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1 Inleiding 
In dit schoolondersteuningsprofiel (sop) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om leerlingen 
te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De afspraken over de 
invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden 
voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke 
aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De extra ondersteuning 
beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken over de 
basisondersteuning. 
Dit schoolondersteuningsprofiel is in samenspraak met en binnen het schoolteam tot stand gekomen en 
vastgesteld. 

2 Visie op ondersteuning van samenwerkingsverband 2304PO 
Het werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben, of het nu gaat om kinderen met bijvoorbeeld 
minder of juist meer verstandelijke vermogens, acht het samenwerkingsverband van groot belang. Zij zien 
het als een maatschappelijke opdracht om voor kinderen in de basisschoolleeftijd als het even kan een 
regulier onderwijstraject aan te bieden.  
 
Er wordt veel gesproken over opbrengstgericht werken met name in de vakken taal/lezen en 
rekenen/wiskunde en het bevorderen van excellentie. Passend onderwijs en deze laatste onderwerpen gaan 
eigenlijk over het hart van goed onderwijs: bij alle kinderen eruit halen wat er in zit. De schoolbesturen zien 
passend onderwijs dan ook als een integraal onderdeel van goed onderwijs en niet als een apart 
beleidsterrein. Het hart van (passend) onderwijs vindt plaats in het primaire proces en onder de directe 
invloed van de schoolbesturen, het is hun kerntaak en het samenwerkingsverband kan hier hooguit in 
stimuleren en faciliteren.  
 
Dit leidt tot de volgende kernboodschap, visie en missie:  
Onze kernboodschap: Alle kinderen gaan naar de juiste school, zij ontvangen onderwijs dat bij hen past. En 
wel in de ogen van het kind, van de ouders en van de school. Kinderen, ouders en school vormen in deze 
doelstelling de zogenaamde gouden driehoek. Een goede afstemming en samenwerking in deze driehoek is 
de essentie van passend onderwijs.  
 
De visie van het SWV is dat alle kinderen in de scholen van de aangesloten schoolbesturen, onderwijs 
genieten dat past bij hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.  
Uitgangspunten daarbij:  

 Leraren in onze scholen werken (samen met ondersteunend personeel) opbrengstgericht en 
handelingsgericht/oplossingsgericht.  

 Het kind staat centraal, altijd samen met zijn/haar leraar. Leerkrachten gaan daarbij uit van wat 
kinderen nodig hebben, met oog voor hun talenten.  

 Ouders zijn betrokken en educatief partner.  
 

Passend Onderwijs is uiteraard nodig voor alle kinderen, maar in ons samenwerkingsverband, in de scholen 
in de deelregio’s, gaat het in het bijzonder om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben:  in reguliere 
scholen,  in scholen voor speciaal basisonderwijs en in scholen voor speciaal onderwijs (van cluster 3 en 4).   
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Onze missie is dan ook: Voor ieder kind is er onderwijs dat past bij zijn/haar ontwikkeling, waarbij leraren 
uitgaan van verschillen tussen kinderen en de schoolbesturen, samenwerkend in deelregio’s, het proces in 
de klas (het primaire proces) ondersteunen. Hierbij gaan we uit van het principe: regulier waar het kan, 
speciaal waar het nodig is. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. 

3 Schoolconcept 
 

Beschrijving 
 

De Dennenkamp is een kleine, groeiende basisschool, met gemiddeld rond de 100 
leerlingen. In de school is een taalklas voor nieuwkomers gesitueerd. We zien de 
eerste opvang van deze leerlingen als een maatschappelijke opdracht waarbij we 
constateren, dat deze groep leerlingen recht heeft op extra ondersteuning om ook 
deze leerlingen goed te kunnen voorbereiden op een gelukkige toekomst in 
Nederland.  

De Dennenkamp staat voor het vergaren van kennis, vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling (hart, hoofd en hand). De vakken taal, lezen en rekenen staan 
centraal, maar ook zelfstandigheid en het leren van diverse (21e eeuwse) 
vaardigheden krijgt op het de Dennenkamp veel aandacht. 
Omdat ieder kind verschillend is, zien wij het als onze taak om te zorgen dat 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het niveau dat van hen verwacht 
mag worden. Om dit te realiseren is een veilig gevoel, plezier in leren en een goed 
zelfbeeld van groot belang. Sociale en emotionele ontwikkeling is dan ook een 
structureel verankerd ontwikkelgebied binnen ons onderwijs. Op deze manier 
bereiden wij de kinderen voor op een gelukkige toekomst. 

Voor ieder kind is een plek binnen het samenwerkingsverband: geen kind de wijk 
uit is de ambitie. Dat betekent dat wij een zorgplicht hebben: we zijn er 
verantwoordelijk voor dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt. Op onze eigen 
school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere 
school in de regio (binnen dorp, bestuur of samenwerkingsverband) of in het 
(voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. 

Visie van de school 
op ondersteuning 

Ondersteuning voor alle leerlingen moet in de combinatiegroepen worden 
geboden door de leerkrachten. In een combinatiegroep lukt dat enkel met de 
ondersteuning van een onderwijsassistent voor de zorgleerlingen. Een 
onderwijsassistent kan worden gerealiseerd met de gelden die beschikbaar zijn 
voor de realisatie van Passend Onderwijs. Voor het komend schooljaar is dat 
bedrag bepaald op € 5085 voor alle leerlingen. Voor de Nieuwkomersklas is 
continu een onderwijsassistent beschikbaar die naast de leerkracht de extra 
ondersteuning kan bieden. 
In het Zorgplan 2018-2019 van De Dennenkamp wordt de structuur en organisatie 
van de zorg beschreven. 
 

Samenwerking 
met ouders 

Ouders kennen hun kind het best. De school maakt steeds van deze kennis gebruik 
om samen met de ouders te komen tot een optimale ondersteuning van de 
leerling in zijn ontwikkelingsproces.  Zie het zorgplan voor specifieke informatie 
over transparantie in communicatie naar elkaar, over hun kind, onze leerling. 
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4 Arrangementen binnen de school 
 

Basis 

ondersteuning 

Het samenwerkingsverband 2304PO heeft de volgende standaarden vastgesteld als 
de basisondersteuning die op alle scholen wordt geleverd: 

 

Standaard 
Status: 

 

A
an

w
e

zig* 

P
lan

 # 

A:  Pedagogische aanpak 
De school beschikt over een beschrijving van het pedagogisch klimaat, die door alle 
teamleden wordt toegepast, waarin o.a. staan beschreven de omgangsvormen, hoe 
gehandeld wordt bij pestgedrag, norm overschrijdend gedrag en belonen en straffen. 
Periodiek wordt een leerlingenenquête afgenomen, waarin veiligheid herkenbaar is 
opgenomen. 

++  

B:  Didactische omgeving 
Er wordt afgestemd op verschillen tussen de leerlingen qua leerstof, onderwijstijd, 
werkvormen, verwerking en instructie. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra leerstof 
en/of extra (ortho-didactische) materialen. Leerlingen krijgen feedback over hun resultaten. 

+- x 

C:  Handelingsgericht werken 
De school gebruikt een leerlingvolgsysteem voor de cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke 
ontwikkeling. De resultaten worden minimaal twee maal per jaar geanalyseerd op school-, 
groeps- en individueel niveau, waarna zo nodig snel extra ondersteuning wordt gegeven.  
Er wordt planmatig gewerkt met aandacht voor de cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke 
ontwikkeling, die minimaal twee maal per jaar worden aangepast. 
De school heeft beschreven wanneer een ontwikkelingsperspectief (OP) moet worden 
opgesteld en zo nodig bijgesteld. Er is een groepsoverzicht – de Groepsfoto – uitgaande van 
bevorderende en belemmerende factoren. Onderwijsbehoeften worden beschreven vanuit de 
hele context van de leerling.  

+ x 

D:  Beleid en organisatie 
Hoe de school de onderwijsondersteuning vorm geeft is uitgewerkt in procedures die werken 
in de praktijk. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie zijn daarbij duidelijk 
beschreven. Het systeem wordt jaarlijks geëvalueerd (volgens de PDCA cyclus), zo nodig 
bijgesteld en vervolgens geborgd. De resultaten van de evaluatie worden gedeeld met 
ouders. 
De school kan deskundigheid inschakelen van Dienstencentrum, Jeugdzorg,via Swv Veld 
Vaart & Vecht. De Intern Begeleider participeert in een bovenschools netwerk.  

+ x 

E:  Professionaliteit 
De school is deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het 
personeel beschikt over didactische, pedagogische en organisatorische competenties. Er is 
een deskundig Intern Begeleider op school. Een didactisch coach ondersteunt de 
leerkrachten. 

++  
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F:  Communicatie 
De school maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ouders en hun 
ervaringen in de thuissituatie en in het derde milieu. Wensen en verwachtingen van 
ouders worden in kaart gebracht en ouders èn leerling worden betrokken bij het 
opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief (OP). Over de extra 
ondersteuning worden afspraken gemaakt, waarbij duidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Bij de overgang naar een andere school worden ouders en 
leerling ondersteund. Met leerlingen die extra ondersteuning hebben wordt een 
exitinterview gehouden.  

++  

G:  Doorgaande lijn  
De school heeft het aannamebeleid vastgelegd. Er is sprake van een warme 
overdracht (gesprek) bij de instroom vanuit vve/voorschoolse instellingen of het 
speciaal (basis) onderwijs, alsmede tussen de leerkrachten van verschillende 
leerjaren binnen de school. De overdracht naar het voortgezet onderwijs is 
zorgvuldig. 

++  

 
* In de kolom ‘aanwezig’ geeft de school op basis van zelfevaluatie aan in welke mate aan de vanuit het 

samenwerkingsverband voorgeschreven basisondersteuning wordt voldaan: 
 ++  volledig 
 + grotendeels 
 - enigszins 
 - - niet 
# Indien een standaard niet (of niet volledig) in de school aanwezig is, dan dient het manco planmatig te worden 

verbeterd door het schoolteam. Indien er een plan is behorend bij een standaard, dan staat er een kruisje in de 
kolom ‘plan’. Het betreffende plan wordt vermeld in hoofdstuk 6.  
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Extra 
ondersteuning 

binnen  

de school 

Structurele voorzieningen binnen de school aanwezig t.b.v. leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften, inclusief nieuwkomers: 
 

 In elke groep: Instructiemodel IGDI met afstemming op instructiebehoefte, 
oefenen en aanbod, individuele instructiemomenten; inzet van (ondersteunende) 
digitale leermiddelen; zelfstandig werken aan individuele weektaak; 
verrijkingsopdrachten, eventuele ondersteuning van onderwijsassistent/stagiair. 

 Voor nieuwkomers in de nieuwkomersklas is een taalbeleidsplan geschreven, 
specifiek gericht op de doelgroep. Hierin worden onder andere de specifiek 
gehanteerde methodes Mondeling Nederlands, Zien is Snappen, TAK, Horen, Zien 
en Schrijven beschreven. Doeltaal is voertaal. Elke leerling heeft een OPP dat 
meegaat naar de ontvangende school bij reguliere instroom.  

  Na elke toets (methodegebonden en niet-methodegebonden) wordt de leerling 
op De Dennenkamp gevolgd op instructiebehoefte en aanbodbehoefte. Voor 
nieuwkomers en taalzwakke leerlingen wordt gedurende hun schoolloopbaan 
nauwkeurig gevolgd hoe de taalontwikkeling verloopt, en wat nodig is. We 
gebruiken voor deze leerlingen structureel de TAK als basis voor het taalaanbod. 

 Extra ondersteuning buiten de klas: inzet van onderwijsassistent voor de 
nieuwkomers, dyslecten;  groep-doorbroken instructie- en oefenmomenten bij 
begrijpend lezen/voortgezet technisch lezen; coachingsgesprekken door Intern 
begeleider; 

 Eigen leerlijnen: nieuwkomers  hebben een OPP,  inclusief die leerlingen, die 
vervolgens  op school in het reguliere onderwijs instromen en nog niet op het 
basisniveau meedraaien in de groep. Ook deze leerlingen worden naar behoefte 
ondersteund door de onderwijsassistent. Het OPP wordt als volginstrument 
gehandhaafd op onze school. 

 Bij ernstige enkelvoudige dyslexie wordt met een individueel handelingsplan door 
de leerkracht nauw samengewerkt met de behandelaar.  

 Exceptioneel, wanneer een leerling op meer dan 2 vakgebieden (RW, BL, TL) 10 
maanden of meer achterstand heeft, met OPP, en onmogelijk verbetering 
mogelijk is. Bij deze leerlingen is altijd de orthopedagoog van Dienstencentrum 
De Stroming betrokken. Op voorwaarde dat goede afstemming met alle 
betrokkenen plaats vindt en het voor de leerling ook goed voelt en goed blijft 
voelen. Ook de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft moet voldoen. 
Geen extra externe of interne ondersteuning? Dan doe je de leerling tekort en zal 
een aanmelding volgen bij het CAT voor een TLV. 
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Arrangementen 

met externe  

partijen 

De school werkt samen met externe partners om leerlingen extra ondersteuning 
te bieden en geeft met de volgende externe partijen arrangementen vorm: 

 

 

Dienstencentrum de 
Stroming 
 

 Om onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen kan via het 
Samenwerkingsverband een Preventief Ambulant Begeleider worden 
ingeschakeld.  

 De Preventief Ambulant  Begeleider kan waar dat passend en nodig is 
kortdurende begeleidingstrajecten met een leerling uitvoeren en zorgen voor 
een transfer van de ondersteuning naar een teamlid.  

 De school kan een beroep doen op de expertise van een orthopedagoog voor 
consultatie over leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert. 

 Blijvende betrokkenheid van de orthopedagoog bij een leerling is mogelijk in 
de vorm van een HGPD-traject met school en ouders. 

 Indien voor de adequate handelingsgerichte benadering van een leerling 
informatie ontbreekt, dan kan de orthopedagoog nader onderzoek verrichten 
op basis van een onderzoeksvraag. 

Ondersteuningsteam 
(met orthopedagoog van 
DC de Stroming en Jeugd- 
en gezinswerker via 
Samendoen) 

 Leerlingen met ondersteuningsbehoeften die ook buiten het onderwijs een rol 
spelen, worden binnen het ondersteuningsteam besproken, om te komen tot 
een integrale aanpak. 

 Naast de mogelijkheden van ondersteuning vanuit de school kunnen  trajecten 
vanuit het sociale domein worden ingezet. 

Kenniscentrum 
Hoogbegaafdheid 
 

 Betrekken van een adviseur bij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
voor afstemming over een adequaat onderwijsaanbod. 

 Deelname van leerlingen aan de Kangoeroe Klas, voor leerlingen uit groep 3 
en 4 die grote sprongen in hun ontwikkeling maken.  

 Deelname van leerlingen aan de Cnopius Klas, voor leerlingen uit groep 5 en 
hoger waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld.  

 Deelname van leerlingen vanaf groep 5 aan de Plusklas Ommen. 

Deelverband Veld, 
Vaart & Vecht 

 Betrekken van een trajectbegeleider om de route naar het speciaal (basis) 
onderwijs te verkennen en/of te begeleiden. 

Andere vaste 
ketenpartners in en 
om de school 
(logopedie, 
dyslexiebegeleiding 
etc.) 

 Dyslexiebegeleiding door Tweespraak Logopediepraktijk; Braams (na school) 

 Logopedie Wijs met letters (gr. 2) door Tweespraak Logopediepraktijk op 
school 

 Ondersteuning bij specifieke zorg vanuit Samenwerkingsverband Veld, Vaart & 
Vecht 

 Leerlingen met ondersteuningsbehoeften die ook buiten het onderwijs een rol 
spelen, worden in het ondersteuningsteam besproken, om te komen tot een 
integrale aanpak. Bijvoorbeeld met: Samendoen Ommen, Veilig Thuis,  

 Carinova voor zorgondersteuning op school (op medische indicatie) 
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5 Grenzen van de ondersteuning 
 

Criteria die de 

grenzen van de 

school bepalen 

Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. Niet iedere school 
binnen het SWV is in staat om alle leerlingen met diverse 
ondersteuningsbehoeften op te vangen. Het SWV ondersteunt de school indien 
nodig bij het vinden van een juiste setting buiten de school. 
De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door 
interne of externe oorzaken.  Daarbij spelen de volgende criteria een rol:  

 De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij de individuele 
leerling 

 Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht 

 Mate van zelfredzaamheid 

 Mate van fysieke en/of medische verzorging 

 Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk en nodig is 

 Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen 

 Groepsgrootte 

 Complexe groepssamenstelling 

 Onvoldoende toekenning gelden Passend Onderwijs waardoor geen 
mogelijkheid om onderwijsassistent voor ondersteuning te kunnen bekostigen 

 Werkdruk voor de leerkracht 
 

Actuele grenzen  

van de school 

Ieder schooljaar kan de situatie in de school verschillen op verschillende factoren, 
waardoor grenzen aan de te bieden ondersteuning verschuiven. Hieronder een 
overzicht van de actuele situatie: 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 
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Leerkrachten 

 
 

 Combinatiegroepen (leerkracht 

heeft 2 groepen, de gehele dag) 

 Stagiairs 

 Inzet gelden voor Passend 

Onderwijs. 

 Inzet gelden werkdrukverlaging 

(i.v.m. Passend Onderwijs en de 

daar noodzakelijke extra 

ondersteuning) door 

onderwijsassistent 

 Nauwelijks toekenning gelden 

voor Passend Onderwijs 

 Extra: de instroom van 

nieuwkomers (Passend 

Onderwijs) in de reguliere 

groepen 

 Groep ’zwaarte’ van groepen 

Interne 
begeleiding 
 

 Ruime wtf. Deskundige kracht. 

Belangrijk voor ontwikkeling en 

check op uitvoering, volgen, 

continuering van zorgroute, in 

zorgteam met directeur (Zie 

taken Intern begeleider) 

 Kleine wtf. 

 

 

 

Directie 

 
 

 Belangrijk voor focus, beleid en 

check op de zorg, het volgen, de 

uitvoering, begeleiding en 

ondersteuning. 

 Samen met intern begeleider in 

zorgteam (zie Zorgplan) 

 

Team(cultuur) 

 
 

 Professionele cultuur, gedreven 

 Aanwezigheid Specialist Jonge 

Kind 

 

 

 Klein team 

 Veel taken 

 Hoge mate van werkdruk 

 Weinig vakgerichte, individuele 

professionalisering 

Leerlingen 

 
 

 Divers 

 Positief  

 

 Divers met daarbij toevoeging 

van extra zwaarte door 

nieuwkomers in de reguliere 

groepen 
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Ouders 

 
 

 Betrokken en educatief partner 

 Meedenkend en positief 

 Transparant in communicatie 

 Hier en daar taalprobleem, 

want multicultureel door 

instroom van 

nieuwkomersleerlingen 

Gebouw en 
inrichting 
 

 Overzichtelijk 

 Voorbereiding van nieuw 

schoolgebouw in Kindplein 

West (2017-2021?) 

 Sterk verouderd 

 Nauwelijks rustige werkplekken 

voor kleine groepjes/of voor 

ondersteuning 

 Vochtig, slecht geïsoleerd, 

warm 

Activiteiten en 
materialen 
 

 Actuele methodes rekenen en 

taal, met goede mogelijkheden 

tot differentiatie 

 Actuele lesmethode voor 

zaakvakken 

 Engels vanaf groep 1 –  

EarlyBird** gecertificeerd  

 Actuele digitale 

ondersteunende leermiddelen 

in de vorm vanTablets (vanaf 

tweede helft groep 4) met 

toegang tot webbased 

lesmateriaal 

 Voor komend schooljaar 

uitbreiding met laptops gr. 1- 8  

  Sterk verouderde hardware 

(vaste computers  groep 1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolomgeving 

 
 

 Prachtig ruim en groen 

 We kijken uit naar de nieuwe 

schoolomgeving 

 Sparen voor nieuwe school 

 Speelmaterialen buiten karig 

 

 

Aandacht en tijd 
 
 

 Continurooster binnen het 5 

gelijke-dagenmodel 

 

 Nauwelijks rustmomenten 

tijdens schooluren 

Anders 
 

 
 Weinig ziekteverzuim 

 

 

 Problemen met vervanging bij 

ziekte leerkracht door gering 

aantal vervangers en doordat 

het in Ommen is. 

 Veel directie-wisselingen in 

korte tijd,  waardoor te weinig 

continuïteit.  
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6 Ontwikkelplannen 
 

Hieronder volgt een opsomming van de ontwikkelplannen die de school uitgevoerd heeft of binnenkort 
gaat uitvoeren op basis van de zelfevaluatie, die van invloed zijn op de basis- en extra ondersteuning die 
kan worden geboden in de school: 
 

Omschrijving Inhoud Uitvoering door Tijdpad 

Zorgplan 2018-2019 Zorgplan schrijven 
Zorgplan vaststellen in team 

Intern begeleider 
 
 
 
Aansturing: Intern 
begeleider/directeur 
 

Concept. 
Wordt 
definitief 
vastgesteld 
in TV op: 13 
juni 2018 

1.Plan van aanpak 
uitvoerend  
 
Afstemmen in 
didactisch handelen 
met IGDI en het 
geven van feedback. 

Met didactisch coach focussen op het 
verbeteren van de differentiatie in het 
didactisch handelen van de leerkracht en 
het geven van feedback door de 
leerkracht. 
Uitvoering interventies bij interactieve, 
gedifferentieerde, directe instructie in de 
groep (Laag-Basis-Hoog), het aanbod 
daarbij en het geven van feedback. 

Beeldcoaching voor 
elke leerkracht op 
didactisch handelen.  
 
Door: didactisch 
coach/beeldcoach 
 
Aansturing: Intern 
begeleider/directeur 
 

continu 

2. Plan van aanpak op 
schrift  
 
Verbeteren zicht op 
onderwijsleerproces 
door volgen, sturen 
en ondersteunen. 
Met name volgen, 
sturen en 
ondersteunen van 
Nieuwkomers. 
(OGW en HGW) 

HGW: Plan- Do- Check- Act 
Structureel, schriftelijk, via gekozen 
format, inpassen in/bij geplande lessen in 
dag- en weekplanningen van 
observatiegegevens en toetsanalyses 
(analyse, evaluatie, vervolgacties hierop) . 
Het gaat om analyses van resultaten van 
methode-gebonden toetsen en niet-
methode gebonden toetsen, 
administreren van resultaten van gedane 
interventies, afhankelijk van specifieke 
lesdoelen in relatie tot onderwijsbehoefte 
en instructiebehoefte in  Laag-Basis-Hoog. 

Leerkrachten 
teambreed. 
 
Nieuwkomersklas: 
goede leerkrachten 
met expertise. 
 
 
 
Aansturing: Intern 
begeleider/directeur 
 

febr. 2018 – 
december  
2018 

    

Groepsfoto 
uitbreiden 

In  format toevoegen: 
 
Groep 1-2:  
Met toevoeging van alle opeenvolgende 
observaties/ toetsresultaten: 

Leerkrachten 
teambreed;  
 
Initiëring aanpassing 
en controle : Intern 

Gereed:  
juli 2018 
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 Taalontwikkeling: 
Fonemisch Bewustzijn, TAK, TvK 
 
Rekenontwikkeling: 
Gecijferd bewustzijn, RvK 
 
 
Groep 3 t/m 8 en nieuwkomers:  
 
Met toevoeging van 4 opeenvolgende 
periodieke (LVS) toetsresultaten  bij de 
vakken TL-BL; RW, SP,TAK (nieuwkomers 
en taalzwakke lln) met vermelding van 
analyse, instructiebehoefte,aanbod, voor 
vermelden en uitvoeren van interventies 
in de dag- en weekplanning 
 

begeleider/directeur  

    

 
 
 
 
 


