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Doel van het schoolondersteuningsplan:
Voor u ligt het ondersteuningsplan 2022-2024 van de Comeniusschool in Zeist. In dit
ondersteuningsplan leest u hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op de
Comeniusschool organiseren. U vindt informatie over de mogelijkheden, grenzen en ambities
van onze school in het bieden van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften. Het ondersteuningsplan is opgesteld voor de leerkrachten, de
ouders, de onderwijsinspectie en het bestuur en wordt via de website van de
Comeniusschool openbaar gemaakt.
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1. Missie / visie

Wij zijn een school met traditie, ambitie, leiderschap en oog voor elk kind!

Als school bieden wij een veilig klimaat waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen in denken
en durven. Hiermee leggen we de basis, opdat onze leerlingen uitgroeien tot actieve en
kritische wereldburgers, met zelfvertrouwen én oog voor de ander. De rijke, christelijke
traditie van onze school is hierbij een onmisbare schakel.

Binnen een veilige schoolomgeving leren wij kinderen leiderschap door voorbeeldgedrag op
sociaal-emotioneel, cognitief en digitaal gebied. Kinderen leren hun talenten herkennen en
waarderen en worden zich bewust van hun plek in de wereld.

Deze 5 punten zijn letterlijk en figuurlijk terug te vinden in de school. Het zijn belangrijke
uitgangspunten voor nu en voor de toekomst:
• Aandacht voor ieders talent;
• Traditie;
• Structuur;
• Sfeer;
• Emotionele betrokkenheid

The Leader in Me
Het pedagogische leerklimaat binnen de Comeniusschool is ambitieus. We stellen voor én
met leerlingen hoge doelen op en spreken hoge verwachtingen uit. We hebben veel
aandacht voor het individuele kind en we weten goed wat de mogelijkheden van de kinderen
zijn. We zien de talenten van onze kinderen en spreken hen hierop aan. We dagen hen uit en
ondersteunen hen op positieve, stimulerende wijze. Daardoor zijn wij in staat om hen uit hun
frustratiezone te halen en in hun eigen kracht te zetten. We zetten sterk in op het
ontwikkelen van 21st century skills, zoals samenwerken, kritisch denken, problemen
oplossen, omgaan met feedback en verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes. Dat
doen we via het programma “The Leader In Me” dat de leerling in zijn eigen kracht zet door
hem steeds meer leiderschap te geven over zijn eigen leerproces en zijn eigen leven. Door
deze methodiek en de rustige sfeer in school creëren we een veilig klimaat waarin onze
leerlingen leren om respectvol om te gaan met talenten en ontwikkelpunten van zichzelf en
de ander.
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De zeven gewoonten
Uitgangspunt van The Leader in Me, is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door
persoonlijk leiderschap. Het gaat ons erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen
nu en straks helpen zichzelf te ontwikkelen.
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2. Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Deze wet is gemaakt
om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Oók de kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. Het doel van de Wet Passend Onderwijs is ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere basisschool kunnen.

Om de Wet passend onderwijs goed uit te voeren, is Nederland verdeeld in een aantal
regio’s. In elke regio is een samenwerkingsverband passend onderwijs opgericht, dat de
uitvoering coördineert. De Comeniusschool neemt actief deel aan het
Samenwerkingsverband ZOUT in het kader van Passend Onderwijs. Deze samenwerking met
een groot aantal scholen en het speciaal basisonderwijs heeft o.a. tot doel de leerling
ondersteuning op alle scholen te optimaliseren. Wij maken gebruik van elkaars expertise en
geven op deze manier vorm en inhoud aan Passend Onderwijs.

Het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsteam (SOT), hierbij kunnen de
IB-ers leerlingen aanmelden voor onderzoek en voor de leerkracht ondersteuning vragen.
Ook kan gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Regelmatig gebeurt het dat leerlingen (± 8% van de schoolbevolking) gerichte
deskundige hulp nodig hebben. Kinderen met ernstige dyslexie in combinatie met een
andere onderliggende stoornis, kinderen met problemen in hun motorische ontwikkeling of
met ernstige sociaal-emotionele stoornissen kunnen wij zelf niet altijd of niet voldoende
opvangen. Een enkele keer moeten wij dan een kind naar het speciaal onderwijs verwijzen.

Aanmelding en toelating
Artikel 40 lid 2 van de WPO bepaalt dat de aanmelding voor toelating van kinderen
schriftelijk moet gebeuren en pas kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar
oud is. Vanaf het moment dat een kind wordt aangemeld gaat de zorgplicht voor passend
onderwijs van het bevoegd gezag in. Deze zorgplicht betekent dat het bevoegd gezag de
verplichting heeft om te beoordelen of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, te
onderzoeken hoe de school de benodigde doeltreffende aanpassing kan verrichten en, indien
dit een onevenredige belasting vormt, zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe
te laten. Deze zorgplicht vervalt als er aantoonbaar geen plaatsruimte is op de
Comeniusschool. Wij hanteren een maximum van 45 leerlingen per kalender-jaarlaag.
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3. Ondersteuningsstructuur

Op de Comeniusschool is een ondersteuningsstructuur ingericht. De doelstelling van onze
ondersteuningsstructuur is het ondersteunen van alle leerlingen zodat de ontwikkeling van
elk individueel kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied optimaal verloopt.
Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Binnen onze
ondersteuningsstructuur maken we onderscheid tussen vijf niveaus.

Niveau 1: Basisaanbod in de groep & niveau 2: Extra ondersteuning in de groep
De ondersteuning op de niveaus 1 & 2 wordt door de groepsleerkracht(en) in de groep
aangeboden. De leerkracht(en) maakt een plan van aanpak voor de vakgebieden rekenen,
spelling en (begrijpend) lezen. Op basis van dit plan van aanpak differentieert de leerkracht
naar wijze van instructie, leerstofaanbod, tempo en tijd, leerdoelen en toetsing. Het plan van
aanpak is van toepassing op alle leerlingen in de groep en vanuit deze aanpak bepaalt de
leerkracht de aanpak en interventies die worden ingezet om leerdoelen te bereiken.
De leerkracht richt het onderwijs zo in dat dit zoveel mogelijk tegemoet komt aan de
basisbehoeften (competentie, relatie & autonomie) en aan de didactische
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarnaast worden er kindgesprekken gevoerd om de
onderwijsbehoeften van de leerling nog beter in kaart te brengen. De leerkracht beschikt
over de vaardigheden om een goed klassenmanagement te kunnen voeren, een rijke
leeromgeving in te richten, te observeren en om in te spelen op het welbevinden en de
betrokkenheid van de leerlingen. De leerkracht beschikt over didactische vaardigheden, past
het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) toe en registreert en analyseert toetsgegevens.
Dit gebeurt bij zowel methodegebonden toetsen als niet-methodegebonden toetsen. Bij
methodegebonden toetsen wordt er direct gekeken hoe een toets gemaakt is en wat de klas
nodig heeft, twee keer per jaar worden ook uitgebreid de cito-toetsen geanalyseerd. Op
basis van de leerresultaten wordt individueel of op groepsniveau geoefend.

Onze ambitie is om zoveel mogelijk leerlingen binnen de groep te ondersteunen. Dit lukt
door in de groep te werken met verschillende subgroepen. We gaan uit van convergente
differentiatie. De leerlingen werken vanuit dezelfde basisdoelen, maar de verwerking is op
verschillende niveaus.

Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau
Bij niveau 3 van de ondersteuningsstructuur gaat het om het tegemoet komen aan de
specifieke onderwijsbehoeften van een leerling waarbij door de leerkracht extra hulp
gevraagd wordt aan deskundigen binnen de school. De leerkracht is verantwoordelijk voor de
aanmelding van de leerling bij de intern begeleider. De leerkracht neemt initiatief, formuleert
de hulpvraag en geeft aan welke interventies er tot dan toe zijn ondernomen bij de leerling.
Vervolgens wordt er samen met de intern begeleider gekeken welke acties nodig zijn, zoals:

- observatie door intern begeleider
- een gesprek tussen leerling en intern begeleider
- extra hulp van leerkrachtondersteuner in of buiten de groep
- een individuele leerlijn
- deelname aan levelwerk, schaken en/of plusklas
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Bij extra hulp buiten de groep, deelname aan levelwerk, schaken en/of plusklas of een eigen
leerlijn worden ouders geïnformeerd en meegenomen in het proces.

Niveau 4: Externe ondersteuning
Bij niveau 4 is er sprake van speciale ondersteuning. Als school geen adequaat antwoord
(meer) kan geven op de specifieke instructie- en onderwijsbehoeften van de leerling, is de
school ‘handelingsverlegen’. De school roept dan de hulp in van externe specialisten, zoals
een orthopedagoog, kinderarts of het schoolondersteuningsteam vanuit ons
samenwerkingsverband (ZOUT). Vanuit verschillende invalshoeken wordt een diepere
analyse uitgevoerd om erachter te komen waarom de ontwikkeling van een leerling
stagneert. Ook wordt er gekeken welke ondersteuning er nodig is om de ontwikkeling weer
op gang te brengen.
Naar aanleiding van een observatie en/of onderzoek stelt de groepsleerkracht, in
samenwerking met de specialist en intern begeleider, een kortdurend handelingsplan of een
langdurig groeidocument op. Het groeidocument is tegelijkertijd een dossier, een leidraad en
geeft ook richting. In dit document staat de onderwijsondersteuning voor een leerling
beschreven. De functies van het groeidocument zijn:

- voorbereiding van en aanmelding voor schoolondersteuningsteam
samenwerkingsverband ZOUT;

- praatpapier tijdens het overleg;
- verslag van het overleg en afspraken;
- monitoren en evalueren; zijn de doelen in zicht of behaald, is voortzetting van extra

ondersteuning nog nodig;
- ontwikkelingsperspectief (uitstroomperspectief, tussendoelen, beredeneerd

onderwijsaanbod);
- toelaatbaarheidsverklaring (verklaring van twee deskundigen en ouders over de

noodzaak voor plaatsing van een leerling op speciaal (basis)onderwijs);
- data verzamelen, zoals de duur en inhoud van de geboden ondersteuning.

Niveau 5: Verwijzing naar speciaal (basis) onderwijs
Zeer speciale ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs
Bij niveau 5 wordt de ondersteuning niet meer op de Comeniusschool geboden, maar op het
speciaal (basis)onderwijs (SO of SBO). Dit gebeurt wanneer wij op de Comeniusschool niet
meer kunnen voldoen aan onderwijsbehoeften van de leerling en als de begeleiding
vastloopt. Hiervan is sprake wanneer:

- de leerling zich langere tijd niet meer gelukkig voelt op school;
- de leerling aansluiting kwijt is met zijn/haar medeleerlingen, leerkracht en/of lesstof;
- de leerling de veiligheid, de sfeer, het ritme en de regelmaat binnen de school

dusdanig verstoort dat andere leerlingen hierdoor langere tijd in hun ontwikkeling
belemmerd worden;

- de leerresultaten dusdanig achterblijven dat een onevenredige inspanning verricht
moet worden om de leerling zich verder te laten ontwikkelen;

- het team in zijn geheel geen mogelijkheid meer ziet om een doorgaande leerlijn te
creëren.
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De school vraagt dan via het Samenwerkingsverband ZOUT een Toelaatbaarheidsverklaring
voor het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) aan. Binnen het
samenwerkingsverband wordt de leerling besproken. Hier worden de volgende punten in
meegenomen: het IQ, de leerachterstand, sociaal-emotioneel functioneren,
handelingsplannen en het groeidocument.
Ouders en leerling worden uiteraard nauw betrokken bij de besluitvorming hierover.
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4. Ondersteuningsstructuur in een overzicht
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Ondersteunings-
niveau

Omschrijving (Eind) verant-
woordelijke

Afstemming met  ouders

Niveau 1
Basisaanbod in de
groep

- De leerkracht hanteert de READ-cyclus van Leeruniek (resultaten, evaluatie,
aanpassingen, doen).

- De leerkracht evalueert het aanbod en de aanpak en reflecteert op eigen
handelen.

- De leerkracht schrijft twee keer per jaar een plan van aanpak voor de groep, deze
wordt na een half jaar geëvalueerd.

Leerkracht De leerkracht voert het gesprek met de ouders over de
totale ontwikkeling van het kind. Leerkracht en ouders
overleggen als partners en stemmen af. Reguliere
gesprekscyclus.

Niveau 2
Extra
ondersteuning in
de groep

- De leerkracht overlegt met collega’s (collegiale consultatie, intervisie).
- De leerkracht probeert de onderwijsbehoeften te verhelderen, reflecteert op

eigen handelen, wisselt ervaringen uit.
- De leerkracht stemt het aanbod of de aanpak af op de onderwijsbehoeften van de

leerling (intensivering instructie, verlengde instructie, kindgesprek).
- De leerkracht beschrijft de aanpak in het plan van aanpak en evalueert. Heeft het

afstemmen van het aanbod het gewenste effect?

Leerkracht De leerkracht voert het gesprek met de ouders over de
totale ontwikkeling van het kind. Leerkracht en ouders
overleggen als partners en stemmen af. Reguliere
gesprekscyclus.

Niveau 3
Extra
ondersteuning op
schoolniveau

- De leerkracht bespreekt de leerling in een (groeps)bespreking met de intern
begeleider. De ondersteuningsvraag wordt verhelderd.

- Na de (groeps)bespreking vindt er overleg plaats tussen de intern begeleider en
de specialist.

- Observatie en/of gesprek door intern begeleider. Samen met de leerkracht de
onderwijsbehoeften verder in kaart brengen/scherp formuleren; geven van advies
en ondersteuning aan de leerkracht.

- Indien wenselijk wordt er een individueel handelingsplan opgesteld door de
leerkracht.

- Leerkracht houdt de regie en voert het plan/ afspraken uit.
- Er wordt een follow-up moment ingepland met leerkracht en intern begeleider /

ondersteuner. Heeft de extra ondersteuning het gewenste effect?
- Consequente denkrichting: wat is nodig voor dit kind in deze klas? Wat heeft de

leerkracht nodig?

Leerkracht
(intern
begeleider /
ondersteuner
ondersteunt)

De leerkracht voert het gesprek met de ouders over de
totale ontwikkeling van het kind. Leerkracht en ouders
overleggen als partners en stemmen af. Reguliere
gesprekscyclus.

Indien nodig wordt er een extra gesprek gepland buiten
de reguliere gesprekkencyclus.
Intern begeleider sluit aan indien nodig. In specifieke
gevallen kan een ondersteuner aansluiten, maar dit is
niet standaard.
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Niveau 4
Externe
ondersteuning

- De school is handelingsverlegen en concludeert onvoldoende tegemoet te kunnen
komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling.

- Externe specialist wordt betrokken in overleg met ouders.

Leerkracht en
intern begeleider

Leerkracht en intern begeleider gaan in gesprek met
ouders. Gesprekken kunnen ook buiten de reguliere
gesprekkencyclus gepland worden.
In het geval een aanvraag bij het samenwerkingsverband
vindt er 2 á 3 keer per jaar een groot overleg plaats
tussen alle betrokkenen. Deze gesprekken vervangen in
principe de reguliere gesprekkencyclus.

Niveau 5
Verwijzing S(B)O

- De school concludeert dat er ondanks de ingezette hulp onvoldoende afgestemd
kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerling.

- De leerling heeft baat bij onderwijs op een school voor speciaal (basis-) onderwijs.
- De intern begeleider begeleidt ouders bij het zoeken naar een passende school.
- Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband.

Intern begeleider
en directie

Er is overleg met de intern begeleider, leerkracht,
eventuele externen en ouders. In sommige gevallen sluit
ook de directie aan.
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5. Opbrengstgericht en handelingsgericht werken

Op de Comeniusschool werken wij, op basis van de verzamelde leeropbrengsten, planmatig
en resultaatgericht aan het verhogen van de leeropbrengsten. Het onderwijs wordt
afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit
doen we door het volgen van de ‘READ-cyclus’. Dit staat voor:
resultaten, evaluatie, aanpassingen, doen. De resultaten als
vertrekpunt vertellen je wat het huidige niveau van de leerling
is. Bij de evaluatie kijk je wat de groei is geweest en in welke
context de leerling hier is gekomen.
Hierdoor ontstaat begrip, dat nodig is om te bepalen welke
aanpassingen er nodig zijn in de vervolgaanpak. Alles staat in
dienst van het proces om de leerling beter te begrijpen en te
bepalen wat je de komende periode gaat doen.

Aanpassingen:
Met het begrip dat je krijgt door het evalueren, kun je aanpassingen voor de aanpak
vaststellen; de indeling van de instructiegroepen, ondersteunend materiaal en
leerkrachthandelen. Dit alles wordt genoteerd in het document ‘plan van aanpak’. De
leerkracht maakt een analyse van de leerlijn van het desbetreffende vak. Voor de vakken
rekenen, spelling en (begrijpend) lezen wordt een plan van aanpak gemaakt. De groep wordt
op basis van specifieke onderwijsbehoeften en hun leerresultaten verdeeld in drie
subgroepen; intensief, basis en plus. Voor leerlingen met een eigen leerlijn wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Doen:
Op de Comeniusschool geven wij les volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Bij
de start van de les worden eerst heldere doelen op kindniveau geformuleerd. Tijdens de
instructiefase wordt er gebruik gemaakt van modeling. De leerkracht doet het eerst voor,
daarna doen leerkracht en leerling het samen. Wanneer minimaal 80% van de leerlingen het
doel van de les snapt, start de zelfstandige verwerking. De leerlingen die het doel (nog) niet
begrijpen, krijgen extra uitleg in de vorm van verlengde instructie. Aan het eind van de les
wordt het lesdoel geëvalueerd door met de leerlingen te bespreken wie het doel gehaald
heeft en wie er meer oefening nodig heeft.

Evaluatie van de resultaten:
Na afloop van een groepsoverzichtsperiode bekijkt de leerkracht of de gestelde doelen zijn
bereikt. Er wordt gekeken wat de groei is van de leerlingen en in welke context de leerlingen
hier gekomen zijn. Als handvat bij het vaststellen van verklaringen zijn er zeven factoren die
de ontwikkeling van een leerling kunnen beïnvloeden, namelijk: leerling, leerkracht,
lesmateriaal, lesaanpak, leertijd, leeromgeving en leefomgeving.
De leerkracht analyseert de toetsgegevens (methodetoetsen en Cito) en analyseert de
pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de leerlingen, eventueel in een
leerlinggesprek. Deze informatie vormt de basis voor het nieuwe groepsoverzicht. De
groepsoverzichten worden tijdens de leerlingbespreking met de intern begeleider besproken.
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6. Gesprekkencyclus en afspraken

Binnen de werkwijze van 'The Leader in Me' vinden we het als school belangrijk dat een
leerling betrokken is bij zijn eigen leerproces. Leerlingen kunnen vaak goed aangeven wat zij
nodig hebben, vandaar dat we er vaak ook voor kiezen om met leerlingen te praten in plaats
van over leerlingen. Betrokkenheid van leerlingen stimuleert de motivatie en het
'eigenaarschap' van de leerling bij zijn/haar ontwikkeling én versterkt de relatie tussen de
leerkracht en de leerling. Ook ouders bezitten waardevolle informatie over de
onderwijsbehoeften van hun kind. Daarnaast is het belangrijk dat ouders weten hoe zij het
gedrag van hun kind op school in positieve zin kunnen beïnvloeden en hoe zij kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind.
Gedurende het schooljaar vinden er meerdere gesprekken plaats met/over een leerling:

september/oktober
Het schooljaar wordt gestart met een kennismakingsgesprek, deze vindt plaats voor de
herfstvakantie. Dit gesprek duurt 10 minuten en wordt gevoerd door leerkracht en ouders.
Wat is er doorgegeven door de vorige leerkracht en wat moet de huidige leerkracht over de
zoon/dochter van de ouder weten. Het doel van dit gesprek is kennismaken en het maken
van afspraken hoe de leerkracht(en) het best in kan spelen op de onderwijsbehoeften van de
leerling.

oktober/november
Na de herfstvakantie vindt er een groeps-/leerlingbespreking plaats met de leerkracht(en) en
intern begeleider. In dit gesprek wordt besproken hoe de klas gestart is, wat
aandachtspunten zijn en aan welke doelen groepsbreed wordt gewerkt. Daarnaast wordt er
besproken hoe leerlingen zich op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied ontwikkelen.
Als de ontwikkeling van een leerling niet volgens verwachting verloopt, neemt de leerkracht
contact op met ouders. Er vindt dan een tussentijds voortgangsgesprek plaats tussen
leerkracht (en eventueel IB’er), kind en ouders.

februari
Bij de bespreking van het eerste portfolio dat eind januari/ begin februari plaatsvindt, wordt
opnieuw naar de onderwijsbehoeften gekeken: welke afspraken zijn gerealiseerd, hoe gaat
het met de leerling (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) en welke (aanvullende) afspraken
zijn er nog nodig om het kind vanuit thuis én school goed te ondersteunen. In de groepen 6
tot en met 8 zijn de leerlingen aanwezig bij het gesprek. In de groepen 1 tot en met 5 zijn bij
dit gesprek leerkracht(en) en ouder(s) aanwezig. Dit gesprek duurt 15 minuten.

maart
Begin maart vindt de volgende groepsbespreking tussen leerkracht en de intern begeleider
plaats. De Cito- en methodetoetsresultaten worden geanalyseerd en er worden afspraken
gemaakt over de benodigde extra ondersteuning en de manier waarop dit wordt
georganiseerd.
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juni/juli
In juni/juli volgt het 2e portfolio en een oudergesprek hierover. Vlak voor de zomervakantie
overleggen de groepsleerkracht en de nieuwe groepsleerkracht over de leerlingen, tijdens
het ‘overdrachtsgesprek’. Bij de groepen 6 tot en met 8 is dit gesprek opnieuw met de
leerlingen erbij en bij de groepen 1 tot en met 5 met leerkracht(en) en ouder(s). Dit gesprek
duurt 15 minuten.
In groep 8 worden er aan het eind van het schooljaar afsluitende presentaties door de
leerlingen gegeven aan ouders en leerkracht(en). De leerlingen presenteren hun portfolio,
hun successen en aandachtspunten voor in de brugklas.
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7. Leerlingvolgsysteem en schoolevaluatie

Leerlingvolgsysteem
Op de Comeniusschool volgen we de leerlingen nauwgezet. Voor de kleuters maken we
gebruik van het volgsysteem 'Leerlijnen jonge kind' in Parnassys. Hiermee houden we
continu de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en het
onderwijsaanbod van onze jongste leerlingen bij.
In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we Cito-toetsen en methodegebonden toetsen om
de cognitieve ontwikkeling te volgen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
wordt met behulp van SCOL in kaart gebracht.
Cito wordt twee keer per jaar afgenomen. In een enkel geval kan het zijn dat er bij een
leerling een toets van een leerjaar eerder of later wordt afgenomen om het
functioneringsniveau goed in kaart te brengen.
Voor de analyse van Cito gebruiken we het programma Leeruniek. In dit programma maken
we zowel op school-, groeps- als leerlingniveau een analyse.
In groep 7 wordt in het najaar de klassikale intelligentietoets ADIT afgenomen. Deze toets
maken de leerlingen individueel en deze wordt digitaal afgenomen. Aan het eind van groep 8
maken de leerlingen de eindtoets Route 8. Vanaf schooljaar 2022/2023 zal de eindtoets
vervangen worden door een landelijke doorstroomtoets.

Schoolevaluatie
Leerkrachten registreren de toetsresultaten in Parnassys. Parnassys bevat verschillende
rapportages om op school-, groeps- en leerlingniveau een analyse te maken. Ter
ondersteuning gebruiken we Leeruniek. De overzichten die uit Leeruniek gehaald kunnen
worden, gebruikt de leerkracht om een plan van aanpak voor zijn/haar groep te maken en
voor de individuele leerling waar nodig.
Om goed zicht te krijgen op de resultaten van de school maken de intern begeleiders twee
keer per jaar een schoolanalyse. De zorgsignalen uit de schoolanalyse worden met de
groepsleerkrachten besproken. Per zorgsignaal wordt er een interventie voor
onderwijsverbetering opgesteld. Het effect van de interventie(s) wordt bij de volgende
meting geëvalueerd. De schoolevaluatie wordt ook in het team besproken en met het
bestuur. De MR wordt geïnformeerd over de conclusies en vervolgstappen naar aanleiding
van de schoolevaluatie.
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8. Taken binnen de ondersteuningsstructuur

De leerkracht
De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de leerkracht. Hij/zij kent de leerling
het best en ziet de leerling het meest van de tijd, daarbij wordt er nauw samengewerkt met
de ouders van het kind.
Als primaire taak heeft de leerkracht om alle leerlingen uit de groep goed onderwijs te
geven. De leerkracht zorgt voor een goede, veilige sfeer in de groep, schept een positief
werkklimaat en zorgt dat leerlingen voldoende tijd en gelegenheid hebben om te leren.
De leerkracht stelt een plan van aanpak voor de groep op, stelt eventuele individuele
handelingsplannen op en evalueert deze. De leerkracht geeft expliciete, directe instructie en
verwerking (EDI). De leerkracht signaleert leerlingen die opvallen in hun ontwikkeling en/of
gedrag en neemt de nodige maatregelen. Hierbij werkt de leerkracht samen met collega's en
vraagt om hulp indien dit nodig is.

De intern begeleider
De intern begeleider is de ondersteuningscoördinator van de school. De taken van de intern
begeleider zijn onder te brengen in drie gebieden: coördinerende, begeleidende en
innoverende taken.
Coördinerende taken van de intern begeleider bestaan uit het opstellen van procedures en
richtlijnen met betrekking tot de interne ondersteuning en het bewaken hiervan. Ook
organiseert de intern begeleider de aanmelding en verwijzing van leerlingen voor extern
onderzoek en eventuele begeleiding. De intern begeleider onderhoudt contacten met
externe deskundigen en participeert in een netwerk interne begeleiding van het
samenwerkingsverband. Andere coördinerende taken zijn: het opstellen en bewaken van de
jaarlijkse zorgkalender, het verzamelen van toetsgegevens, groepsoverzichten en
schoolrapportages en het voorbereiden en leiden van de leerling- en groepsbespreking. De
intern begeleider ondersteunt de directie bij het maken en analyseren van een trendanalyse
uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast is er wekelijks overleg tussen de
intern begeleiders en directie over lopende zaken binnen de intern begeleiding. De intern
begeleider beheert de orthotheek.

De intern begeleider heeft ook een coachende en begeleidende rol. De intern begeleider
ondersteunt leerkrachten bij het kiezen en toepassen van toets- en observatie instrumenten
in de orthotheek en bij het analyseren van toets- en observatiegegevens. De intern
begeleider biedt leerkrachten hulp bij het maken van groepsoverzichten en
handelingsplannen. Er wordt ook hulp en advies gegeven aan collega’s over leerlingen,
didactische vragen, het doen van een observatie etc.. Het is mogelijk dat de intern begeleider
een gesprek voert met een individuele leerling en aansluit bij een gesprek dat gevoerd wordt
met leerkracht en ouders. De intern begeleider blijft op de hoogte van actuele
ontwikkelingen op het gebied van leerlingenondersteuning. De innoverende taken bestaan
uit het doen van voorstellen die leiden tot verbetering van het onderwijs op het gebied van
de ondersteuning. Ook heeft de intern begeleider een adviserende rol bij het opstellen van
het meerjarenbeleidsplan op het gebied van de ondersteuning.
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De leerkrachtondersteuner
Op de Comeniusschool werken wij met meerdere leerkrachtondersteuners. Vanwege de
NPO-gelden is het mogelijk om in het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 met kleine
groepen 3, 4, 5 en 8 te werken. Deze klassen hebben maximaal 25 leerlingen.
De groepen 6 en 7 hebben ongeveer 30 leerlingen, maar hebben op de lange dagen (ma, di
en do) ondersteuning van een leerkrachtondersteuner.
De leerkrachtondersteuner ondersteunt de leerlingen en leerkracht waar nodig is. Dit kan
zijn: het geven van een verlengde instructie aan een klein groepje leerlingen, het lopen van
rondes door de klas tijdens het zelfstandig werken, rondlopen en leerlingen direct feedback
geven op het gemaakte werk, het nakijken van werk, het analyseren van het gemaakte werk
en/of een toets.
Daarnaast is er een leerkrachtondersteuner die extra ondersteunt in de groepen 3, 4 en 5 en
in de middag leerlingen begeleid bij hun dyslexie-behandeling of met kleine groepjes
individueel aan de slag gaat.

De bouwcoördinator
Op de Comeniusschool werken we met een onderbouw (groepen 1/2), een middenbouw
(groep 3 t/m 5) en een bovenbouw 6 t/m 8). Er zijn drie bouwcoördinatoren
(groepsleerkrachten): één voor de onderbouw, één voor de middenbouw en één voor de
bovenbouw. De bouwcoördinatoren voeren elke drie weken overleg met de directie over
onder andere onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Ook bereiden zij bouwvergaderingen
voor, leiden deze en verspreiden de agenda, stukken en notulen. Hij of zij bewaakt de in de
bouwvergadering gemaakte afspraken. De bouwcoördinatoren hebben een signalerende
functie naar de directie. Zij brengen nieuwe ideeën en strategieën in. Zij organiseren de
evaluatie van ingevoerde methoden en/of werkwijzen. Ook heeft de bouwcoördinator een
rol richting de andere leerkrachten. Hij of zij stimuleert, motiveert en adviseert leerkrachten
in de bouw en is beschikbaar als steunpunt voor collega’s.
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9. Partners buiten de school

Samenwerkingsverband ZOUT
In een ondersteuningsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met de school
en met ouders. De onderwijsbehoeften van het kind staan daarbij centraal. Het
ondersteuningsteam komt in beeld bij ondersteuning op de niveaus vier en vijf. School,
ouders en ondersteuningsteam zoeken samen naar wat het kind nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. De intern begeleider van de school is daarbij als
contactpersoon de spin in het web. Daarnaast kan het ondersteuningsteam, altijd in overleg
met ouders, aangevuld worden met deskundigen van andere organisaties of betrokkenen
vanuit de omgeving van het kind. Bijvoorbeeld: Centrum Jeugd en Gezin (CJG),
kinderpsycholoog, orthopedagoog, logopedist etc.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Ouders, leerlingen en school kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met
alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Vanuit een team van verschillende
professionals wordt informatie, advies, steun, begeleiding en coördinatie van zorg geboden.
Ook grootouders, professionele opvoeders en anderen die met leerlingen en/of hun ouders
werken zijn welkom met hun vragen of zorgen.

GGD
Op vaste momenten volgt de GGD de groei en ontwikkeling van de leerlingen. Alle leerlingen
van de groepen 2 en 7 worden uitgenodigd voor een consult. Daarnaast geeft de GGD
adviezen over een gezond schoolleven, zoals voeding, veiligheid, omgaan met elkaar en het
voorkomen van pesten.

Logopedistenpraktijk Zeist
Een keer per jaar maakt de school een afspraak met de logopedistes van Heuvelrug
Screening, om op school een logopedische screening te organiseren. Iedere leerling van
groep 2 wordt (met toestemming van ouders) aangemeld voor de screening. Het doel van de
screening is het vroegtijdig opsporen van leerlingen met een vertraagde en/of afwijkende
spraak- en taalontwikkeling. De leerling wordt tijdens de schooluren gescreend op spraak- en
taalontwikkeling, luistergerichtheid, adem en stemgebruik, vloeiendheid, mondgedrag
(duimen, slikken enz.), auditieve verwerking en auditieve leesvoorwaarden.
De screening wordt besproken met de leerkracht en er vindt verslaggeving plaats naar
ouders en school. Wanneer een vervolg nodig is, wordt dit met ouders besproken en vindt er
verwijzing plaats naar een logopedist naar keuze.

Overige partners
Op de Comeniusschool werken wij ook samen met Opdidakt, OPPU etc.

Versie 1, 14-03-2022 Pagina 19


