

specifieke 

observatie 

vanuit een 

specialisme, 

etc). 

Leerkracht, 

intern 

begeleider 

en de 

externe 

hulpverlene

r gaan in 

gesprek 

met ouders 

over de 

ontwikkelin

g van hun 

kind. 

Er wordt 

planmatig 

gedocume

nteerd. Via 

LDOS à 

OPP, EED 

aanvraag, 

voortraject, 

handelingsp

lan  

Basi

s-

nive

au 5 

De specifieke 

onderwijsbeh

oeften 

overstijden de 

basisonderste

uningDe 

ontwikkeling 

van de 

leerling staat 

stil 

En/ of 

De sociale 

emotionele 

ontwikkeling 

staat onder 

zware druk 

De 

leerkracht/ 

school is 

handelingsv

erlegen. 

Niveau 4 is al 

ingezet met 

onvoldoend

e resultaat. 

De 

trajectbegeleid

er begeleidt de 

intern 

begeleider 

Ouders 

worden 

gezien als 

partner en 

er wordt 

zorgvuldig 

samen 

opgetrokke

n en 

afgestemd 

in dit 

stadium 

van zorg. 

Bij een 

verwijzing 


