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Hoofdstuk 1   
Inleiding 
 
In ons schoolplan 2019-2023 beschrijven wij wie wij zijn, wat onze doelen voor de komende 
jaren zijn en hoe wij deze willen gaan aanpakken. 
Dit zorgplan is een bijlage van het schoolplan en is op dezelfde manier opgesteld. In dit 
zorgplan staat beschreven hoe wij kijken naar de zorg voor onze kinderen, hoe wij de zorg de 
komende jaren willen verbeteren en hoe we dat gaan vormgeven. 
De ontwikkelingen beschreven in het school- en zorgplan sluiten op elkaar aan. De 
autonome, betrokken leerling staat centraal en de plannen dienen een gezamenlijk doel: 
passend onderwijs voor ieder kind door het bieden van een moderne schoolomgeving en 
een professioneel team.  
 
1.1 Doelen en functies van dit plan 
 
De doelen van dit zorgplan zijn: 

 als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen hoe de zorg 
aan kinderen op de NSV2 de komende vier jaar vorm krijgt.  

 basis bieden voor een kwalitatieve zorgcyclus 

 voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een zorgplan 
 
Dit zorgplan zal fungeren als: 

 uitgangspunt voor de zorgcyclus per schooljaar  

 informatiedocument voor ouders en andere schoolbetrokkenen 

 verantwoordingsdocument voor bestuur en MR 

 verantwoordingsdocument in de richting van de landelijke overheid 

 basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. 
 
1.2  Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan 
 
Dit zorgplan is opgesteld door de intern begeleider van de school met inbreng van 
teamleden, directie en medezeggenschapsraad. Daarmee is dit plan gebaseerd op een 
gezamenlijke en gedragen visie. 
 
1.3 Status van het plan 
 
De medezeggenschapsraad van de NSV2 en het bestuur van Conexus hebben dit plan 
vastgesteld. 
 
1.4 Evaluatie van het plan 
 
Om een goede afstemming tussen theorie en praktijk te waarborgen zal het zorgplan  
jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden op initiatief van de intern begeleider.  
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De uitvoering van het zorgplan wordt bewaakt door de zorgcyclus te doorlopen. Ook wordt 
het geborgd middels het kwaliteitszorgsysteem waaronder de gesprekkencyclus. Daarnaast 
wordt het zorgplan jaarlijks geëvalueerd in een overleg tussen IB, SMT en directie. 
Ouders kunnen op- of aanmerkingen over de uitvoering van het zorgplan met de leerkracht 
bespreken. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen zij zich wenden tot de 
IB-er. 
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Hoofdstuk 2   
Zorg voor onze kinderen  
 
De NSV2 wil graag een open, transparante school zijn. Waarin we de wereld de school 
binnen halen en zelf de wereld in gaan. Op ontdekkingsreis. Zien wat er om ons heen 
gebeurt en met elkaar vorm geven aan de betekenis die we daar aan willen geven. Daarvoor 
hebben we elkaar nodig: leerlingen, collega’s, ouders en organisaties om ons heen.  
 
We willen kijken, naar elkaar, naar onze kinderen en samenwerken met ouders om aan te 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.  
 
We kijken voortdurend naar onze kinderen; zien, waarnemen, observeren, signaleren. 
Vervolgens bedenken en bespreken; wat zegt deze informatie mij/ons? Wat betekent dit ten 
aanzien van de onderwijsbehoeften van dit kind? Hoe kunnen we daar met elkaar, ouders en 
school, vorm aan geven? Hoe zorgen we voor passend onderwijs voor dit kind? Heeft wat we 
hebben bedacht ook het gewenste effect gehad?  
 
We kijken, bedenken, voeren uit en evalueren steeds opnieuw. Het is de kern van de zorg 
zoals we die op de NSV2 willen vormgeven. 
 
Wij gaan uit van de basisbehoeften van kinderen: de behoefte aan competentie, autonomie 
en relatie. Wij geloven erin dat een kind zich goed kan ontwikkelen als hij/zij zich competent 
voelt (ik kan het), autonoom (ik kan het zelf) en in relatie tot de ander (ik hoor erbij). We 
komen hier in de klassen aan tegemoet door te zorgen voor goed klassenmanagement, een 
goede, gedifferentieerde instructie en veilige interactie tussen leerkracht en leerling en 
leerlingen onderling in een omgeving van vertrouwen.  
 
Wij werken samen met ouders. Ouders zijn immers de beste KIND-kenners, school de beste 
LEERLING-kenners. Samen bieden deze perspectieven een breed beeld van het kind waar we 
gezamenlijk op af kunnen stemmen. In samenwerking en samenspraak, vanuit ieders taak en 
verantwoordelijkheid. Als educatieve partners, vertrekkend vanuit gelijkwaardigheid en 
complementariteit. 
 
Wij werken aan professionaliteit. Voor goed onderwijs en goede leerlingenzorg zijn de 
leerkrachten van essentieel belang. Een goede leerkracht signaleert, bedenkt en bespreekt 
met kinderen, ouders en collega’s wat zijn/ haar bevindingen zijn, intervenieert en evalueert. 
Wij willen steeds werken aan onze professionaliteit, ook ten aanzien van een goede zorg aan 
onze leerlingen. 
 
Wij werken aan kwaliteit. Wij willen al onze leerlingen volgen; hoe gaat het met deze 
leerling? Daartoe hebben wij een zorgcyclus opgesteld waarin de ontwikkeling van al onze 
leerlingen systematisch bekeken wordt.  
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Hoofdstuk 3   
Zorg verbeteren 
 
We hebben in ons schoolplan de hoofdlijnen vastgesteld en daarbij de doelen uitgewerkt. De 
doelen die specifiek op  ondersteuning van leerlingen zijn gericht, worden hier genoemd. 
Daar aan toegevoegd beschrijven we wat we tot nu toe al doen in de ondersteuning en waar 
dat is vastgelegd en terug te vinden. Dat is hieronder steeds terug te lezen als ‘wat zijn onze 
ambities’, ‘wat doen we al’ en ‘waar staat dat’. Op deze manier willen we voor onszelf en 
voor onze samenwerkingspartners ambities en werkwijzen duidelijk maken. 
 
In het zorgplan formuleren we: de autonome, betrokken leerling, een moderne school en 
een professionele cultuur. In dit hoofdstuk gaan we in op het speerpunt de autonome, 
betrokken leerling en de moderne school. De professionele cultuur en de manier waarop we 
onze doelen willen bereiken, wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
 
3.1 De autonome, betrokken leerling 
 
Wat doen we al? 
 
Kwaliteiten 
Op de NSV2 vinden we het belangrijk dat ieder kind zich naar zijn mogelijkheden kan 
ontwikkelen. Dat start al bij de plaatsing van een leerling op onze school. Met alle VVE-
locaties en een groot aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben wij inmiddels 
een warme overdracht. Dat betekent dat wij over een leerling die bij ons is aangemeld 
contact hebben met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf waar hij/zij vandaan komt. 
Deze warme overdracht vinden wij belangrijk om direct vanaf het begin zicht te hebben op 
de onderwijsbehoeften van het kind. De VVE locaties en de peuterspeelzalen vullen een AKIB 
in.  
Wij zien het als onze taak om daarvoor een omgeving te creëren en een aanbod te doen dat 
past bij de onderwijsbehoeften van dit kind. Daarbij mag er van ons een attitude verwacht 
worden waarin wij uitgaan van de kwaliteiten van ieder kind. Om deze kwaliteiten in kaart te 
brengen, wordt er ieder jaar een kennismakingsgesprek gevoerd tussen leerkracht en ouders 
van groep 3 t/m 8. In groep 1-2 is er voordat het kind start op de NSV2 met ouders en kind 
een kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is het uitwisselen van relevante 
informatie over het kind. Wat zijn zijn of haar kwaliteiten en waar heeft dit kind behoefte 
aan? Daarnaast creëren we daarmee een positief begin van het contact tussen ouders en 
leerkracht en laten we merken dat we de inbreng van ouders rondom hun kind belangrijk 
vinden.  
Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn de rapportgesprekken samen met het kind en ouders. 
Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor de invulling van het gesprek. We spreken niet over 
de kinderen maar met de kinderen.  
 
 
Onderwijsbehoeften 
Naast de kwaliteiten van de kinderen, zijn ook de onderwijsbehoeften van belang. Wij 
brengen de onderwijsbehoeften in kaart door goed naar de kinderen te kijken 
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(leerkrachtobservaties), goed naar ouders te luisteren (oudergesprekken) en door 
toetsgegevens te verzamelen. Op de NSV2 gebruiken we in de groepen 1-2 het registratie- 
en observatie instrument KIJK. Vanaf groep 3 nemen we methode-onafhankelijke toetsen af 
van CITO om te kunnen vergelijken hoe de leerlingen zich ontwikkelen ten aanzien van een 
landelijk gemiddelde en worden er ook methode-gebonden toetsen afgenomen. 
Om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind werken we op een 
systematische manier met de 1-zorgroute. Voor de vakken taal en rekenen werken we  
groepsplanloos. In het groepsoverzicht brengt de leerkracht in kaart welke leerling welke 
onderwijsbehoeften heeft. In het onderwijsplan wordt beschreven op welke manier daaraan 
tegemoet gekomen wordt en welke doelen gesteld worden. Twee keer per jaar worden deze 
groepsoverzichten en onderwijsplannen besproken door de leerkracht tijdens de 
groepsbesprekingen met de intern begeleider en eventueel de bouwcoördinator. We 
bespreken dan ook met elkaar hoe de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 
tegemoet gekomen kunnen worden.  
 
Werkwijze 
Op de NSV2 werken we opbrengstgericht. Twee keer per jaar worden de toetsgegevens 
geanalyseerd op groeps- en schoolniveau. We bekijken met elkaar wat goed gaat en waar 
nog aandachtspunten liggen ten aanzien van ons onderwijs. Er worden doelen geformuleerd, 
die na een half jaar in het team worden geëvalueerd. Op deze manier willen we steeds 
blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs. 
De extra ondersteuning wordt in principe in de groep vormgegeven. In onze groepen wordt 
gewerkt met het activerend direct instructie model (ADIM), waarbij er op drie niveaus 
instructie wordt gegeven; een korte instructie voor kinderen die daarna de stof direct 
zelfstandig kunnen verwerken, een instructie voor de basisgroep en een verlengde instructie 
voor de kinderen die meer uitleg nodig hebben. Deze kinderen krijgen tijdens de verlengde 
instructie ook vaak begeleiding bij het inoefenen voordat zij eventueel zelfstandig aan de 
slag gaan. 
Vanaf groep1-2 leren we de kinderen al om zelfstandig te werken. De kinderen hebben dan 
een eigen werkje, het stoplicht staat op rood en de time-timer wordt aangezet zodat 
iedereen weet hoe lang er zelfstandig gewerkt wordt. De juf of meester mag niet gestoord 
worden, want hij/zij geeft extra instructie aan een klein groepje kinderen. In de volgende 
groepen wordt deze lijn doorgezet. Het gebruik van het stoplicht wordt voortgezet in de 
middenbouw en vervangen door een zelfstandig-werk-kubus in de bovenbouw. Vanaf groep 
3 worden expliciet de stappen aangeleerd ten aanzien van de taakaanpak (Meichenbaum); 
Wat moet ik doen? Hoe ga ik dat doen? Ik ga aan het werk! En Hoe heb ik het gedaan? Wij 
ervaren dat het zelfstandig kunnen werken bijdraagt aan de gevoelens van competent en 
autonoom zijn van de leerling.  
 
Ontwikkelingsperspectief 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en een eigen leerlijn voor een bepaald 
vak, wordt vanaf groep 6 een ontwikkelingsperspectief geschreven. Hierin wordt een 
uitstroombestemming bepaald en worden de tussendoelen beschreven. Twee keer per jaar 
evalueert de leerkracht met de ouders en het kind hoe de ontwikkeling verloopt en of de 
doelen moeten worden bijgesteld. We stellen hierbij reële en hoge doelen. 
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Dyslexie 
Voor leerlingen met dyslexie zijn er verschillende mogelijkheden om het lezen te 
compenseren. Zie hiervoor ook het Beleidsplan Dyslexie. ClaroRead wordt vanaf groep 5 ter 
ondersteuning ingezet. 
 
Excellentie 
Als een leerling behoefte heeft aan meer cognitieve uitdaging, zullen Intern Begeleider, 
leerkracht en ouders samen kijken naar passende mogelijkheden voor dit kind. Te denken 
valt dan aan; verrijkingsmaterialen in de groep, deelname aan Levelspel (groep1-2) of 
Levelwerk (groep 3-8).  
 
Doublure of versnellen 
In uitzonderlijke gevallen stroomt een kind in een andere jaargroep in omdat dit beter 
aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften. Deze trajecten worden altijd samen met ouders 
gedaan en kennen een aantal vaste stappen. Zie hiervoor ook het protocol doublure en 
versnellen. In het geval dat ouders en school het niet eens worden, neemt de school de 
definitieve beslissing. 
 
Wat zijn onze ambities? 
 
Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen 
In alle groepen kijken we naar de onderwijsbehoefte van het kind. Dat is het uitgangspunt. 
We werken in principe met 3 niveaugroepen. Daarbinnen kunnen natuurlijk wel verschillen 
zitten. Tijdens de instructie wordt er gekeken op een kind wel of geen verlengde instructie 
nodig heeft. Per onderdeel, vak of stof kan hier verschil in zitten. Ook krijgen kinderen de 
vrijheid om zelf aan te geven of ze gebruik van de verlengde instructie willen maken. In de 
groepen 3-8 wordt er dagelijks gewerkt met het Leescircuit. Kinderen krijgen iedere dag een 
andere leesopdracht op zijn of haar niveau. Onderdelen zijn bijv; Lekker lezen, vrij lezen, 
DMT oefenen, Nieuwsbegrip, spelling. Voor de zwakke leeskinderen wordt er in de groepen 
3, 4 en 5; 3 keer in de week Connectlezen ingezet.  
In de groepen 4 zijn ze in schooljaar 2018-2019 begonnen met het rekencircuit. Dit moet nog 
geëvalueerd worden om te kijken of dit doorgezet gaat worden naar de hogere groepen toe.  
Vanaf groep 6 kan er gekozen worden voor het loslaten van de lesstof. Dan wordt er een 
OPP gemaakt. Dit altijd in samenspraak met ouders, leerkracht en IB.  
Voor de excellente leerlingen hebben we het programma van Levelwerk. Zie excellente 
leerling.  
 
Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om de methode Kanjertraining te 
implementeren. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden 
(preventief), of te verbeteren (curatief). Daarmee willen we komen tot een positieve, 
preventieve schoolomgeving waarbij de kinderen leren wat goed gedrag is, voor zichzelf 
durven opkomen en waarin ze medeverantwoordelijk zijn voor een goede sfeer op school. 
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Een sfeer waarin je jezelf durft te zijn en ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De doelen 
van de methode zijn: 
1 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
2 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
3 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
4 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
5 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
6 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  
 
De methode kent een leerlingvolgsysteem; Kanvas, dat erkend is door de Cotan en door de 
onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. 
In schooljaar 2018-2019 hebben de meeste leerkrachten Licentie B behaald.  
 
Uitbreiden opbrengstgericht werken 
De NSV2 werkt met schoolplannen rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. We kijken  
naar de behoeften per klas en stellen  wanneer dit nodig is een handelingsplan per groep of 
individu op.  
We delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het verbeteren van onze 
opbrengsten. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het maken van een 
groepsanalyse, het opstellen van doelen en het verwerken hiervan in de groepsoverzichten 
en het evalueren van deze doelen. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het maken 
van de schoolanalyse en het signaleren van zorgsignalen op schoolniveau. Het 
schoolmanagementteam is verantwoordelijk voor het opstellen van doelen op schoolniveau 
en het evalueren hiervan. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
ontwikkelingsperspectieven. De leerkracht evalueert de tussendoelen zodat deze informatie 
ook weer meegenomen kan worden in het aanpassen van het groepsoverzicht. 
 
Duidelijkheid rondom specifieke onderwijsbehoeften 
Om duidelijkheid te geven over de stappen en criteria ten aanzien van dyscalculie, willen we 
de komende jaren een beleidsplan dyscalculie ontwikkelen. 

 
Waar staat dat?  
De volgende stukken kunt u vinden in de bijlagen van het schoolplan 
 

- Protocol aanname 
- Formulier kennismakingsgesprekken 
- Formulier kindplan 
- Zelfstandig werken 
- Zorgcyclus 
- Groepsoverzicht 
- Groepsplan 
- ADIM 
- OPP 
- Beleidsplan dyslexie 
- Cito en dyslexie 
- Beleidsplan Excellentie 
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- Protocol doublure en versnellen 
- Protocol herfstleerlingen 
- Schoolondersteuningsprofiel 

 
3.2 De moderne school 
 
Wat doen we al? 
 
Sinds een aantal jaren werken we op school met digitale schoolborden, een smartboard. Dit 
komt de ondersteuning van de kinderen ten goede omdat de auditieve instructie nu vrijwel 
altijd visueel ondersteund wordt. Daarnaast hebben de methoden door de inzet van 
software en het smartboard meer mogelijkheden voor differentiatie. Er is verschillende 
software op school aanwezig om extra te oefenen. Voorbeelden hiervan zijn Rekentuin en 
Maatwerk. 
 
Wat zijn onze ambities? 
 
Omgeving 
We willen een moderne school- en leeromgeving bieden, waarbinnen kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Zo willen we de komende jaren investeren in materialen en 
oplossingen waardoor er meer mogelijkheden zijn om in kleine groepjes instructie te geven 
of kinderen zelfstandig oefenstof te laten verwerken. 
 
Digitaal dyslexie-hulpmiddel 

We willen investeren in BOUW. Met Bouw! Kiezen we voor een preventieve aanpak om de 

problemen met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie effectief terug te dringen. 

Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij 

risicoleerlingen in groep 2 t / m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt 

en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen van vrijwilligers 

kunnen als tutor fungeren.   
Hierdoor kunnen ook deze leerlingen autonomer en zelfstandiger aan het werk. 
 
Waar staat dat? 

- Beleidsplan dyslexie 
- Cito en dyslexie 
- Beleidsplan ICT 



   
 

 11 

Hoofdstuk 4 Hoe gaan we de ontwikkelingen vormgeven? 
 
Wat doen wij al? 
 
Op de NSV2 staat de ontwikkeling van het kind al 60 jaar centraal. We kijken en signaleren. 
Interveniëren als dat nodig is. En evalueren of onze interventies gewerkt hebben. In het 
verleden deden we dat vooral met onze collega’s en met de ouders van onze leerlingen. In 
toenemende mate willen we het kind zelf betrekken bij het volgen van hun ontwikkeling. 
Daarnaast willen we onze samenwerking met ouders intensiveren en “educatief partners” 
worden. 
We werken steeds op een systematische manier, handelingsgericht. Niet alleen vanuit 
aanbod, maar vanuit de behoeften van het kind. 
Dat zie je terug in de zorgcyclus waarin de diagnostische cyclus is omschreven en aan de 
zorgkalender, waarin de groepsbesprekingen, klassenconsultaties en eventuele leerling 
besprekingen staan ingepland.  
In het verleden gaven we de zorg vorm via Remedial Teaching. Het accent is de afgelopen 
jaren al steeds meer komen te liggen op het professionaliseren van het team. Deze 
ontwikkeling willen we de komende jaren doorzetten. Een voorbeeld hiervan is de 
mogelijkheid om een coaching traject te volgen via School Video Interactie Begeleiding. 
Remedial Teaching wordt nog steeds gegeven maar steeds meer binnen de groep. Buiten de 
groep worden kinderen geclusterd om van en met elkaar te leren. 
 
Wat zijn onze ambities? 
 
Omdat we alleen samen een optimale omgeving kunnen bieden voor het ontwikkelende 
kind vinden we het heel belangrijk: 
 

- Dat ieder kind de behoefte heeft gezien te worden in zijn kwaliteiten en 
onderwijsbehoeften 

Wij vinden het belangrijk om de komende jaren onszelf en elkaar steeds te bevragen op de 
uitgangspunten van handelingsgericht werken. Dus niet spreken en denken in termen van; 
dit kan het kind niet, maar in termen van “ wat heeft dit kind nodig? Iedere leerkracht ziet “ 
ondersteuningsonderwijs’ als zijn opdracht. 
 

- Eigenaarschap 
Wij willen bewaken dat ieder zijn rol heeft. Iedere leerkracht is, als regisseur, 
verantwoordelijk voor zijn hele groep en alle individuele leerlingen daarin.  
 

- Dat wij willen samenwerken met ouders. 
Afgelopen jaar zijn we begonnen met het voeren van kennismakingsgesprekken. Dat willen 
we de komende jaren voortzetten om zo een goede start te maken in het contact tussen 
leerkracht en ouders en informatie te delen over en met het kind. 
 

-  Dat wij met elkaar de zorg voor ieder kind willen delen. 
We willen de mogelijkheden blijven creëren dat leerkrachten met elkaar hun bevindingen 
kunnen delen en feedback kunnen vragen over hun handelen ten aanzien van de zorg voor 
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een kind. Dit kan tussendoor, tijdens een groepsbespreking, een bespreking in het Brede 
School Ondersteunings Team of bij een leerlingbespreking. 
We willen een open cultuur waarin leerkrachten en ouders om hulp durven vragen als ze 
zich handelingsverlegen voelen rondom de onderwijsbehoeften van een kind. Dit kan bij een 
andere leerkracht zijn, bij de intern begeleider of het managementteam. 
 

- Dat wij uitgaan van een gezamenlijk belang; passend onderwijs voor ieder kind. 
Vanaf de start tot de aansluiting op het vervolgonderwijs. Steeds bekijken we hoe we 
kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. En soms vraagt dat interventies 
die we nog nooit hebben uitgeprobeerd of die een extra inspanning vragen. Daar lopen wij 
niet voor weg.  
 

- Dat wij steeds aan de kwaliteit van ons onderwijs willen blijven werken 
Als team voelen wij ons samen verantwoordelijk voor alle schoolopbrengsten. We 
analyseren de opbrengsten om zo tot een passender onderwijsaanbod te komen en het 
onderwijs voortdurend te verbeteren. 

 
Waar staat dat? 

- Schoolondersteuningsprofiel 
- Schoolplan 
- Schoolgids 
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Hoofdstuk 5: Passend Onderwijs 

Dit hoofdstuk is aan het zorgplan toegevoegd, om te laten zien op welke wijze Passend 
Onderwijs vorm krijgt op de NSV2. 
 
Aanname 
Het is ons gezamenlijk belang dat ieder kind een goede start kan maken op school. Daarbij is 
het belangrijk dat het onderwijsaanbod kan worden afgestemd op de behoeften van het 
kind. Wij vinden daarom een goede overdracht tussen kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en 
school van grote waarde. In de meeste gevallen is dit inmiddels een warme overdracht of 
een warme overdracht plus. Bij een warme overdracht plus betekent dat de pedagogisch 
medewerker een gesprek heeft met de onderbouw coördinator, de intern begeleider van de 
NSV2 of de nieuwe leerkracht. Ouders mogen daarbij aansluiten. Als er sprake is van extra 
zorg worden ouders expliciet uitgenodigd. Zie ook Protocol Aanname. 
 
Extra zorg 
Alle kinderen hebben aandacht en zorg nodig. Die zit dan ook standaard in ons 
onderwijsaanbod. Sommige kinderen hebben nog net iets extra’s nodig. We bespreken hier 
kort de extra zorg die wij kinderen met dyslexie en (hoog)begaafde kinderen bieden en 
kinderen met een eigen leerlijn. De beleidsplannen Dyslexie en Excellentie worden op dit 
moment aangepast en zijn vanaf het nieuwe schooljaar inzichtelijk. In het 
schoolondersteuningsprofiel vindt u een samenvatting van de zorg die wij kunnen bieden. 
 
Dyslexie 
Uit onderzoek is gebleken dat 10% van de leerlingen aanzienlijk moeite heeft met het leren 
lezen (en spellen). Een klein gedeelte van deze leerlingen heeft zodanig moeite met het 
leesproces dat de diagnose dyslexie gesteld kan worden.  
De eerste signalen dat er sprake zou kunnen zijn van leesproblemen en/of dyslexie zijn vaak 
al waarneembaar in de kleutergroep: kinderen hebben moeite om de namen van de andere 
kinderen te onthouden, vinden het moeilijk om liedjes te onthouden en hebben moeite om 
zich de voorwaarden voor het lezen (zoals auditieve analyse/synthese) zich eigen te maken.  
In groep 3 laten deze kinderen zien dat ze de letters met moeite automatiseren en dat ze 
moeizaam tot lezen komen omdat ze de klanktekens niet goed kunnen koppelen. Als dit 
beeld zich voortzet in groep 4 en het kind op alle meetmomenten laat zien op de 
leesontwikkeling uit te vallen, kan de leerling halverwege groep 4 onderzocht worden. Via de 
poortwachter kunnen ouders en school een vergoed onderzoek aanvragen. 
Met of zonder diagnose: een kind met leesproblemen heeft specifieke onderwijsbehoeften. 
Wij willen hier zoveel mogelijk aan tegemoet komen en kijken per kind wat er nodig is. 
Mogelijke aanpassingen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 Extra oefenmogelijkheden, zodat het kind meer tijd en instructie krijgt om het 
leesproces op gang te brengen. 

 Werkbladen vergroten, zodat het kind zich minder hoeft in te spannen om de letters 
te ontcijferen. 

 Toetsen voorlezen, zodat de score zo min mogelijk beïnvloed wordt door het gebrek 
aan leesvaardigheden. 

 Extra tijd om toetsen te maken, zodat het kind minder last heeft van tijdsdruk. 
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Voor deze kinderen wordt een aantekening gemaakt in het groepsoverzicht. De doelen 
worden regelmatig met de ouders geëvalueerd door de leerkracht. Wij hanteren bij het hele 
proces het Protocol Dyslexie, opgesteld door het Expertise Centrum Nederlands. 
 
Excellentie 
Zoals eerder aangegeven is er op onze school ook zorg voor kinderen die problemen ervaren 
in de groep als gevolg van (meer) of hoog begaafdheid. Als blijkt dat een kind (meer) of hoog 
begaafd is (hetzij door signalering van de ouders, de leerkracht, door onderzoek, goede 
prestaties op school of juist door onderprestatie) wordt het kind met de Intern Begeleider  
besproken. De intern begeleider kan dan eventueel de excellentie coördinator inschakelen 
en in samenspraak met de ouders wordt besloten hoe om te gaan met dit kind.  
 
Het signaleren van deze kinderen is niet altijd eenvoudig. Wij proberen de kinderen zo snel 
mogelijk te signaleren door tijdens het eerste kennismakingsgesprek alert te zijn op de 
kenmerken van de (hoog)begaafde baby en peuter. Ieder schooljaar is er een 
kennismakingsgesprek met leerling en ouders. Twee keer per jaar bekijkt de excellentie- 
coördinator naar de citoresultaten middels de DLE van alle kinderen in de groepen 3 tot en 
met 8. Daarnaast is er tijdens de groepsbesprekingen ook aandacht voor het signaleren van 
kinderen met een voorsprong. Ook houden de docenten nauwlettend de resultaten van 
methode gebonden toetsen in de gaten en bekijken zij of de stof zo nodig compact moet 
worden aangeboden. De leerkrachten zijn op de hoogte van de onder presterende 
(hoog)begaafde leerling. Tot slot is er uiteraard ook nog dat er een intelligentieonderzoek 
heeft plaatsgevonden bij een kind.  
 
Per kind wordt bekeken wat een passend onderwijsaanbod is. Mogelijkheden zijn: 

 Het leerstofaanbod aanpassen door de leerstof te compacten en te verrijken binnen 
de methodes. 

 Het leerstofaanbod aanpassen door de leerstof te compacten binnen de methodes 
en te verrijken middels levelwerk binnen het leerjaar. Zodat de leereigenschappen 
van de leerling beter tot zijn recht komen. We delen het leerstofaanbod per leerjaar 
in op verdiepings- en verrijkingsstof. Het kind blijft in de groep en heeft een eigen 
programma, wat elke week in een weektaak ingepland wordt.  

 Het leerstofaanbod aanpassen door de leerstof te compacten binnen de methodes 
van het leerjaar en te verrijken middels levelwerk een leerjaar hoger. Zodat de 
leereigenschappen van de leerling beter tot zijn recht komen. We delen het 
leerstofaanbod per leerjaar in op verdiepings- en verrijkingsstof. Het kind blijft in de 
groep en heeft een eigen programma, wat elke week in een weektaak ingepland 
wordt.  

 We laten het kind versnellen: de leerstof van het volgende leerjaar wordt versneld 
aangeboden, het zogenaamde “compacten”, het kind kan dan vervroegd naar een 
volgende groep. 

 Per jaar is een blok met creatieve wiskunde. Dit blok wordt gegeven op een 
middelbare school, de SSGN. Kinderen die hier voor in aanmerking komen, delen mee 
aan dit verrijkende aanbod. 
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 Per jaar is een blok met Chinese les. Dit blok wordt gegeven op een middelbare 
school, het Kandinskycollege. Kinderen die hier voor in aanmerking komen, delen 
mee aan dit verrijkende aanbod.  
 

Levelwerk: Ieder blok loopt van vakantie tot vakantie. De kinderen werken ieder blok 
volgens een planning en een weektaak. Aan het eind van het blok wordt het werk 
geëvalueerd op productniveau en op procesniveau. Kinderen die met levelwerk werken, 
krijgen in hun rapport een bijlage waarin de leerkracht en eventueel de levelwerkbegeleider 
verslag doet van de vorderingen van het kind. 
 
 
 
Eigen leerlijn 
In sommige gevallen zal het nodig zijn om leerlingen een apart programma te laten 
uitvoeren in de groep. Indien een kind voor een bepaald vak bijvoorbeeld alleen maar V-
scores heeft bij de Cito-LOVS toetsen en bij de methodegebonden toetsen structureel 
onvoldoende scoort, is dit een signaal dat het de aangeboden stof niet in dit tempo kan 
bijbenen. In overleg met leerkracht, ouders, IB en eventueel externen zal bekeken worden of 
het bieden van aangepaste stof noodzakelijk is.  
Op het moment dat de reguliere lesstof voor dit kind wordt losgelaten, worden in overleg 
met alle betrokkenen nieuwe eind- en tussendoelen opgesteld. Deze doelen worden 
opgenomen in een ontwikkelingsperspectief. Minimaal twee maal per jaar wordt met de 
ouders, leerkracht en IB op deze doelen gereflecteerd en wordt bekeken of de doelen 
moeten worden bijgesteld. Het is ons streven dat kinderen zoveel mogelijk in ieder geval tot 
en met groep 5 met de reguliere lesstof meedoen. 
 
Brede School Ondersteunings Team (BSOT) 
Op het moment dat ouders, school of buitenschoolse organisaties signalen krijgen dat de 
ontwikkeling van een kind niet goed verloopt, kan er gebruik gemaakt worden van het Brede 
School Ondersteunings Team. Dit team komt ongeveer een keer in de zes weken bij elkaar. 
De vaste teamleden zijn; de schooldirecteur, de intern begeleider, de platformondersteuner 
vanuit het samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige en het sociale wijkteam. Het is 
uitdrukkelijk onze wens dat ook ouders aanwezig zijn als hun kind besproken wordt. 
Daarnaast kunnen eventuele andere betrokken experts ook aanschuiven op verzoek van 
school en/of ouders, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een logopedist. De bespreking 
vindt plaats aan de hand van het groeidocument. Dit document wordt door school ingevuld 
en aangevuld door ouders. Daarna wordt het ter voorbereiding van de bespreking verspreid 
onder de overige deelnemers minimaal een week voor de bespreking.  
Het doel van de bespreking is te komen tot adviezen voor het vervolg, bijvoorbeeld 
handelingsadviezen in de groep of een observatie door een expert. De bespreking duurt 
meestal een half uur per kind. 
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Pesten 
Op school hebben wij een Pestprotocol waarin we beschrijven hoe we pesten proberen te 
voorkomen, hoe we signalen herkennen en hiermee omgaan. Het pestprotocol is op school 
in te zien en staat op de website. 
 
School en Scheiding 
Een scheiding is altijd vervelend. Juist in een tijd waarin alles onzeker is, is het goed om de 
school te informeren. Voor meer informatie, zie het protocol School en scheiding. 
 
Doublure/versnellen 
Voor sommige leerlingen is het goed om een jaar te herhalen. Signalen die hierop kunnen 
wijzen zijn; het vooral willen spelen met jongere kinderen, nog weinig bezig zijn met het 
leerstofaanbod, maar meer met de processen en natuurlijk het onvoldoende beheersen van 
de lesstof. In het geval van eventuele versnellers zien we vaak de tegenovergestelde 
signalen; het vooral willen spelen met oudere kinderen, veel vragen stellen van een abstract 
niveau en (vaak) zeer goede resultaten. Voor beide trajecten hanteren wij een protocol, die 
u kunt vinden in de bijlage. 
 
Herfstleerlingen 
De ontwikkeling van alle kinderen wordt goed gevolgd. De kinderen die voor 1 oktober 
geboren zijn, gaan in principe na twee jaar door naar groep 3. Dit geldt ook voor de kinderen 
die tussen 1 oktober en 1 januari jarig zijn.  Zie: Protocol Herfstleerlingen. 
De kinderen die na 1 januari jarig zijn, zitten 2 1/2 jaar in de kleutergroep. Als blijkt dat deze 
kinderen zich heel goed ontwikkelen en eventueel eerder naar groep 3 zouden kunnen, 
volgen we het Protocol Versnellen.  
 
 
Extern onderzoek/behandeling op initiatief van ouders 
Wanneer ouders met een extern onderzoek bij de leerkracht komen, brengt de leerkracht de 
IB-er hiervan op de hoogte. In overleg wordt besloten hoe hier mee om te gaan. Bij 
gesprekken over externe onderzoeken en/of met externe deskundigen is naast de leerkracht 
in principe altijd de intern begeleider aanwezig om ervoor te zorgen dat de adviezen en 
conclusies uit het onderzoek geborgd worden. 
 
Verwijsindex  
De gemeenten in de regio Nijmegen hebben zich aangesloten bij de landelijke verwijsindex. 
Dit is een digitaal systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken 
over een kind. Als meerdere mensen zich zorgen maken, kunnen ze via dit systeem contact 
met elkaar opnemen en overleggen hoe ze het kind samen sneller en beter kunnen helpen. 
In de verwijsindex worden alle signalen over kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de 
gemeente Nijmegen en omgeving maximaal twee jaar opgeslagen.  
 
De Intern begeleider van onze school is bevoegd om een kind via dit systeem aan te melden. 
Wanneer er besloten wordt een kind aan te melden worden ouders hierover geïnformeerd 
via een folder en een brief. Wanneer ouders meer informatie willen over de verwijsindex 
liggen bij de Intern begeleider folders ter inzage. 
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Verwijzing SO/SBO 
In sommige gevallen moeten we met elkaar concluderen dat ons onderwijsaanbod niet past 
bij de behoeften van het kind. We gaan dan met elkaar kijken naar een andere vorm van 
onderwijs. Er moeten vervolgens een aantal stappen worden doorlopen: 

1. Het kind wordt besproken in het BSOT. 
2. Er moet een intelligentie-onderzoek worden gedaan door een officieel erkende 

instantie, bijv. Marant of Karakter. 
3. Er moet een observatie hebben plaatsgevonden door een expert. Deze expert moet 

het advies van verwijzing ondersteunen. 
4. School moet samen met ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij 

de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband (TLC). 
5. Als er een TLV is, moeten ouders het kind aanmelden bij de SO of SBO-school van hun 

keuze. 
 
Schorsen/verwijderen 
Als een leerling gedrag laat zien dat onveilig is voor de andere kinderen, de leerkrachten of 
zichzelf moeten wij als school ingrijpen. Wij kunnen dan overgaan tot schorsing en in 
extreme gevallen tot verwijdering van de leerling. In het protocol Schorsen en Verwijderen 
leest u hier meer over. 
 
Leerling dossier 
Onze school gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens van de kinderen. Deze 
gegevens worden tot vijf jaar nadat de school verlaten is, door ons bewaard. 
Alle gegevens van de kinderen worden bewaard in een leerlingendossier. Hierin staan de 
gegevens van onze leerlingen tot en met het schooljaar 2011-2012. Deze dossiers blijven te 
allen tijde op school en staan in een kluis. Vanaf het schooljaar 2012-2013 werken wij met 
een digitaal dossier. Indien ouders inzage willen in het dossier van hun kind(eren) is dit 
mogelijk. De dossiers blijven op school en mogen in overleg met de directeur 
vermenigvuldigd worden als de ouders dit noodzakelijk achten. Wanneer er gegevens aan 
derden of externen worden verstrekt wordt altijd de toestemming van de ouders gevraagd. 
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Bijlage 1: Schoolondersteuningsprofiel 
 
Welke (extra) ondersteuning wij onze kinderen op de NSV2 bieden, brengen wij in beeld 
d.m.v. ons schoolondersteuningsprofiel. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten 
om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden 
van ons onderwijs duidelijk.  
 
Een korte typering van onze school 
De NSV 2 staat voor basisonderwijs in de meest uitgebreide zin, met respect voor ieders 
politieke en godsdienstige overtuiging, met inachtneming van de kerndoelen en de 
referentieniveaus die de overheid stelt. Wij besteden behalve aan de cognitieve 
ontwikkeling (kennis) ook aandacht aan de pedagogische, sociaal-emotionele, motorische en 
creatieve ontwikkeling van de leerlingen. Dit betekent dat team en schoolleiding naast het 
leren, ook de opvoedkundige taak serieus neemt en belangrijk vindt. De leerlingen leren 
samen werken, over hun gevoelens en die van anderen na te denken en te praten en daar in 
de dagelijkse praktijk rekening mee te houden. 
De creatieve ontwikkeling komt onder meer aan bod in de vakken handvaardigheid, muziek, 
drama en tekenen. Aandacht voor de motorische ontwikkeling komt onder meer tot uiting 
tijdens gymlessen en dansante vorming.  
 
De NSV 2 staat voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs, zodat de individuele 
leerling zijn leerweg met succes kan vervolgen en uiteindelijk zijn of haar plaats in de 
maatschappij vindt. Het team en schoolleiding hechten er veel waarde aan, dat leerlingen na 
acht jaar basisonderwijs kunnen terugkijken op een leerzame en plezierige tijd.  
 
Dit onderwijs willen wij vormgeven vanuit de waarden empathie, verantwoordelijkheid, 
autonomie, betrokkenheid, passie en doelgericht werken. 
 
De  (concrete) basisondersteuning van de NSV2 

 Overdracht:  
o De NSV2 organiseert een warme overdracht met alle VVE-locaties en alle andere 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nijmegen. Daarbij wordt het instrument 

Alle Kinderen in Beeld gebruikt. Op verzoek van ouders, de voorschoolse voorziening 

of school worden daarbij ook regelmatig ouders betrokken. Op verzoek van ouders, 

de voorschoolse voorziening of school worden daarbij ook regelmatig ouders 

betrokken. Dan hebben we te maken met de warme overdracht plus. 

 Aanname: 
o De NSV2 wil een school zijn waarbij we alle kinderen binnen onze mogelijkheden 

passend onderwijs kunnen geven. In ons protocol Aanname is verwoord hoe de 
procedure verloopt om ervoor te zorgen dat we ieder kind een kans geven op 
passend onderwijs. 

o De NSV2 staat open voor terugplaatsing van kinderen vanuit het speciaal 
(basis)onderwijs wanneer de S(B)O school aangeeft dat het desbetreffende kind 
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daar aan toe is. Wel willen wij van te voren onderzoeken of wij op dat moment 
aan de hulpvraag van dit specifieke kind kunnen voldoen en of wij passend 
onderwijs aan dit kind vorm kunnen geven.  

o Het team van de NSV2 gaat over tot verwijzing naar het Speciaal (Basis) 
Onderwijs wanneer het welbevinden van de leerling of van andere leerlingen in 
gevaar komt of wanneer er sprake is van ernstige ontwikkelingsachterstanden 
en/of externaliserende gedragsproblematiek. 

 Pedagogisch klimaat: 
o De NSV2 wil een veilige school zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Hierbij 

richten wij ons in eerste instantie op het welbevinden van de kinderen.  

 Afstemming: 
o De leerkrachten van de NSV2 stemmen hun onderwijs af op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze onderwijsbehoeften worden twee 
maal per jaar in kaart gebracht tijdens de groepsbesprekingen. 

 Deskundigheid: 
o De leerkrachten van de NSV2 zijn in ontwikkeling om Passend Onderwijs zo goed 

mogelijk vorm te geven. Dat doen we d.m.v. scholing, coaching en collegiale 
consultatie. In het schooljaar van 2013-2014 zijn alle leerkrachten van de NSV2 
geschoold in het handelingsgericht voeren van gesprekken met leerlingen en 
ouders. In het schooljaar van 2018-2019 zijn alle teamleden geschoold in het 
voeren van kind gesprekken n.a.v. het rapport.  

o Op dit moment hebben wij een aantal leerkrachten met een afgeronde master 
SEN-opleiding, een vertrouwenspersoon, één rekencoördinator in opleiding en 
één taalcoördinator in opleiding. 

o Op school is expertise aanwezig rondom ICT en Techniek. 
o Er is een pestcoördinator en een coördinator Excellentie aanwezig. 
o Er is expertise aanwezig rondom de creatieve vakken en kunstzinnige vorming. 
o Wij hebben een vakleerkracht dansante vorming. 
o De NSV2 heeft een ondersteunende structuur waarbij de leerkracht ondersteund 

wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken door middel 
van groepsbesprekingen, leerling besprekingen en klassenconsultaties. Om 
ouders goed te informeren over de ondersteuningsstructuur van de NSV2 wordt 
er tijdens de inloopochtenden (2x per jaar) en informatieavonden voor nieuwe 
ouders (2x per jaar) een presentatie hierover gegeven door de intern begeleider. 
Daarnaast schuift de intern begeleider éénmaal per jaar aan bij de MR om de 
ondersteuning te evalueren en nieuwe speerpunten toe te lichten. 

 Opbrengstgericht werken: 
o De NSV2 gebruikt een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van alle leerlingen 

te volgen en vroegtijdig stagnaties of excellente ontwikkeling te kunnen 
signaleren. 

o De NSV2 stelt voor alle kinderen hoge en haalbare doelen. 

 Planmatig werken: 
o Op de NSV2 werken wij met groepsoverzichten en groepsplannen op de gebieden 

technisch/begrijpend lezen en rekenen waarin de leerkrachten de pedagogische 
en didactische behoeftes van ieder kind in beeld brengen. We richten ons niet op 
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wat het kind mankeert, maar op wat het nodig heeft om zich verder te 
ontwikkelen. 

 Ondersteuning: 
o De ondersteuning van en voor de kinderen met extra onderwijsbehoeften en het 

beleid rondom leerlingenzorg beschrijven wij in het document “zorgplan NSV2”. 
o In de afgelopen jaren is de methode Kids’Skills geïmplementeerd. Dit is een 

oplossingsgerichte manier van kindgesprekken voeren en sluit aan bij het 
handelingsgericht werken.  

o De NSV2 heeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve en 
(licht)curatieve interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben 
bij technisch lezen, taal, begrijpend lezen, spelling, schrijven en rekenen. 

o De NSV2 heeft een specifieke begeleiding en opvang voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen. De ondersteuning van en voor deze kinderen beschrijven 
wij in het “beleidsplan Excellentie.” 

o De school heeft een ondersteuningsaanpak voor leerlingen met dyslexie. Een 
ondersteuningsaanpak voor dyscalculie is in ontwikkeling.  

o De school heeft en gebruikt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn 
afgestemd op leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie. Ons 
uitgangspunt daarbij is dat alle kinderen zo lang mogelijk het gewone 
onderwijsprogramma uit de onderwijsmethodes die de school gebruikt blijven 
volgen.  

o De school heeft beperkte mogelijkheden om kinderen met een fysieke en/of 
medische ondersteunings-behoefte van een aanpak te voorzien. Er wordt per 
kind bekeken in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de 
ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze specifieke situatie.  

o De school heeft mogelijkheden om kinderen met lichte 
taakwerkhoudingsproblemen/concentratieproblemen van een aanpak te 
voorzien.  

o De school heeft mogelijkheden voor wat betreft preventieve en (licht)curatieve 
interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben omtrent hun 
gedrag, maar wij ervaren een grote mate van  handelingsverlegenheid bij 
extreem externaliserend gedrag. 

   Ontwikkelingsperspectief: 
o De school heeft mogelijkheden om kinderen een eigen leerlijn te laten volgen op 

één van de volgende gebieden (Begrijpend lezen, rekenen, spelling). Voor 
leerlingen vanaf groep 6 is het daarbij mogelijk om de instructie in de groep te 
volgen waar het kind zich qua niveau bevindt. Voor deze leerlingen wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. De consequentie hiervan is dat de leerling op 
dit vakgebied uit zal stromen met een niveau dat lager ligt dan het eind groep 8-
niveau.  

 Ouders: 
o De NSV2 informeert ouders minimaal twee keer per jaar over de vorderingen en 

ontwikkeling van hun kind via een rapport (groep 3 t/m 8) en oudergesprekken 
(groep 1 t/m 8). 

o De NSV2 houdt aan het begin van ieder schooljaar met alle ouders 
kennismakingsgesprekken over de kwaliteiten en aandachtspunten van hun kind. 
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De interne en externe expertise van de NSV2 

 Interne expertise: 
De school maakt gebruik van de volgende intern aanwezige specifieke teamdeskundigheid: 
video interactie begeleiding, pestproblematiek, rekenproblematiek, dyslexie, 
gedragsproblematiek, Kids’Skills, zelfregulatievaardigheden, techniek, creatieve vakken en 
meer- en hoogbegaafdheid. We hebben op school één vertrouwenspersonen voor 
leerlingen. 

 Externe expertise: 
De school maakt gebruik van de volgende extern aanwezige specifieke deskundigheid binnen 
het bestuur en/of het samenwerkingsverband: orthopedagoog, schoolmaatschappelijk 
werker, dyslexie-specialist, logopediste, begeleiders vanuit het expertisecentrum voor taal, 
spraak en  auditieve beperkingen (cluster 2)  en de dienst ambulante begeleiding Nijmegen. 
 
De ondersteuningsvoorzieningen van de NSV2 
De NSV2 heeft de volgende extra ondersteuningsvoorzieningen:  

 Ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde kinderen (Levelspel en Levelwerk) 

 Remedial Teaching voor groepen kinderen. Denk aan extra lezen en 
rekenondersteuning. 

 
De voorzieningen in de fysieke omgeving van de NSV2 
De volgende voorzieningen zijn in de gebouwen van de NSV2 aanwezig voor specifieke 
ondersteuning en opvang van kinderen: rolstoelvriendelijk en toegankelijk, invalidentoilet, in 
de nieuwbouw een lift en de nodige gespreksruimten. Voor dove/slechthorende leerlingen 
hebben wij ervaring met het werken met solo-apparatuur. De lokalen zijn hoog en qua 
akoestiek voor deze kinderen vaak niet optimaal. 
 
De ketenpartners van de NV2 
De school werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen 
met de volgende organisaties en instellingen: Stromenland, afdeling Leerplicht gemeente 
Nijmegen, schoolagent, CJG Nijmegen Midden, Bureau Jeugdzorg,  NIM 
schoolmaatschappelijk werk, GGD/JGZ, voorschoolse voorzieningen zoals peuterspeelzalen 
en kinderopvang, scholen voor PO en VO, SBO de Windroos en de Regionale Expertise 
Centra. 
 
De ambities van de NSV2 voor de toekomst 

 Basisondersteuning: 
o Om de ondersteuningsstructuur goed in te kunnen blijven richten, zal formatie 

beschikbaar gehouden worden voor interne begeleiding en de ondersteuning 
voor meerbegaafde kinderen. Het komend jaar wordt ook nog remedial teaching 
ingezet. 

o Om opbrengstgericht te werken waarbij we rekening houden met de verschillen 
tussen kinderen, willen we naast het onderwijsplan rekenen, begrijpend lezen en 
spelling, ook een onderwijsplan lezen invoeren. 

o Om ook passend onderwijs te kunnen bieden aan de (zeer) goede leerlingen, 
gaan we ons oriënteren op een doorgaande lijn in het onderwijs aan deze 
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leerlingen. we hebben de samenwerking opgezocht met VO scholen. Experiment 
is gestart in schooljaar 2018-2019 en zal doorgezet worden in schooljaar 2019-
2020. 

o Om duidelijkheid te geven over de stappen en criteria ten aanzien van 
dyscalculie, willen we de komende jaren een beleidsplan dyscalculie ontwikkelen. 

o Om een moderne school- en leeromgeving te kunnen bieden, passend bij deze 
tijd, willen we de komende jaren investeren in Snappet. Dit is een digitaal 
programma waarbij er meer mogelijkheden zijn om in kleine groepjes instructie 
te geven of kinderen zelfstandig oefenstof te laten verwerken. 

o In de groepen 3 gaan we in schooljaar 2019-2020 werken met de nieuwe 
methode; Veilig Leren lezen Kim versie. 

o In schooljaar 2019-2020 gaan we starten met het digitale programma Bouw. Dit is 
een preventieve aanpak voor kinderen ter voorkoming van leesproblemen. 

o In de onderbouw zijn we gestart in schooljaar 2018-2019 met anders te kijken 
naar kinderen. Het thema; spelend Leren staat centraal. Dit zal in schooljaar 
2019-2020 nog meer vorm krijgen en worden doorgezet naar de groepen 3 en 4. 
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Bijlage 2: Samenwerkingspartners 
 
Brede School Ondersteunings Team (BSOT) 
Op het moment dat ouders, school of buitenschoolse organisaties signalen krijgen dat de 
ontwikkeling van een kind niet goed verloopt, kan er gebruik gemaakt worden van het Brede 
School Ondersteunings Team. Dit team komt ongeveer een keer in de zes weken bij elkaar. 
De vaste teamleden zijn; de schooldirecteur, de intern begeleider, de 
onderwijsondersteuner vanuit het samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige en het 
sociaal wijkteam. Het is uitdrukkelijk onze wens dat ook ouders aanwezig zijn als hun kind 
besproken wordt. Daarnaast kunnen eventuele andere betrokken experts ook aanschuiven 
op verzoek van school en/of ouders, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een 
logopedist. De bespreking vindt plaats aan de hand van het groeidocument. Dit document 
wordt door school ingevuld en aangevuld door ouders. Daarna wordt het ter voorbereiding 
van de bespreking verspreid onder de overige deelnemers minimaal een week voor de 
bespreking.  
Het doel van de bespreking is te komen tot adviezen voor het vervolg, bijvoorbeeld 
handelingsadviezen in de groep of een observatie door een expert. De bespreking duurt 
meestal een half uur per kind. 
 
Onderwijsondersteuner 
Vanuit het samenwerkingsverband is er voor iedere school een ambulant begeleider 
beschikbaar gedurende een aantal uur in de week. Zij fungeert als vraagbaak voor school op 
het moment dat wij vragen hebben rondom leer- of gedragsproblemen. Bij ons op school is 
dat Pytsje Veltman. Zij is ook het contactpersoon als wij verder expertise nodig hebben of als 
een kind verwezen wordt naar het speciaal (basis)onderwijs. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
De schoolmaatschappelijk werker vanuit Sterker komt op afgesproken tijden op school om 
samen met ouders en/of intern begeleider de zorgen over een leerling te bespreken. In 
overleg wordt dan besloten welke stappen er verder worden ondernomen. De 
maatschappelijk werker is er in eerste instantie voor de begeleiding van ouders, maar kan 
ook gesprekken hebben met de leerling om een beter beeld te krijgen van de problemen. Bij 
ons op school is dit Linde Bouwkamp. 
 
Schoolarts 
De GGD Regio Nijmegen (schoolarts) is er voor om gezondheidsproblemen van jeugdigen (4- 
tot 19-jarigen) te signaleren, te adviseren en waar nodig te verwijzen. In het basisonderwijs 
in de regio Nijmegen onderzoekt de schoolarts standaard alle 5-jarigen en de leerlingen van 
groep 7. Daarnaast onderzoekt de schoolarts leerlingen op verzoek van ouders of school. In 
overleg met ouders worden leerlingen met leer- en/of gezondheidsproblemen naar de juiste 
hulpverlenende instelling doorverwezen. Naast individuele contacten heeft de schoolarts 
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ook een taak in  (groeps)voorlichting aan leerlingen en ouders en adviseren van gemeenten 
over het jeugdbeleid. Onze schoolarts is Wendy Gerwen. Onze schoolverpleegkundige is 
Merit Boelens van Hensbroek. 
 
Logopedist 
De logopedist (GGD) onderzoekt leerlingen apart op spraaktaalontwikkeling, stem, 
mondgewoonten en gehoor rond het 5e jaar. Aansluitend vindt, indien nodig, jaarlijks 
controle plaats of wordt een verwijzing afgegeven. Onze logopediste is Anne Aalbers – 
Nijhuis : aaalbers@ggdgelderlandzuid.nl  
 
Relevante websites 
www.opvoedinforegionijmegen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aaalbers@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.opvoedinforegionijmegen.nl/
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Bijlage 3: De zorgcyclus 
 
Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling soepel en als vanzelf. Bij andere 
kinderen stagneert de ontwikkeling of verloopt deze in een vertraagd of juist versneld 
tempo. Deze kinderen hebben vaak extra zorg, tijd en aandacht nodig. De NSV2 wil deze 
zorg zo kwalitatief mogelijk invullen door middel van de diagnostische cyclus. 

 
 
  

    5. Evalueren/     1.Observeren: 
   (Aangepast) Handelen in de groep. 
     DO  

  
2. Signaleren: 

Groepsoverzicht (met observatie- en 
toetsgegevens per leerling) 

4. Interveniëren: 
Groepsplan/Handelingsplan 
(met doelen, methodiek en evaluatie) 

Zorgniveaus       
PLAN       Groepsbespreking 
        STUDY 

     
    

3. Diagnosticeren: 
Evt. Leerlingbespreking/Consultatie/Observatie  
(hieruit vloeien tips en  
adviezen voor het leerkracht handelen voort)  
  ACT 

         
         

Er worden 5 stappen onderscheiden in de diagnostische cyclus: 

 Observeren 

 Signaleren 

 Diagnosticeren 

 Interveniëren 

 Evalueren 
 

 

Observeren 
Ons onderwijs is gericht op preventie, het voorkomen van problemen. Daarom wordt het 
kind op onze school via verschillende registratiemodellen nauwkeurig gevolgd. Wanneer er 
problemen zijn, zal de leerkracht direct passende maatregelen nemen in de vorm van 
bijvoorbeeld verlengde instructie of extra opdrachten om  het kind te ondersteunen.  
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Groepsoverzicht: observaties vastleggen 
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen is observatie van essentieel 
belang. Observatie door de leerkracht vindt gedurende de hele dag plaats. Daarnaast kan de 
leerkracht gebruik maken van gestandaardiseerde en genormeerde observaties in de vorm 
van toetsen. Aan de hand van deze gegevens kan de leerkracht mogelijke problemen 
signaleren. De observaties en toetsgegevens worden opgenomen in het groepsoverzicht. Dit 
overzicht vormt de basis voor de inrichting van het onderwijs binnen de groep. De doelen 
staan beschreven in het onderwijsplan per vakgebied. 
 
Groepsplanlooswerken: doelgericht werken aan de hand van de observaties 
Op de NSV2 wordt er gewerkt met groepsoverzichten en per vakgebied met een plan met 
afspraken en doelen per vakgebied. Deze zijn op schoolniveau beschreven in een 
onderwijsplan per vakgebied. In dit plan wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende instructiegroepen: de instructie-onafhankelijke groep (dit is de groep die 
slechts een korte klassikale instructie nodig heeft en daarna zelfstandig verder kan werken), 
de instructie-gevoelige groep (dit is de groep die de basisinstructie nodig heeft en daarna 
verder kan met de oefenstof) en de instructie-afhankelijke groep (dit is de groep die naast de 
basisinstructie behoefte heeft aan verlengde instructie van de leerkracht). De SLO doelen 
zijn het uitgangspunt van de onderwijsplannen en zijn toegevoegd per vakgebied. De ambitie 
is om het onderwijsplan wordt 2x per jaar te evalueren en eventueel bij te stellen. Per groep 
kunnen er andere keuzes gemaakt worden wat betreft de onderwijstijd per vakgebied. Dit is 
alleen mogelijk in overleg met IB. Dit noemen we groepsplanlooswerken. 
 
Signaleren 
Door goed naar het kind te kijken en zijn of haar ontwikkeling te volgen, signaleren de 
groepsleerkracht en/of de ouders vaak als eerste mogelijke problemen in de ontwikkeling 
van het kind. Een goede communicatie en afstemming tussen ouders en leerkracht is dus 
van groot belang. Door een goede communicatie kunnen signalen over de ontwikkeling met 
elkaar gedeeld worden. Zo kunnen we steeds opnieuw inschatten welke onderwijsbehoeften 
dit kind heeft en ons onderwijs daar zo passend mogelijk bij te maken. 
In sommige gevallen vragen deze signalen om een uitwerking: wat is er aan de hand? Waar 
komt de stagnatie in ontwikkeling vandaan? Op het moment dat leerkracht en ouders hier 
samen geen antwoorden meer op kunnen vinden, komt de IB-er in beeld. 
 
Groepsbesprekingen: samen signaleren 
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen, gebruiken we het groepsoverzicht en 
observatie- en toetsgegevens. De observatiegegevens worden verwerkt in het 
groepsoverzicht. Aan de hand van deze gegevens en de testresultaten methode en niet 
methode gebonden wordt twee maal per jaar, tijdens de groepsbespreking, bekeken welke 
zorg een leerling of een groep leerlingen nodig heeft. Welke leerlingen hebben behoefte aan 
verlengde instructie, wie heeft er extra oefenstof nodig en wie kunnen er meer aan dan de 
gebruikelijke lesstof?  
De groepsbesprekingen vinden plaats in februari en juni. Hierbij zijn de leerkracht, de intern 
begeleider en in enkele gevallen de bouwcoördinator aanwezig. Op basis van het 
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groepsoverzicht en de afspraken van de groepsbespreking, wordt de uitvoering van het 
onderwijsplan weer bijgesteld. 
 
Als tijdens een groepsbespreking blijkt dat over een specifieke leerling meer of complexere 
zorg bestaat, kan besloten worden om de zorgen rondom het kind verder te onderzoeken in 
bijvoorbeeld een leerlingbespreking of bespreking in het Brede School Ondersteunings 
Team.  
 
Diagnosticeren 
Als er signalen zijn dat een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, wordt in eerste 
instantie door ouders en leerkrachten onderzocht wat er aan de hand kan zijn: is de stof te 
moeilijk, zit het kind niet lekker in zijn vel, lukt het automatiseren niet? Als deze vragen niet 
direct te beantwoorden zijn, worden de signalen besproken met de intern begeleider of 
tijdens de groepsbespreking. Tijdens de groepsbespreking wordt bekeken of en zo ja, welke 
vervolgstappen er nodig zijn. Dat kan in de vorm van een leerling-bespreking of bespreking 
in het BSOT. Een andere mogelijkheid is een observatie of onderzoek door de intern 
begeleider. Deze twee opties worden hieronder toegelicht.  
 
Leerling-besprekingen 
In schooljaar 208-2019 hebben er geen leerling besprekingen in het team plaatsgevonden. 
Wel met de IB-er en met het BSOT team. Hieronder toch een toelichting over de 
leerlingbespreking omdat we er wel voor kunnen kiezen deze in te zetten.  
Deze bespreking heeft het karakter van een collegiale consultatie. Er zijn een aantal 
leerkrachten aanwezig (3-5), waaronder de eigen leerkracht van het kind en eventueel de 
intern begeleider. Tijdens deze bespreking licht de leerkracht van het kind de zorg toe die 
rondom het kind bestaat en vraagt om tips of ideeën om het eigen leerkracht handelen aan 
te passen aan de behoeften van het kind. De vaardigheden van de leerkracht staan bij deze 
bespreking dus centraal: hoe kan ik mijn eigen handelen professionaliseren zodat meer recht 
wordt gedaan aan de behoeften van het kind? 
 
Observatie/onderzoek intern begeleider. 
Als er een heel specifieke vraag ligt, bijvoorbeeld “Welke spellingcategorieën beheerst deze 
leerling al wel, en welke nog niet?” kan  het zinvoller zijn om een kort onderzoek uit te 
voeren dan om het kind in een leerling-bespreking te bespreken. In dit geval zal de IB-er de 
hulpvraag beantwoorden door het afnemen van bepaalde tests of door observatie. Bij het 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van methode gebonden en/of gestandaardiseerde 
toetsen.  
Ouders worden hiervan door de leerkracht op de hoogte gebracht. 
 
Interveniëren 
Op het moment dat aan een leerling specifieke zorg wordt geboden, wordt de organisatie 
hiervan opgenomen in een handelingsplan opgesteld door de Remedial teacher en of 
leerkracht. In dit plan zijn doelen geformuleerd en evaluatiemomenten ingebouwd om de 
ontwikkelingen van de leerlingen te kunnen volgen.  
De interventies zijn onder te verdelen in vier niveaus. 
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Zorgniveaus 
Niveau 1: hulp in de groep 
Als blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft, zal er gedurende een afgebakende periode 
gerichte hulp geboden worden binnen de groep. Als deze hulp nodig is voor lezen of 
rekenen, zal de planning hiervoor worden opgenomen in het groepsoverzicht en in de 
planning van de leerkracht. Als het een ander ontwikkelingsgebied betreft dan rekenen of 
lezen, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. De leerkracht stelt het 
handelingsplan op en bewaakt de voortgang.  
 
Niveau 2: begeleide hulp in de groep 
Wanneer, bij evaluatie van het handelingsplan, blijkt dat de hulp niet voldoende resultaat 
heeft gehad, volgt begeleide hulp binnen de groep.  
Bij begeleide hulp in de groep wordt het handelingsplan gemaakt in samenspraak met de 
intern begeleider en of Remedial Teacher. Deze bespreekt met de leerkracht welke doelen 
voor dit kind haalbaar zijn, welke materialen ingezet kunnen worden, welke 
instructiemogelijkheden er zijn en hoe de zorg georganiseerd kan worden. De intern 
begeleider is op de achtergrond aanwezig en ondersteunt de leerkracht bij het geven van 
zorg op maat. Wanneer deze hulp, na evaluatie, niet leidt tot het gewenste resultaat zal de 
leerkracht (met het zorgteam) in een groepsbespreking bekijken of er behoefte is aan hulp in 
de groep, externe leerlingenzorg of een andere zorgvraag. Afhankelijk van de vraag wordt 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een bespreking in het BSOT, een onderzoek door de 
intern begeleider naar het leerniveau van de leerling of een diagnostisch gesprek of er wordt 
overgegaan naar niveau 3: hulp in of buiten de groep. 
 
Niveau 3: extra hulp  
Op dit moment geldt dat er Remedial Teaching gegeven wordt aan kinderen met lees, reken 
en of spellingsachterstanden. Er is voor deze kinderen een handelingsplan gemaakt door de 
Remedial Teacher/ Intern Begeleider en de leerkracht. De kinderen worden op niveau 
geclusterd en krijgen in kleine groepjes extra hulp buiten de groep. Per schooljaar wordt er 
gekeken of deze hulp geboden kan worden.  
 
Niveau 4: externe hulp. 
Bij niveau 4 zijn de grenzen van onze interne zorgstructuur bereikt en gaan we met ouders, 
de leerkracht en het zorgteam kijken naar externe vormen van zorgverlening. We brengen in 
kaart welke vragen er leven en bekijken via welke wegen we deze vragen het best kunnen 
beantwoorden. Mogelijkheden binnen dit niveau zijn bijvoorbeeld; preventieve ambulante 
begeleiding vanuit Stromenland of bijvoorbeeld de inzet van Knetter.  
Hoewel dit het laatste niveau is dat wordt beschreven, betekent het niet dat deze niveaus 
altijd in deze volgorde worden doorlopen. Externe hulp is breed en omvat diverse soorten 
hulpverlening die soms ook in een eerder stadium wordt ingeroepen. Zo is het bijvoorbeeld 
voorstelbaar dat ouders van een leerling die alleen hulp in de groep krijgt (niveau 1) toch 
behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning in de vorm van schoolmaatschappelijk werk. 
In dat geval kan niveau 4 dus parallel lopen aan niveau 1.  
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Evalueren 
Minimaal drie maal per jaar evalueert de leerkracht het handelingsplan of groepsplan: zijn 
de doelen gehaald, waren de interventies effectief? Deze resultaten worden met de ouders 
besproken in een oudergesprek. Ook worden hierin de vervolgstappen besproken. Als de 
doelen in het handelingsplan zijn behaald en de hulp is effectief geweest, kan besloten 
worden om het kind daarna weer met het reguliere programma mee te laten doen. Als de 
hulp onvoldoende effectief is geweest en de signalen blijven bestaan, wordt samen met de 
zorggroep gekeken welke vervolgstappen er nodig zijn. 
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Bijlage 4: Protocol Aanname 
 
De NSV2 als eerste keuze?  
Welkom!   
Wij willen graag samen met u zorgen voor een leerzame en mooie schooltijd voor uw 
kind(eren). 
Voordat het zover is, is het goed om het volgende te weten over het aannamebeleid. 
 
Visie op aanname 
We gunnen ieder kind een goede start op een school die tegemoet komt aan de 
onderwijsbehoeften van dat kind. Daarvoor is het belangrijk dat wij als NSV2 een goed beeld 
krijgen van uw kind. Zicht op de talenten en de ondersteuningsbehoeften helpen ons het 
onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op ieder kind. Vanuit dit standpunt is ons 
aannamebeleid geformuleerd. Wij streven naar een brede variatie binnen onze 
schoolpopulatie. 
 
Aanmelding, overdracht en plaatsing 
De procedure kent drie fases: aanmelding, overdracht en plaatsing. Hierna worden deze drie 
stappen toegelicht. 
 

Aanmelding 
Sinds een aantal jaren kan er niet meer direct worden aangemeld bij de NSV2. In Nijmegen 
werken we met Schoolwijzer. Dit betekent dat er gewerkt wordt via een Centrale 
Aanmelding, die verzorgd wordt door de gemeente Nijmegen. Aanmelden kunt u via de 
website www.schoolwijzernijmegen.nl  
Hier vindt u ook meer informatie over voorrangsregels en plaatsingsrondes. 
 

Overdracht 
Op de NSV2 vinden we het belangrijk dat ieder kind zich naar zijn mogelijkheden kan 
ontwikkelen. Dat start al bij de plaatsing van een leerling op onze school. Met alle VVE-
locaties en een groot aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben wij inmiddels 
een warme overdracht. Dat betekent dat wij over een leerling die bij ons is aangemeld 
contact hebben met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf waar hij/zij vandaan komt. 
Deze warme overdracht vinden wij belangrijk om direct vanaf het begin zicht te hebben op 
de onderwijsbehoeften van het kind. De VVE locaties en de peuterspeelzalen vullen een AKIB 
in.  
Met warme overdracht plus wordt het gesprek bedoeld waarbij de ouders van het kind, een 
leider/leidster van de peuterspeelzaal en een leerkracht/onderbouwcoördinator en/of 
intern begeleider van de NSV2 aanwezig is. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld 
van het kind te krijgen. Het is belangrijk dat daarbij duidelijk wordt op welke 
ontwikkelingsgebieden de talenten van het kind liggen en op welke gebieden het kind 
eventueel extra ondersteuning nodig heeft om een goede start te kunnen maken op de 
basisschool. Op het moment dat de naam van uw kind door Schoolwijzer aan ons wordt 
doorgegeven, wordt door de onderbouwcoördinator en de intern begeleider een afspraak 
gemaakt voor de warme overdracht met de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar uw 
kind, totdat het vier jaar is, naar toe gaat.  

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/


   
 

 31 

Bij een warme overdracht plus, nodigt de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf u uit voor 
een gesprek. 

 
Plaatsing 

Meestal ontwikkelt uw kind zich normaal, soms met wat kleine aandachtspunten. Het kind 
wordt dan direct geplaatst. 
 
In sommige gevallen echter bestaat er zorg over de start van een kind op de basisschool. Het 
kan zijn dat u als ouders ziet dat uw kind zich niet vanzelf ontwikkelt. Of het 
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal geeft aan dat er zorgen bestaan over de ontwikkeling 
van uw kind. Dit wordt meestal duidelijk in het warme overdracht plus gesprek.  
 
Is dat niet het geval en u heeft toch uw zorg over de start van uw kind? In dit geval is het van 
belang dit aan te geven bij de onderbouwcoördinator of intern begeleider. 
Wij maken dan een afspraak met u om de ontwikkeling van uw kind en de bestaande zorgen 
met u te bespreken. In dit gesprek vragen wij u om toestemming om contact op te nemen 
met de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf om ons beeld aan te vullen met hun 
bevindingen.  
 
De informatie van de ouders en het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal vormen een beeld van 
het kind. Dit beeld bespreekt de Intern begeleider met de onderbouw coördinator en met de 
directeur. Hieruit kunnen een aantal conclusies en aanbevelingen volgen: 
 
De onderwijsbehoeften zijn duidelijk en passend bij het onderwijsaanbod van de NSV2: 

- Uw kind wordt geplaatst op de NSV2. We kijken met elkaar welke aanvullende 
maatregelen er eventueel nodig zijn om een goede start te kunnen maken. 

 
De onderwijsbehoeften zijn nog niet duidelijk: 

- Er is meer informatie nodig om de onderwijsbehoeften van uw kind in beeld te 
krijgen. Dit kan gebeuren door middel van een observatie op het kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal door de intern begeleider of een orthopedagoog. Ook kan het zijn 
dat er geadviseerd wordt een onderzoek te laten doen. 

- Uw kind wordt geplaatst voor een proefperiode. Er worden doelen opgesteld, die na 
deze periode worden geëvalueerd. Dan wordt ook besloten of het kind definitief 
wordt geplaatst. 

 
De onderwijsbehoeften zijn duidelijk en niet passend bij het onderwijsaanbod van de NSV2: 

- Uw kind wordt niet geplaatst op de NSV2. Samen met des ouders wordt gezocht naar 
een plaats voor het kind waar wel een passend onderwijsaanbod is. 

 
Wij gaan uit van een goede samenwerking met u om ervoor te zorgen dat uw kind een 
goede start heeft op een passende school! 
 
Team NSV2 
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Bijlage 5: Protocol doubleren/versnellen 
 
PROCEDURE DOUBLURE 

        

WAT TE DOEN ACTIVITEITEN BETROKKENEN TIJDPAD 

1.Signalering 
Ouders en/of leerkracht 
spreken hun zorg uit over de 
ontwikkeling en de 
vorderingen van het kind. In 
een gesprek worden deze 
zorgen uitgelegd en 
toegelicht. 
 
 
 
       

 
 

Afspraken worden 
schriftelijk vastgelegd en in 
het dossier bewaard.  

 
Leerkracht brengt de 
ontwikkeling van het kind 
aan de hand van 
toetsgegevens en 
observaties in beeld. 
 
De leerkracht geeft de 
ouders hierbij inzicht aan 
de hand van toets- en 
observatiegegevens. 
 
De leerkracht maakt een 
handelingsplan/groepsplan 
Ingevuld 
oudergespreksformulier, 
toets/observatiegegevens 
en handelingsplan worden 
aan de IB-er verstrekt. 

Leerkracht 
Ouders 
(Intern 
Begeleider) 
 
 

Aug-jan 
 

2.  Vervolggesprek met de 
ouders, (binnen 6 weken) 
Het handelingsplan en de 
evaluatie wordt met de 
ouders besproken. 

Verslaglegging met 
afspraken in dossier 

 

Leerkracht  
Ouders (Intern 
Begeleider) 
 
 

Febr 

3.Groepsbespreking 
Tijdens de groepsbespreking 
worden toets 
gegevens/observaties en het 
geëvalueerde handelingsplan 
besproken. Als de doelen 
niet gehaald zijn, worden er 
afspraken gemaakt.  
Dit kan leiden tot: 

 Een aangepast    
   Handelingsplan/aanbod 

 Onderzoek 

 Extra hulp 

Verslaglegging met 
afspraken in het dossier 

Intern 
begeleider 
Leerkracht 

Febr 
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4.Vervolggesprek met de 
ouders (binnen 6 weken) 
Het (aangepaste) 
handelingsplan en de 
evaluatie wordt met de 
ouders besproken. 

Verslag gezamenlijk 
gemaakte afspraken 

Leerkracht 
Ouders  
(Intern 
Begeleider) 

Maart/ 
april 

5.Groepsbespreking 
Tijdens de groepsbespreking 
worden 
toetsgegevens/observaties 
en geëvalueerd (aangepast) 
handelingsplan besproken.  
Er wordt een beslissing tot 
advies voor doublure of 
overgang genomen. 

Verslaglegging met 
afspraken in het dossier 

Intern 
begeleider 
Leerkracht 

April/ 
Mei/ 
juni 

6. Gesprek ouders met 
leerkracht en evt. intern 
Begeleider. In goed overleg 
en met wederzijdse 
instemming wordt een 
definitief besluit genomen. 
In het geval dat ouders en 
school het niet eens worden, 
neemt de school de 
definitieve beslissing. 

Afspraken en ouderverslag 
in dossier. 
Motivatie voor de 
definitieve keuze wordt 
beschreven. 

Ouders 
Leerkracht 
IB 

Mei 

7. IB spreekt met de 
directeur de doublures door. 

 IB 
Directeur 

Mei/ 
juni 

 
NB. 
Bij eventuele doublure gaan we uit van een goede samenspraak met de ouders waarbij het 
belang van het kind voorop staat. 
Van alle gesprekken, waarbij doublure aan de orde is, komt een verslag in het dossier ook 
van de rapport gesprekken, kijk gesprekken en tussendoor gesprekken. 
 
Criteria doublure 
 
Cognitieve vaardigheden: 
Bij het bepalen van het leerniveau houden we rekening met de mogelijkheden van het kind. 
Het kind kan de leerstof niet aan. Presteert onvoldoende, scoort zwak op methode 
gebonden toetsen en Citotoetsen.   
We letten  hierbij op: 

 Prestaties van het kind op de verschillende leergebieden; lezen, spellen, rekenen,  
Wereldoriëntatie e.d. , scoort het kind hier onvoldoende/voldoende/goed 

 De gebieden waarop het kind onvoldoende scoort. Betreft het één of meerdere 
gebieden en ligt er een onderliggend probleem onder. Zoals bijv. dyslexie. 

 De sterke kanten van het kind. Kan het kind iets compenseren. 
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Sociaal emotionele ontwikkeling 
Bij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind letten we op de volgende aspecten: 
Het welbevinden van het kind in de groep : 

 functioneert het kind sociaal emotioneel leeftijdsadequaat. 

 voelt het kind zich goed in de groep, heeft het aansluiting met andere kinderen. 

 heeft het kind vriendjes en vriendinnetjes. 

 heeft het een goede relatie met de leerkracht 

 is het kind weerbaar of juist teruggetrokken. 

 is het faalangstig. 

 Zelfbeeld. 
 
Taak- werkhouding 
Hierbij letten we op de volgende aspecten:  

 Concentratie 

 Zelfstandigheid 

 Motivatie 

 Zelfbeeld 

 Zelfcontrole 
 
 
 
PROCEDURE VERSNELLEN  

        

WAT TE DOEN ACTIVITEITEN BETROKKENEN TIJDPAD 

1.     Signalering 
In een gesprek geven 
ouders of leerkracht aan 
dat het kind mogelijk 
een ontwikkelings-
voorsprong heeft 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

Afspraken worden 
schriftelijk vastgelegd 
en in het dossier 
bewaard  
 
 
Leerkracht brengt de 
verschillende 
vaardigheden m.b.v. 
toetsen, observaties 
en/of Sidi-lijsten in 
kaart en deze worden 
met de ouders 
besproken. 

Ouders 
Leerkracht 
(Intern Begeleider) 
(Coördinator 
excellentie) 

Januari 
 

2.  Vervolggesprek met 
de ouders, (binnen 6 
weken) 
Het handelingsplan en 
de evaluatie wordt met 

Verslaglegging met 
afspraken in dossier 

 

Leerkracht 
Ouders 
(Intern Begeleider) 
(Coördinator 
excellentie 

Februari 
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de ouders besproken.  
 

3.Groepsbespreking 
Tijdens de 
groepsbespreking 
worden 
toetsgegevens/observati
es en geëvalueerd 
handelingsplan 
besproken. Als de doelen 
niet gehaald zijn, worden 
er afspraken gemaakt.  
Dit kan leiden tot: 

 Een aangepast  
         handelingsplan 

 Onderzoek 

Verslaglegging met 
afspraken in het 
dossier 

Intern Begeleider 
Leerkracht 
(Coördinator 
excellentie) 

Februari 

4.Vervolggesprek met de 
ouders (binnen 6 weken) 
Het (aangepaste) 
handelingsplan en de 
evaluatie wordt met de 
ouders besproken. 

Verslag gezamenlijk 
gemaakte afspraken 

Leerkracht 
Ouders 
(Intern Begeleider) 
(Coördinator 
excellentie 

 

Maart/april 

5.Groepsbespreking 
Tijdens de 
groepsbespreking 
worden 
toetsgegevens/observati
es en geëvalueerd 
(aangepast) 
handelingsplan 
besproken.  
Er wordt een beslissing 
tot versnellen of 
overgang genomen. 

Verslaglegging met 
afspraken in het 
dossier 

Intern begeleider 
Leerkracht 
(Coördinator 
excellentie) 

April/mei/juni 

6. Gesprek ouders met 
leerkracht en evt. Intern 
Begeleider. In goed 
overleg en met 
wederzijdse instemming 
wordt een definitief 
besluit genomen. In het 
geval dat ouders en 
school het niet eens 
worden, neemt de 
school de definitieve 
beslissing. 

Afspraken en 
ouderverslag in 
dossier. 
Motivatie voor de 
definitieve keuze 
wordt beschreven. 

 

Ouders 
Leerkracht 
Intern Begeleider 
(Coördinator 
excellentie 
 

Mei 
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7. IB spreekt met de 
directeur de versnellers 
door. 

 IB 
Directeur 
(Coördinator 
excellentie) 

Mei/juni 

 
 
 
NB. 

Belangrijk is dat de ouders goed op de hoogte zijn en achter eventueel versnellen staan. 
Het moet een gemeenschappelijk besluit worden. Bij dit traject is altijd de intern 
begeleider betrokken. We kiezen als school liever niet voor versnellen. We hebben een 
goed programma van Levelwerk voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. 

 
 
Criteria versnellen 
Zie programma Excellentie. 
 
Cognitieve vaardigheden: 
Het kind haalt hoge scores bij toetsen, valt op door het stellen van veel vragen. Heeft ruime 
interesses op meerdere gebieden. 
We letten hierbij op: 

 Prestaties van het kind op de verschillende leergebieden; lezen, spellen, rekenen,  
wereldoriëntatie e.d. , scoort het kind hier op alle gebieden goed tot zeer goed. Kan 
het de leergebieden van het volgende jaar aan. Dit gebeurt aan de hand van 
genormeerde toetsen. 

 De sterke kanten van het kind.  
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Bij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind letten we op de volgende aspecten: 
Het welbevinden van het kind in de groep: 

 functioneert het kind sociaal emotioneel leeftijdsadequaat  

 voelt het kind zich goed in de groep, heeft het aansluiting met andere kinderen 

 heeft het kind vriendjes en vriendinnetjes 

 heeft het een goede relatie met de leerkracht 

 is het kind weerbaar of juist teruggetrokken 

 is het faalangstig 

 zelfbeeld 
 
Taak- werkhouding 
Hierbij letten we op de volgende aspecten:  

 Concentratie 

 Zelfstandigheid 

 Motivatie 

 Zelfbeeld 

 Zelfcontrole 
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Bijlage 6: Protocol Herfstleerlingen 
 
Wat zijn herfstleerlingen: 
Dit zijn leerlingen die geboren zijn tussen 1 oktober en 31 december. Deze leerlingen 
stromen in groep 1 in wanneer ze vier jaar worden. Er is veel discussie over deze groep 
kinderen. De inspectie wil een ononderbroken ontwikkelingsproces zien van kinderen 
gedurende acht aaneensluitende jaren.  
Als een herfstkind langer dan 1 ½ jaar in groep 1-2 zit, wordt er gesproken over 
kleuterverlenging. Door de inspectie is er geen sprake van doubleren maar van een 
verlengde kleuterperiode.  
De overgang van een leerling heeft niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de 
ontwikkeling die de leerling doormaakt. 
De school kijkt naar het algehele beeld van het kind. Het oordeel is gebaseerd op observaties 
van de leerkracht, registraties van Kijk, eventuele toetsen en een gesprek met de intern 
begeleider.  
 
Visie op de NSV2: 
Een leerling kan pas doorstromen naar een volgende groep, als er gezegd kan worden dat de 
leerling stevig in zijn schoenen staat, zich zeker voelt en de leerstof aan kan. Liever een 
stevige basis en geen (extra) zorg, dan een leerling doorsturen die uiteindelijk daardoor 
meer zorg nodig heeft om de basisschoolperiode goed te doorlopen. 
 
 
Protocol herfstleerlingen NSV2 
Uitgangspunt: 
De “herfstkinderen‟ starten in groep 1. Het is van belang dat we kunnen aansluiten bij de 
ontwikkeling van alle kleuters.  
Wij vinden de ontwikkeling van kinderen zowel sociaal-emotioneel en cognitief bepalend en 
niet zo zeer de geboortedatum en leeftijd. We kijken of het kind zich voldoende heeft 
ontwikkeld gedurende het hele jaar om door te stromen naar  
groep 2. 
 
Wanneer de keuze wordt gemaakt voor kleuterverlenging, wordt dit door de school 
onderbouwd met argumenten en vindt dit alles in overleg met de ouders plaats.  
Het advies komt tot stand in overleg met ouders en school. Formeel ligt de uiteindelijke 
beslissing bij school. Bij verschil van inzicht met de ouders worden de mogelijke 
consequenties besproken en vastgelegd in het dossier. 
 
 
  
Overgang van groep 1 naar groep 2: 

 Ouders van herfstleerlingen worden bij het eerste kennismakingsgesprek op de 
hoogte gebracht over de procedure van herfstleerlingen. Kinderen die instromen 
vanaf 1 oktober t/m 31 december stromen in groep 1 in. Ze kleuteren in principe 1 ½ 
jaar. 
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 Tijdens de groepsbesprekingen in februari en mei bespreekt de leerkracht de 
observaties en bevindingen vanuit Kijk. Het is wenselijk dat de leerling aan het eind 
van groep 1 het niveau behalen van een vijf jarige. De kinderen die het niveau niet 
halen worden besproken. Een aanpassing in het onderwijsaanbod en of individueel 
handelingsplan kan het kind verder helpen. De ouders worden elk half jaar 
uitgenodigd voor een “Kijkgesprek”.  
Wanneer er twijfels bestaan over de ontwikkeling worden ouders om de 6 weken 
uitgenodigd voor een gesprek. 

           Met de groepsbespreking van mei wordt er een definitief advies  
geformuleerd.  
Dit advies is bindend, maar te allen tijde tracht de school tot  
overeenstemming met de ouders te komen. 

 
Overgang van groep 2 naar groep 3: 

 Wanneer kinderen 5 jaar In nov/dec en mei/ juni worden ouders uitgenodigd voor 
een “Kijkgesprek”. De ouders van herfstleerlingen worden indien nodig om de 6 
weken uitgenodigd om de onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen.  

 

 Tijdens de groepsbesprekingen in februari en mei/juni bespreekt de leerkracht de 
observaties en bevindingen. Een aanpassing in het onderwijsaanbod en of een 
individueel handelingsplan kan het kind verder helpen. Voor taal hanteren we de 
einddoelen in groep 2 van E2. Dit zijn de einddoelen van de ontwikkelingslijn 
beginnende geletterdheid volgens het Expertise centrum. 
Op de andere gebieden mag de herfst leerling zich leeftijdsadequaat ontwikkelen. 

 
 

 Bij twijfels over de taalleesontwikkeling wordt in maart het Protocol Dyslexie 
afgenomen om vroegtijdig signalen te herkennen en preventief aan te pakken. 

 
 

 Met de groepsbespreking van mei wordt er een definitief advies geformuleerd over 
de overgang van groep 2 naar groep 3 toe. Ouders worden uitgenodigd voor een 
gesprek. Dit advies is bindend, maar te allen tijde tracht de school tot 
overeenstemming met de ouders te komen. 

 

Tot slot:  Kleuterverlenging en dan....? 

Wanneer een kind kleuterverlenging nodig heeft, wordt er altijd een plan van aanpak 
opgesteld voor de start van het nieuwe schooljaar. Hierin wordt beschreven welke 
aanpassingen er in het aanbod zullen plaatsvinden, zodat de leerstof aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van het kind.  

Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over de sterke punten van het kind. Hier kan extra 
uitdaging en verdieping van de leerstof worden aangeboden. 
Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over de zwakke punten van het kind. Op dit 
gebied zal de leerstof goed herhaald  worden, op een andere manier aangeboden worden en 
zal er extra aandacht nodig zijn. 
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Dit plan van aanpak wordt opgesteld in overleg met de Intern Begeleider en wordt 
vastgelegd in het dossier.  
 
Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 
 

Wat te doen 
 

Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 

1.Signalering 
Leerkrachten leggen 
de procedure uit over 
de ontwikkeling en de 
vorderingen van het 
kind. In een gesprek 
wordt dit uitgelegd en 
toegelicht. 
 
Door de leerkracht 

Kennismakingsgesprek + 
uitleg van beleid en 
procedure over hoe om 
te gaan met 
herfstleerlingen. 
Het 
kennismakingsgesprek 
wordt in het dossier 
bewaard.  

Leerkracht en 
ouders 

Oktober t/m 
december 

2. Groepsbespreking  
Tijdens de 
groepsbespreking 
worden de 
observaties uit de klas 
geëvalueerd.  
Er worden afspraken 
gemaakt voor plan 
van aanpak in de 
groep  

 

Vastlegging met 
afspraken in het dossier. 

IB en leerkracht Februari  

3. Kijkgesprekken Kijkgesprekken plannen 
met ouders.  
De leerkracht brengt de 
ontwikkeling van het kind 
om het half jaar aan de 
hand van Kijk in beeld. 
Eventueel worden er om 
de 6 weken 
oudergesprekken gepland 
om de zorg van de 
leerling te bespreken. 

Leerkracht en 
ouders 

Nov en juni 

4. Groepsbespreking  
Tijdens de 
groepsbespreking 
worden de 
observaties en 
gegevens van Kijk 
geëvalueerd.  

Vastlegging met 
afspraken in het dossier. 

IB en leerkracht Juni 
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Er wordt een 
voorlopig advies 
gegeven over de 
overgang naar groep 
2. 

 
Procedure herfstleerlingen in groep 2 
 

Wat te doen activiteiten Betrokkenen  Tijdpad  

1. Kijkgesprekken Kijkgesprekken 
plannen met ouders.  
de leerkracht brengt 
de ontwikkeling van 
het kind aan de hand 
van Kijk in beeld. 
Eventueel worden er 
om de 6 weken 
oudergesprekken 
gepland om de zorg 
van de leerling te 
bespreken. 

Leerkracht en 
ouders 

Nov  

2. Groepsbespreking  
Tijdens de 
groepsbespreking 
worden de 
observaties en 
gegevens van Kijk 
geëvalueerd. 
Er worden afspraken 
gemaakt voor plan 
van aanpak in de 
groep  
 

Vastlegging met 
afspraken in het 
dossier. 

IB en leerkracht Februari  

3. Kijkgesprekken Kijkgesprekken 
plannen met ouders.  
de leerkracht brengt 
de ontwikkeling van 
het kind aan de hand 
van Kijk in beeld. 
Eventueel worden er 
om de 6 weken 
oudergesprekken 
gepland om de zorg 
van de leerling te 
bespreken. 

Leerkracht en 
ouders 

Mei  

4. Groepsbespreking  Vastlegging met IB en leerkracht Februari  
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Tijdens de 
groepsbespreking 
worden de 
observaties en 
gegevens van Kijk 
geëvalueerd.  
Er worden afspraken 
gemaakt voor plan 
van aanpak in de 
groep. 

afspraken in het 
dossier. 

5. Kleuterverlenging 
Met ouders wordt de 
mogelijkheid van 
kleuterverlenging 
definitief gemaakt. 
 
 

Vastlegging met 
afspraken in het 
dossier. 

IB, leerkracht en 
ouders 

Mei, juni  
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Bijlage 7: Protocol School en scheiding 
 
Protocol school en scheiding.  
 
Waarom het hanteren van een protocol?  
 
Voor kinderen die te maken krijgen met ouders die scheiden, kan school een belangrijke 
functie vervullen. Een kind kan er op school over vertellen, praten over wat hem bezighoudt. 
Of het valt de leerkracht op hoe er ineens concentratieproblemen zijn en hij ziet een 
plotselinge gedragsverandering. Een kind geeft met woorden of door zijn gedrag aan hoe hij 
zich voelt en juist op school wordt dat zichtbaar. Vaak is school een veilige plek voor een 
kind en soms, bij een spanningsvolle thuissituatie, zelfs een plek van rust.  
 
Scheiding is voor de betrokken partijen altijd ingrijpend en heftig. Zowel voor ouders als het 
kind.  
Helderheid over de situatie en duidelijke afspraken zijn juist in een onrustige periode een 
prettig houvast.  
Veel misverstanden ontstaan bij school doordat ouders hun ouderschap na de scheiding 
slecht regelen en er soms minimaal over communiceren. Er is op dit gebied bij wet weinig 
meer vastgelegd dan de verplichting van school om beide ouders van informatie te voorzien 
over de ontwikkelingen van hun kind op school. En zelfs dat loopt vaak niet volgens de 
regelgeving.  
Een basisschool doet er goed aan om rekening te houden met gescheiden ouders. Een 
protocol kan er voor zorgen dat zowel ouders als de school weten waar zij aan toe zijn.  
In het belang van het kind, de ouders en de school.  
 
Hoe te handelen?  
 
Stap 1. 
Wanneer ouders uit elkaar gaan informeren zij hierover de school.  
De leraar zal dan naar aanleiding van die mededeling de ouders benaderen voor een 
gesprek. De school zal namelijk enkele praktische zaken moeten weten zoals veranderingen 
in contactgegevens, maar zij wil ook zicht hebben op de afspraken tussen ouders en hoe 
onder andere zaken rond gezag zijn geregeld. Mochten ouders al gescheiden zijn bij 
aanname van het kind, zal de school vragen naar de contactgegevens van beide ouders en de 
afspraken rondom het gezag. 
 
Stap 2. Gesprek met ouders. 
Bespreken van werkwijze van de school. Bespreken van de vragenlijst en deze meegeven aan 
ouders. Het doel is: een ieder heeft helder wat de afspraken zijn en op welke wijze 
gecommuniceerd zal worden.  
 
Toelichting op situatie waardoor de school weet op welke wijze het passend is om 
betreffende leerling(en) te ondersteunen.  
 
School geeft aan ouders informatie over mogelijkheden rond ondersteuning: 
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 Aanwezigheid van schoolmaatschappelijk werk. Daar kunnen ouders een 
adviesgesprek hebben over hoe het kind in deze situatie zo goed mogelijk te 
ontlasten.  

 Folder meegeven van het schoolmaatschappelijk werk over scheiding, voor zowel de 
kinderen als ouders.  

 Wanneer scheidingssituatie zeer gespannen verloopt en er zorgsignalen zijn over het 
kind in die situatie kan het wenselijk zijn het ‘dringend’ advies te doen een gesprek te 
hebben met de schoolmaatschappelijk werker.  

 
Afspraak maken over het retourneren van de vragenlijst wanneer deze is ingevuld.  
 
Stap 3. 
Ouders retourneren de ingevulde vragenlijst.  
Bij eventuele onduidelijkheden doet school navraag bij ouders.  
Vragenlijst komt in het dossier van het kind/de kinderen.  
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Bijlage 8: Vragenlijst School en Scheiding 
 

 
 
Vragenlijst voor gescheiden/niet-samenwonende ouders ten behoeve van de school 
 
 
Het doel van deze vragenlijst is om praktische informatie te verkrijgen over het woonadres 
van de ouders en over de wijze waarop ouders hun ouderschap na de scheiding hebben 
geregeld, ten einde misverstanden te voorkomen en zicht te krijgen op de mogelijke 
gronden om een van de ouders geen informatie te verstrekken over het kind of om ernstige 
complicaties te voorkomen.  
 
Als ouders getrouwd waren behouden zij na de scheiding in principe beiden het gezag over 
hun kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden of in het geval van geregistreerd 
partnerschap heeft de moeder automatisch (‘van rechtswege’) het gezag over het kind. De 
vader die het kind heeft erkend kan samen met de moeder bij het gezag register van de 
rechtbank gezamenlijk gezag over het kind registeren.  
 
 
Ik ben de vader/moeder van (voor- en achternaam van het kind):  
 
Naam vader:      Naam moeder:  
Adres:      Adres: 
Woonplaats:     Woonplaats: 
Telefoonnummer:    Telefoonnummer: 
 
 
De gezag situatie over ons kind/de kinderen is als volgt geregeld:  
A  Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 
B  Alleen de moeder heeft het gezag 
C  Alleen de vader heeft het gezag 
D  Anders, namelijk: 
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De verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de gemeentelijke basisadministratie is bij: 
A  De moeder 
B  De vader 
C  Anders, namelijk: 
 
Een omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg door de 
ouders geregeld worden. In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling. Soms 
ontzegt de rechter een van de ouders het recht op omgang. 
 
Is er sprake van een omgangsregeling van het kind/de kinderen met de ouder bij wie ze 
volgens de gemeentelijke basisadministratie niet wonen? 
A  Ja 
B  Nee 
 
Indien ja, die omgangsregeling is: 
A  Onderling afgesproken 
B  Bepaald door de rechter 
C Anders, namelijk:  
 
 
Als ouders geeft u uitvoering aan de volgende omgangsregeling:  
 
 
 
 
 
Heeft de rechter een van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd? 
A  Nee 
B  Ja, namelijk de moeder 
C  Ja, namelijk de vader 
     Eventuele toelichting:  
 
 
 
Volgens art. 1:377 c van het burgerlijk wetboek hebben beide ouders recht op informatie 
betreffende de schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als een van de ouders niet is 
belast met het gezag en om die informatie vraagt.  
 
Zijn er redenen om vanuit school een van de ouders die informatie te onthouden, in het 
belang van het kind/ de kinderen? 
A  Nee 
B  Ja, namelijk:  
 
 
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen 
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van en naar school? Zo ja, welke? 
 
 
 
Wilt u de weekbrief beiden digitaal ontvangen? 
A Ja, mijn emailadres is:  
B Nee, dat hoeft niet. 
 
Als school hebben wij een sterke voorkeur om één rapportgesprek te voeren, waarbij u 
samen aanwezig bent. Heeft u hier bezwaar tegen? 
A Ja 
B Nee 
 
Als school verstrekken wij 1 exemplaar van schriftelijke schoolinformatie (bijv. het rapport). 
Wij gaan er daarbij vanuit dat u zelf de onderlinge communicatie regelt. Heeft u hier 
bezwaar tegen? 
A Ja 
B Nee 
 
Datum: 
 
Handtekening(en):  
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Bijlage 9: Toets kalender 
 

 Groep ½ Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Aug                

Sept        

Okt Letter 
kennis  

Herfst-sig 
nalering 

Tussenme
ting 
AVI/DMT 
bij “zorg 
leerlingen
” 

Tussenme
ting 
AVI/DMT 
bij “zorg 
leerlingen
” 

  LVS B8 
Rek/Wis 

 Kanvas:d
ocenten
vr. lijst 

Kanvas:do
centenvr. 
lijst 

Kanvas:do
centenvr. 
lijst 

Kanvas:do
centenvr. 
Lijst, 
sociogram
, ll vr.lijst 

Kanvas:do
centenvr. 
Lijst, 
sociogram
, ll.vr. lijst 

Kanvas:do
centenvr. 
Lijst, 
sociogram
, 
ll.vr. lijst 

Kanvas:do
centenvr. 
lijst , 
sociogram
, 
ll.vr. lijst 
 

       LVS B8 
BL/luister
en 

       LVS B8  
Spelling 

Nov        

Dec        

Jan  LVS M3 
Rek/Wisk 

LVS M4 
Rek/Wisk 

LVS M5 
Rek/Wisk 

LVS M6 
Rek/Wis 

LVS M7 
Rek/Wisk 

 

  Winter-
signalerin
g 

LVS M4 
BL/luister
en 

LVS M5 
BL/luister
en 

LVS M6 
BL/luister
ee 

LVS M7 
BL/luister
en 

 

  LVS M3 
Spelling 

LVS M4 
Spelling 

LVS M5 
Spelling 

LVS M6 
Spelling 

LOS M7 
Spelling 

 

  DMT M3 
1A en 2A 

DMT M4 
1C, 2C, 3C 

DMT M5 
3B (+ 2B + 
1B) 

DMT M6 
3A (+2A + 
1A) 

DMT M7 
3C (+2C + 
1C) 

DMT M8 
3B (+2B + 
1B) 

  AVI  
Versie A 

AVI Versie 
A 

AVI  
Versie A 

AVI  
Versie A 

AVI  
Versie A 

AVI  
Versie A 

Feb        

Mrt Eventue
el 
Checklist 
Protocol 

Lente-
signalerin
g 
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Dyslexie 

Apri
l 

letterke
nnis 

     Cito 
eindtoets 

 Kanvas: 
Doc. 
vr.lijst 

Kanvas: 
Doc. 
vr.lijst 

Kanvas: 
Doc. 
vr.lijst 

Kanvas: 
Doc. 
vr.lijst, 
sociogram
, ll.vr.lijst, 
sociale 
veiligheid 

Kanvas: 
Doc. 
vr.lijst, 
sociogram
, ll.vr.lijst, 
sociale 
veiligheid 

Kanvas: 
Doc. 
vr.lijst, 
sociogram
, ll.vr.lijst, 
sociale 
veiligheid 

Kanvas: 
Doc. 
vr.lijst, 
sociogram
, ll.vr.lijst, 
sociale 
veiligheid 

Mei  DMT E3 
1B, 2B, 3B 

DMT E4 
1A, 2A, 3A 

DMT E5 
3C (+2C + 
1C) 

DMT E6 
3B (+2B + 
1B) 

DMT E7 
3A (+ 2A + 
1A) 

 

  AVI 
Versie B 

AVI 
Versie B 

AVI 
Versie B 

AVI 
Versie B 

AVI  
Versie B 

 

Juni  LVS E3 
Rek/Wisk 

LVS E4 
Rek/Wisk 

LVS E5 
Rek/Wisk 

LVS E6 
Rek/Wisk 

LVS E7 
Rek/Wisk 

 

  LOVS E3 
BL  

LOVS E4 
BL 

LOVS E5 
BL 

LOVS E6 
BL 

LVS E7 
BL 

 

  LVS E3 
Spelling 

LVS E4 
Spelling 

LVS E5 
Spelling 

LVS E6 
Spelling 

LVS E7 
Spelling 

 

  Zomer-
signalerin
g 

   LVS E7 
Spelling 
werkwoor
den 

 

Juli        

 
 
Bijlage 10: Cito en dyslexie 
 
Het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie 
Voor de vergelijkbaarheid van de resultaten adviseert Cito om 
de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs af te 
nemen volgens de voorgeschreven richtlijnen. Alleen dan heeft 
u een goed inzicht in de vaardigheid van de leerlingen en kunt 
u betrouwbare interpretaties doen. Er kunnen echter 
omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken om toch 
bepaalde aanpassingen te doen. Hier geven we aan 
welke hulpmiddelen en aanpassingen toegestaan zijn bij 
leerlingen met dyslexie, zonder dat de resultaten te sterk 
beïnvloed worden. 
 
Hulpmiddelen en aanpassingen bij de LVS-toetsen 
Hulpmiddelen 
Bij de papieren varianten van de LVS-toetsen zijn geen hulpmiddelen beschikbaar. De 
digitale varianten van de toetsen Rekenen-Wiskunde en Spelling  
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beschikken over auditieve ondersteuning. Deze worden bij een dyslexieverklaring ingezet. 
Begrijpend lezen is niet auditief ondersteund. 
 
Aanpassingen 
• Algemeen 
Voor de LOVS-toetsen - met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch lezen 
- zijn de volgende aanpassingen mogelijk: 
- Extra afnametijd 
- Toets in meerdere delen afnemen (bijvoorbeeld in drie of vier keer, in plaats van twee 
keer) 
- Vergroten van de teksten van A4 naar A3 
 
Hulpmiddelen en aanpassingen bij de Eindtoets Basisonderwijs 
Hulpmiddelen 
• Gesproken versie: bij de Eindtoets is voor leerlingen met een dyslexieverklaring 
een gesproken versie van de opgavenboekjes op cd of daisy-cd beschikbaar. De cd’s worden 
door de leerlingen individueel gebruikt. Om de rest van de klas niet te storen, dient de 
leerling een koptelefoon te gebruiken of de toets afgezonderd van de overige leerlingen te 
maken. 
• Vergrote versie van de opgavenboekjes - op A3 formaat - en in zwart-wit uitvoering. De 
vergrote versie bevordert de woordherkenning en de leerlingen worden niet door de kleuren 
afgeleid. 
 
Aanpassingen 
• Extra tijd om de toets te maken 
• Gebruikmaken van markeerstift om bijvoorbeeld een woord of bij een regelverwijzing,    
   enkele regels te markeren 
 
Veelgestelde vragen 
• Waarom is Cito zo terughoudend met hulpmiddelen en aanpassingen voor leerlingen 
met dyslexie? 
Voor een goede vergelijkbaarheid van de resultaten van leerlingen met zichzelf, met andere 
leerlingen en met de normgroep is het van groot belang dat alle leerlingen een toets zo veel 
mogelijk onder dezelfde omstandigheden maken. De toetsen zijn zorgvuldig samengesteld 
om een bepaald concept te meten, bijvoorbeeld Begrijpend lezen of Rekenen-Wiskunde. Het 
aantal opgaven, het soort opgaven én de afnamecondities hebben invloed op wat een toets 
meet én hoe betrouwbaar de uitkomsten van een toets zijn. Vanuit dit wetenschappelijke 
oogpunt adviseren we daarom om in principe geen hulpmiddelen toe te staan. De centrale 
vraag die bij elke aanpassing gesteld moet worden, is of de toets nog steeds meet wat hij 
zou moeten meten. 
Als te veel of te rigoureuze aanpassingen worden gedaan, meet de toets niet meer waarvoor 
deze is ontwikkeld. Dat betekent dat de resultaten van een leerling die onder die aangepaste 
condities tot stand zijn gekomen, geen juiste weergave zijn van de daadwerkelijke 
beheersing van het concept zoals bedoeld én niet meer vergelijkbaar zijn met de resultaten 
van andere leerlingen en de normgroep. 
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• Waarom mag de leerkracht de toetsen bij voorkeur niet voorlezen? 
Als u de toets voorleest, zal uw stemgebruik en intonatie niet geheel neutraal zijn. Een 
leerling die wordt voorgelezen, heeft zo per definitie altijd een voordeel. Dit maakt de 
resultaten minder betrouwbaar. Het is daarom beter om de digitale versie van de toetsen af 
te nemen en gebruik te maken van de auditieve mogelijkheden daarvan. Let op: de toetsen 
Technisch lezen, AVI/DMT en Begrijpend lezen mag u in elk geval niet voorlezen. 
 
• Waarom zijn er geen aanpassingen toegestaan bij de toetsen Technisch lezen, AVI en 
DMT? 
Vanzelfsprekend zijn geen aanpassingen toegestaan van de LVS-toetsen op het gebied van 
technisch lezen (DMT, AVI en Technisch lezen/Leestechniek & Leestempo). Bij deze toetsen 
willen we immers de technische leesvaardigheid van kinderen in kaart brengen: kunnen de 
leerlingen geschreven tekst op een juiste manier ontsleutelen? De instructies bij deze 
toetsen worden wel gesproken, maar de woorden of de teksten moeten door het kind zelf 
gelezen worden. 
 
• Waarom mogen de toetsen Begrijpend lezen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs 
niet voorgelezen worden en is er wel een auditieve versie van het onderdeel Begrijpend 
lezen in de Eindtoets? 
Bij de toetsen Begrijpend lezen hebben we er bewust voor gekozen geen gesproken versie 
uit te brengen. Het doel van deze toetsen is het vaststellen hoe goed kinderen geschreven 
teksten kunnen begrijpen. Als u de toetsen zou voorlezen, meet de toets niet meer zuiver 
begrijpend lezen, maar iets wat het midden houdt tussen begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren. 
Wij adviseren om leerlingen met dyslexie naast de toets Begrijpend lezen – die niet wordt 
voorgelezen – ook de toets Begrijpend Luisteren / Luisteren te laten maken. Door de 
prestaties op beide toetsen met elkaar te vergelijken, krijgt u informatie over de 
begripsvaardigheid van de leerling: maakt hij de toets Begrijpend lezen niet goed vanwege 
zijn dyslexie of omdat zijn begripsvaardigheid in het algemeen onder gemiddeld is? 
Een belangrijk doel van de Eindtoets Basisonderwijs is het geven van een onafhankelijke 
advies voor het best passende brugklastype in het voortgezet onderwijs. Omdat leerlingen 
met een dyslexieverklaring veelal ook in het voortgezet onderwijs gebruik mogen maken van 
hulpmiddelen bij het studeren en lezen van teksten, staan we het gebruik hiervan toe bij de 
Eindtoets. Dat betekent wel dat de meting van Begrijpend lezen voor leerlingen met dyslexie 
geen zuivere meting is van de begrijpende leesvaardigheid. 
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Bijlage 11: Zelfstandig werken 
 
Gebruik stoplicht  
Rood:   De juf / meneer is met een groepje aan het werk (extra instructie) of observeert;  

 Stil en zelfstandig werken.  
Oranje: De juf / meneer is met een groepje aan het werk of loopt een rondje;  

 Zachtjes (fluisterstem) met elkaar overleggen.  
 Gebruik maken van het blokje. 

Groen:  De juf / meneer mag bevraagd worden d.m.v. het blokje  
 Zachtjes (fluisterstem) met elkaar overleggen en samenwerken.  

 
Deze regels / picto’s komen bij het stoplicht te hangen. 
Deze regels zijn terug te vinden in de invalklapper. 
 
Stemgebruik 
Zowel de kinderen als de leerkracht passen hun stemgeluid aan. Het stoplicht is hierbij 
leidend. 
We noemen het fluisterstem. 
 
Time-timer 
De Time-timer wordt ingezet tijdens zelfstandig werken. 
Hiermee geeft de leerkracht aan hoe lang het stoplicht op een bepaalde kleur staat. 
 
Blokje wordt ingezet vanaf groep 3 
Met het blokje kan een kind het volgende aangeven: 

 Vraagteken: vraag  voor de leerkracht en / of kinderen in het groepje. 

 Groen: ik kan gestoord worden voor vragen van anderen. 

 Rood: Ik wil niet gestoord worden. 
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Bijlage 12: Protocol Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen 
 
De bevoegdheid tot schorsing en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs berust 
bij het bevoegd gezag van school. Het bevoegd gezag is het bestuur van de vereniging of 
stichting waar de school onder valt. In deze tekst vindt u hierover meer informatie.  
 
Inleiding  
Schorsing kent in het primair onderwijs per 1 augustus 2014 een juridische basis.  
De Wet op het Primair Onderwijs vermeldt dat een leerling met opgave van redenen voor 
een periode van ten hoogste één week geschorst kan worden. Wanneer de schorsing langer 
dan één dag duurt, dient dit schriftelijk aan de Onderwijsinspectie en met opgave van 
redenen geïnformeerd te worden.  
 
Het schorsen van een leerling is een maatregel om duidelijk te maken aan de leerling en de 
ouders dat de grens van het aanvaardbare gedrag bereikt is. Bij besluiten over schorsing is 
het van belang dat het bevoegd gezag de beginselen van behoorlijk bestuur in acht neemt 
(het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het 
motiveringsbeginsel). 
 
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een 
leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 
Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:  
Time-out  
Schorsing  
Verwijdering  
 
Time-out 
 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de 
school ontzegd.  

 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers 
onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. ( 
zie noot 1)  

 De time-out maatregel kan maximaal 3 dagen duren.  

 De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek.  
Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.  

 Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.  

http://www.avs.nl/beleid_pers/protocol.htm#time#time
http://www.avs.nl/beleid_pers/protocol.htm#schors#schors
http://www.avs.nl/beleid_pers/protocol.htm#verwijder#verwijder
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Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier 
opgeslagen. (zie noot 2)  

 De time-out maatregel kan alleen worden toegepast door de directie van de school.  

 De time-out maatregel wordt schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.  
 
 
Schorsing 
 
In geval van schorsing gelden de volgende voorwaarden:  
 
Voorafgaand aan de beslissing dient hoor en wederhoor plaats te vinden: ouders en kind 
worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis 
gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.  

 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. De 
schorsing bedraagt maximaal 1 week. 

 De betrokken ouders/verzorgers worden schriftelijk door de directie op de hoogte 
gesteld en uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen 
nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden 
en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde 
komen.  

 Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het 
leerlingendossier opgeslagen.  

 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
o Het bevoegd gezag  
o De ambtenaar leerplichtzaken  
o De inspectie onderwijs 

Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient de onderwijsinspectie 
schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden. 

 Ouders kunnen bezwaar tegen de schorsing aantekenen bij het bevoegd gezag van de 
school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 6 weken op het beroep.  

 
Verwijdering 
 
Indien zich een ernstige situatie voordoet die ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid 
en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot 
verwijdering. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
 

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.  

 Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht 
en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter 
kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.  

 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  
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o De ambtenaar leerplichtzaken  
o De inspectie onderwijs 

 Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het 
voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid 
van het indienen van een bezwaarschrift.  

 De ouders krijgen de mogelijkheid binnen tien weken een bezwaarschrift in te dienen 
bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs en dat ressorteert onder de Stichting 
Onderwijsgeschillen.  

 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het 
schoolbestuur dient echter het oordeel van de Stichting Onderwijsgeschillen af te 
wachten. Het oordeel is niet bindend.  

 Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing. Wel moet zowel aan de ouders 
als aan de commissie worden aangegeven wat het met het oordeel van de commissie 
doet. Als het bevoegd gezag van het oordeel afwijkt, moet de reden van die 
beslissing vermeldt worden. Ouders kunnen zich vervolgens tot de rechter wenden. 

 Definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg 
gedragen dat een andere basisschool bereid is de leerling toe te laten. Die andere 
school kan ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. 
Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband 
vereist.  

 
Redenen voor verwijdering 
De normale grond voor verwijdering van een leerling gedurende het schooljaar is ernstig 
wangedrag van die leerling. Daarnaast kan een minderjarige leerling die zelf niets heeft 
misdaan worden verwijderd omdat door het gedrag van de ouder(s) een onoverkomelijke 
vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is ontstaan. 
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Pestprotocol van de NSV 2 
 

1. Doel van het pestprotocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen en vertrouwen krijgen, 

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken te maken kunnen 

kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hierop 

aanspreken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen 

in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 

2. Belang van ons pestprotocol 

Ons pestprotocol geeft onze kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers duidelijkheid over 

hoe gehandeld wordt wanneer er sprake is van pesten op de NSV2. Door het protocol te 

volgen ontstaat een samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten 

en ouders. Deze vorm van samenwerken noemen we de Vijfsporenaanpak. Deze aanpak 

wordt bij punt 7 uitgelegd.  

3. Definitie van Pesten 

Definitie van pesten: Een kind wordt gepest wanneer het herhaaldelijk last heeft van 

negatieve acties van een ander op fysiek, verbaal, psychologisch, direct, via internet of 

mobiel, die op hem of haar zijn gericht, en waarbij de macht ongelijk is verdeeld. Pesten 

gebeurt per definitie achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals ouders of 

leerkrachten.  

Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het is 

belangrijk om het verschil duidelijk te hebben, voor kinderen, ouders en leerkrachten. Het 

meest eenvoudig onderscheid is dit: Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Plagen 

zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen. Men neemt elkaar in de maling, zonder dat er 

een dreigende situatie ontstaat. Een beetje plagen kan zelfs de sfeer verbeteren. Pesten 

gebeurt achter de rug van leerkrachten en ouders. Bij pesten is er een duidelijk slachtoffer en 

een dader. De dader heeft de intentie om het slachtoffer te beschadigen. Pesten gebeurt 

meestal niet openbaar. Daarom is het vaak moeilijk te constateren en merk je het pas als het 

al een tijdje aan de gang is. 

4. Wat doet de NSV2 aan preventie? 
 
De NSV2 maakt gebruik van de methode Kanjertraining en het sociaal-emotionele 
leerlingvolgsysteem van Kanvas. Daarnaast hanteert de NSV2 gedragsregels. Deze worden 
door de kinderen en leerkracht opgesteld. Ze hangen zichtbaar in ieder klaslokaal.  
Van ouders verwachten wij ook een bijdrage aan preventie. Deze zijn te vinden in bijlage 1.  
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5. Methode Kanjertraining 
De methode Kanjertraining werkt met kanjerafspraken. 
De Kanjerafspraken:                                                                                                                                          
We vertrouwen elkaar                                                                                                                                         
We helpen elkaar                                                                                                                                                  
We werken samen                                                                                                                                                
We hebben plezier                                                                                                                                                
We doen mee      
Bij de Kanjertraining horen ook petten die staan voor het gedrag wat de kinderen vertonen. 
Het is de bedoeling dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag, de gevolgen 
ervan en dat ze voor bepaald gedrag kunnen kiezen. We willen met de Kanjertraining 
bereiken dat alle kinderen zich gaan gedragen alsof ze een witte pet dragen. Elk met hun 
eigen karakter als basis. 
Witte pet/ Tijger: De tijger is een kanjer. Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf 
op en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen. 
Rode pet/ Aap: Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om. Het is een 
meeloper en hij/zij versterkt hierdoor het gedrag van de pestvogel.  
Gele pet/ Konijn: Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor 
anderen. Loopt liever snel (bang) weg. 
Zwarte pet/ Pestvogel: Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan 
andere kinderen voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet. 
Hij/zij pest andere kinderen.  
 
6. Kanvas 
 
Kanvas is het sociaal- emotioneel leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen in: 

o 2 keer per jaar een sociogram 
o 2 keer per jaar een leerlingenvragenlijst 
o 1 keer per jaar een sociale veiligheidsvragenlijst Kanvas 

 
Leerkrachten groep 1 t/m 8 vullen in: 

o 2 keer per jaar, ook de duo’s, een docentenvragenlijsten  
o Om het jaar een sociale veiligheidsvragenlijsten WMKPO 

 
Ouders: 

o Als er signalen uit al deze preventies komen, worden ouders uitgenodigd voor een 
gesprek en vullen ouders de oudervragenlijst in van Kanvas. Leerkracht en ouders 
bekijken samen aan welke interventies gewerkt gaat worden thuis en op school. 

o 1 keer per 2 jaar een sociale veiligheidsvragenlijst WMKPO. De opbrengsten worden 
in kaart gebracht en de acties die daaruit voortkomen worden als interventies in de 
groep en eventueel thuis ingezet.  

o 1 keer per 4 jaar een tevredenheidsonderzoek van WMKPO. De opbrengsten worden 
in kaart gebracht en gedeeld met ouders en indien nodig omgezet naar interventies 
binnen de school. 
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7. De Vijfsporenaanpak 
Onze school maakt ook gebruik van de Vijfsporenaanpak. Deze aanpak richt zich op alle 
betrokken partijen. Daarbij worden gebeurtenissen die te maken hebben met de pestsituatie 
vastgelegd, zodat het verloop gevolgd kan worden. Hierdoor ontstaat helderheid voor alle 
partijen. We zetten deze aanpak in wanneer er een signaal is dat er sprake is van pesten. 

1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt. 

Naar het kind luisteren en zijn probleem serieus nemen. Samen met het kind overleggen 
over mogelijke oplossingen. Zo nodig te zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, 
bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining om weerbaar te worden. Eventueel 
doorverwijzen naar externe instanties. Denk hierbij onze schoolmaatschappelijk werker of 
de huisarts. Zorgen voor voortgangsgesprekken. 

2. Steun bieden aan het kind dat zelf pest. 

Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent. Het kind helpen om op een 
positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen en om zich aan regels en 
afspraken te houden. Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht 
gaat doen om het pesten te stoppen. Grenzen stellen en daar consequenties aan verbinden. 
Zorgen voor voortgangsgesprekken. 

3. De ouders van het gepeste, pestende kind steunen en de ouders van de middengroep 

(rest van de klas) indien noodzakelijk informeren. 

Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen en op de hoogte houden van 
pestsituaties. Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan 
worden aangepakt. In samenwerking met school en ouders, het pestprobleem aanpakken. 
Wanneer nodig, ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning. 

4. Mobiliseren van de zwijgende middengroep (rest van de klas). 

Met de kinderen praten over pesten en wat hun eigen rol hierin is. Met de kinderen 
overleggen over mogelijke oplossingen en wat ze daarin zelf kunnen bijdragen.  

5. De algemene verantwoordelijkheid van de school en professionalisering van de 

leerkrachten. 

Voor gesprekstechnieken 5 sporenaanpak zie bijlage 2.                                                   School 
zorgt dat het team voldoende informatie heeft over pesten in het algemeen en het 
aanpakken van pesten in de eigen groep. In bijlage 4 zit een literatuurlijst. De school werkt 
met een pestprotocol en werkt hieraan aan de veiligheid van leerlingen. 
 
 
11. Contactpersonen en instanties 
Vertrouwenspersonen van de NSV2: 
Lyëtte Wullems - lyette.wullems@nsv2.nl 
 
Kanjercoördinator en pestcoördinator: 
Lyëtte Wullems - lyette.wullems@nsv2.nl 
 
Vertrouwenspersoon Conexus: 

mailto:lyette.wullems@nsv2.nl
mailto:lyette.wullems@nsv2.nl
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Pieter-jan Landsheer 
NIM maatschappelijk werk 
NIM maatschappelijk werk 
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Bijlage 1  
 Kanjertaal voor ouders: 
1. Maak dagelijks echt contact met je kind  
Werk aan een goede relatie met je kind  
Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich gezien en gehoord 
voelen door vader en moeder.  
Individuele aandacht  
Persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je kind zich door jou voelt gezien.  
Het kind doet er toe voor papa en mama, het kind is geliefd, er wordt van haar/ hem 
gehouden.  
De waan van de dag  
In veel gezinnen hebben de ouders het druk met hun werk en het regelen van de dagelijkse 
dingen. Probeer toch met regelmaat iets met je kind alleen te doen. Een uurtje winkelen, 
een spelletje spelen, enz. is vaak al genoeg.  
2. Laat merken dat je kind waardevol is. Geef geregeld oprechte complimenten of zeg 
waarderende woorden.  
Kinderen hebben dagelijks waardering (voeding) nodig  
Kinderen groeien in zelfvertrouwen en positief bewustzijn als zij worden  
aanvaard zoals zij zijn. Hun ‘liefdestank’ wordt door de opvoeders gevuld.  
Waarderende woorden, een knuffel of een aai over de bol, tijd en aandacht aan je kind 
besteden, een klein presentje of je kind willen helpen doen wonderen.(uit ‘de 5 talen van de 
liefde van het kind’)  
Agressieve, bazige kinderen zijn erg gevoelig voor complimenten  
Maak gebruik van hun altruïsme.  
Complimenten verbeteren de sfeer thuis. Het onderling vertrouwen neemt toe.  
Zo voorkom je negatieve beelden over elkaar.  
Beloon het proces in plaats van het eindresultaat  
Dus niet: ‘Wat een goed cijfer heb je’, maar ‘Ik kan zien dat jij goed je best heb gedaan’.  
3. Blijf altijd rustig en respectvol in taalgebruik en houding  
Blijf in de wereld van de rust/ respectvol naar jezelf en de ander  
Laat je niet leiden door irritatie of angst en onmacht.  
Zie je kind als de moeite waard en durf rustig maar duidelijk gedrag te begrenzen.  
Laat je leiden door mededogen.  
Je bent voorspelbaar in je gedrag voor kinderen  
Kinderen weten waar ze met jou aan toe zijn, je biedt hen veiligheid en geeft hen 
vertrouwen.  
Kinderen doen opvoeders na, wees je dat bewust.  
Als jij rustig en respectvol een conflict aan gaat, dan ziet je kind hoe op een fatsoenlijke 
manier conflicten zijn op te lossen. Fatsoen is thuis de norm.  
Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken  
Wees je bewust van je opvattingen over je zoon of dochter. Denk niet in problemen, maar in 
oplossingen. Als een kind dwars doet, dan is er iets bijzonders aan de hand.  
4. Reageer duidelijk op ongewenst gedrag; de benzinepomp en de motor. Oogcontact, een 
gebaar, hand op schouder; corrigeer van dichtbij.  
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Corrigeer, in eerste instantie, van nabij (als dat kan)  
Je voorkomt dat het gedrag direct ‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt voor andere kinderen 
in het gezin of voor vriendjes en vriendinnetjes.  
Wees alert op ‘kleine’ dingen die de rust verstoren  
Er is vaak al veel gebeurd voordat gedrag echt vervelend wordt.  
Blokkeer direct de “benzinepompjes” die je kind mogelijk voeden in het gedrag.  
Voorkom dat je boos wordt, geef vriendelijk en duidelijk leiding  
Zet een kind niet voor schut.  
Ga niet schreeuwen of belerend spreken.  
Je wijst het gedrag af, niet het kind. Wees daar duidelijk in.  
5. Herinner aan het verlangen dat een kind goed wil doen. Verwacht het goede. Reageer 
als ouder uit die verwachting  
Gebruik zinnen als:  
“Wil je daar mee stoppen”…..  
Laat je niet verleiden tot een machtsstrijd met een je kind.  
Blijf rustig en beheerst reageren.  
Blijf rustig, ook als je merkt dat je kind op je ziel zit.  
6. Gebruik de ‘ik boodschap’. ”Ik zie, ik hoor, ik voel…daar heb ik last van, wil je daar mee 
stoppen?”  
Je benoemt hier het gedrag en geeft een duidelijk signaal  
Veel kinderen reageren vaak direct met gewenst gedrag op deze vraag.  
Je benoemt hier: wat je ziet/hoort, wat het met je doet, en wat je wilt  
Situatie → effect op jou → gewenste situatie  
Bedank een kind als het positief reageert  
‘Fijn, dank je wel’  
Complimenteer dit kind wat later met haar/ zijn positief gedrag  
“Wat fijn dat je nu zo rustig/lief doet, nu is het gezellig voor ons allemaal”  
Wat als een kind niet gewenst reageert of in herhaling valt….?  
7. Neem duidelijk de regie en durf krachtig te zeggen “kijk me aan, ga zitten”. Durf 
leiderschapstaal te gebruiken (directief taalgebruik).  
Je begint altijd volgens de norm van het fatsoen (wederzijds respect)  
Geef aan wat je verlangt en geef dat rustig aan.  
Reageert je kind niet na herhaald verzoek, gebruik dan “leiderstaal”  
D.w.z. Je spreekt je kind duidelijk en krachtig aan.  
Sommige kinderen hebben dat nodig  
Je bent liefdevol als je het kind geeft wat het kan begrijpen  
Je bent liefdevol als jij de regie houdt en grenzen durft aan te geven  
Blijft een kind volharden in dwars gedrag, dan is er iets raars aan de hand.  
Zeg dan zoiets als: “Ik kom zo bij je terug. Er is iets met je aan de hand.”  
8. “Ik kom zo bij je terug. Er is iets met je aan de hand”.  
Ga verder met waar je mee bezig was.  
Zeg: ‘Ik weet niet wat er met …..aan de hand is. Laat haar/hem nu maar even.’  

 Kap benzinepompen (broertjes, zusjes, vriendjes of opa’s en oma’s) direct af:  
‘Stoppen met benzine geven!’  
Hernieuwde poging tot contact met het kind:  
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9.”Ik schrik van jouw gedrag. Zo ben jij helemaal niet. Dit gedrag kan niet. Is dit echt wat je 
wilt? Ik geloof het gewoon niet”.  
Hiermee refereer je aan het werkelijke verlangen van je kind  
Probeer er achter te komen of je kind wil stoppen met het grensoverschrijdend gedrag.  
Bij JA: ‘Daar ben ik blij om…..’  
‘Dan ga je nu zitten en zie ik dit gedrag niet meer!’  
Op een geschikt moment, als alles weer rustig is, kun je met je kind bespreken wat er nu 
precies aan de hand was.  
Bij NEE: ‘Dat meen je niet. Ik wil dit niet geloven van je!  
Ik kom over vijf minuten terug. Denk nog eens na of je werkelijk meent wat je nu allemaal 
zegt.’  
Je kind blijft volharden/doorgaan:  
10. Je past een geschikte sanctie toe. “Is dit echt wat je wilt?”  
‘Ik schrik hier erg van. Je bent een prachtige meid/ jongen. Ik houd van je en begrijp hier 
niks van. Jij bent de moeite waard, maar dit gedrag moet echt stoppen.’  
Het kind volhardt/gaat door:  
Het kind moet naar een strafplek. Een stoel, de trap of haar/zijn slaapkamer.  
Het ‘gedrag’ wordt geïsoleerd.  
Keuze:  
Na enige tijd ga jij naar het kind en geef jij het de keuze:  
‘Je doet weer gewoon mee, dan…’ (gewenste gedrag benoemen)  
Of  
‘Je gaat door met dit gedrag, wat wil je?’  
Bij doorgaan:  
‘Dat vind ik jammer, als jij kiest om weer gewoon te doen mag je bij me komen.’  
Het kind doet pas weer mee als het zelf kiest voor positief gedrag.  
11.Betrek het gezin bij de gewenste gedragsverandering van een kind  
Ik heb erg last van dit gedrag, wie van jullie heeft hier ook last van?  
Doe dit altijd respectvol, vanuit de gedachte: ’We helpen elkaar’.  
(Je maakt op die manier “de macht van het fatsoen” zichtbaar*.)  
Je vraagt aan de anderen of zij dit ook vervelend gedrag vinden en er last van hebben. 
Meestal zullen de anderen uit het gezin op jouw hand zijn als jij je van meet af aan 
respectvol hebt gedragen. Zijn er momenten dat jij je zelfbeheersing verloor, dan keren de 
anderen zich soms ook tegen jou.  
Gelukkig heb jij je zelfbeheersing niet verloren. Alles gaat daarom goed en nu kun je het 
gedrag van de dwarsligger samenvatten met:  
‘Ik heb hier last van, wij hebben hier last van… Nu is het mooi geweest!’  
*Groepsdruk is een discutabel fenomeen. De Kanjerouder mag hier alleen gebruik van maken 
als hij/zij dat doet zonder gevoelens van irritatie, wraakzucht, onverschilligheid, angst, 
onzekerheid. Het doel is inzicht geven enerzijds en anderzijds aan te sluiten op het verlangen 
goed te willen doen. Het is groepsdruk in positieve zin: doe elkaar recht. Kwaadaardige 
groeperingen daarentegen maken gebruik van groepsdruk in negatieve zin, gericht op 
onderdrukking, machtshandhaving. Middelen: intimidatie, angst aanjagen. Uiteraard houdt 
u zich daar verre van. Groepsdruk is alleen in de positieve variant toegestaan.  
12.”Jij bent de moeite waard, maar dit gedrag kan niet!”  
Je wijst het gedrag af en nooit het kind.  
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Laat merken dat je hoge, positieve verwachtingen hebt van het kind.  
Geef jezelf en de ander iedere dag weer een nieuwe kans  
Vraag je af wat je werkelijke overtuiging en bedoeling is met jouw kind.  
Laat zien dat je oprecht blij bent met het kind  
Let op je gedachten over dit kind en je aannames/ intenties  
13. De Kanjerouder begrijpt dat bijna alle leerkrachten in positieve zin met hen willen 
samenwerken als het gaat over het welbevinden van hun kind. De Kanjerouder durft met 
school in gesprek te gaan.  
De Kanjerouder laat zich niet bepalen door gevoelens van irritatie, onmacht, angst en 
onverschilligheid.  
Ouders en leerkrachten hebben bijna altijd het goede voor met hun kind, met de andere  
kinderen en met de andere ouders.  
N.B. Feedbacklessen in de bovenbouw vanaf groep 6  
Vraag de school of je bij de les mag zijn, waar jouw kind van klasgenoten krijgt te horen  
hoe zij over haar/hem denken. Neem daarbij altijd de regels van fatsoen en respect  
in acht en praat met respect over andere kinderen en andere opvoeders. Spreek positief.  
Kinderen die niet durven  
Een kind neemt altijd vrijwillig deel aan deze oefening. Het kind moet zelf rustig naar  
anderen kunnen en durven luisteren.  
Neem als ouder een liefdevolle ontspannen houding aan als uw kind niet durft. Bij de  
Kanjertraining staat veiligheid en geborgenheid voor het kind voorop. Bijna alle kinderen  
doen deze oefening overigens met veel plezier.  
Stoornis in het autistisch spectrum  
Als ouder met het kind meegaan naar school en erbij zijn als het feedback krijgt of vraag of 
de leerkracht een foto kan maken van de uitslag.  
Thuis kun je nog eens bespreken wat er op school gebeurde.  
14. Aandachtspunten  
1. Bespreek regelmatig met je partner hoe het gaat.  
 
Durf elkaar ook op een liefdevolle manier op valkuilen te wijzen.  
2. Trek naar de kinderen toe een lijn, dat geeft duidelijkheid en rust.  
3. Vraag hulp als het niet goed gaat met je kind en jij niet meer weet wat je moet doen.  
 
Dit kan bij vrienden, familie, op school, enz.  
(Zo nodig ondersteuning door Stichting Kanjertraining d.m.v. ouder-kind trainingen.)  
4. Laat gedragsproblemen niet sudderen  
 
De kans bestaat dat dit uiteindelijk escaleert als het kind ouder wordt. Vraag op tijd hulp.  
5. Sta thuis voor een veilig klimaat voor de kinderen  
 
Durf het normale te beschermen en treedt grens stellend op  
6. Zie school als partner van je schoolgaande kind.  
 
 
Bijlage 2  
Kenmerken van de verschillende rollen bij pesten 
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Kenmerken passief slachtoffer 

 Zenuwachtig en onzeker 

 Bedachtzaam 

 Gevoelig 

 Stil 

 Huilen of terugtrekken 

 Negatief zelfbeeld 

 Eenzaam 

 Lichamelijk zwakker 
 
Kenmerken provocerend slachtoffer 

 Combinatie van zenuwachtig en agressief reactiepatroon 

 Concentratieproblemen 

 Veroorzaken irritatie en spanning 

 Soms hyperactief 

 Provocerend gedrag 

 Driftig 
 
Kenmerken pester 

 Agressie tegenover peers (een peer kan omschreven worden als een leefstijlgenoot). 
Een peer deelt een aantal eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, cultuur of 
woonplaats) met andere peers, heeft gelijkwaardige ervaringen (levensstijl of 
scholing) en behoort tot eenzelfde groep. 

 Positieve houding ten opzichte van geweld 

 Impulsief 

 Behoefte om te overheersen 

 Vijandigheid naar de omgeving 

 Weinig invoelingsvermogen 

 Positief zelfbeeld 

 Fysiek sterker 

 Niet populair 
 
Kenmerken meelopers 

 Pesten actief mee, maar beginnen niet met pesten 

 Zijn vaak bang om zelf het slachtoffer van pesten te worden 

 Ze kunnen ook het stoere gedrag interessant vinden en denken daardoor populair in 
de groep te worden 

 Voelen zich niet schuldig 

 Versterken het succes van de pestende kinderen door op een afstandje toe te kijken 
en te lachen om wat er gebeurt 

 
 
Kenmerken middengroep 

 De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten, zij vormen de middengroep. 
Deze middengroep bestaat uit verdedigers, buitenstaanders en meelopers. 
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 De middengroep speelt geen actieve rol bij het pesten, maar is wel medebepalend 
voor het voortduren van het pesten. De pestende kinderen voelen zich gesterkt door 
de instemming van de toeschouwers. Als andere kinderen het gepeste kind te hulp 
komen of tegen de pester zeggen dat hij/zij moet ophouden, verandert de situatie 
aanzienlijk. Het pesten wordt dan minder vanzelfsprekend. 

 Het kan ook helpen als kinderen die minder betrokken zijn bij het pesten, de 
leerkracht inlichten. 

 
Kenmerken verdedigers 

 Komen af en toe op voor het slachtoffer 

 Zijn meestal populair in de groep 

 Worden aardig gevonden 

 Hebben invloed in de klas 

 Kunnen helpen het pesten te stoppen 
 
Kenmerken buitenstaanders 

 Pesten niet, maar doen ook niets om het pesten te stoppen 

 Merken vaak niet dat er gepest wordt of willen het niet weten 

 Durven vaak niets tegen het pesten te doen, omdat ze zelf bang zijn om gepest te 
worden 
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Bijlage 3 
Vijfsporenaanpak: Gesprekstechnieken 
Wanneer u de Vijfsporenaanpak toepast kunt u gebruik maken van de onderstaande 
voorbeelden van gesprekstechnieken. Afhankelijk van de situatie kunt u per spoor één of 
meerdere van de onderstaande technieken toepassen. 
Spoor 1: Hulp aan het gepeste kind 
1.1 Oriënterend gesprek 

Doel: Nagaan wat er aan de hand is. Achterhalen of het probleem dat verteld wordt het 
echte probleem is, of dat er een probleem achter zit. 
Werkwijze: De ander vrijelijk laten vertellen. Gerichte, open vragen stellen. 
Kenmerken: Kort, de situatie wordt in kaart gebracht. 
Vaardigheden: Aandacht geven. Luisteren. Vragend aansluiten. Terugkoppelen, 
samenvatten. 
Open vragen stellen: Open vragen geven de ander veel vrijheid om duidelijk te maken wat 
hem bezig houdt. 
Open vragen stel je om: 

- Een gesprek te beginnen. 

- Tijdens het gesprek dieper op zaken in te gaan. 

- Tijdens het gesprek de aandacht op bepaalde onderwerpen te richten. 

- Te voorkomen dat je de leerling de woorden in de mond legt. 

 

1.2 Oplossingsgericht gesprek 

- Zorg dat u niet meteen iets onderneemt. 

- Luister en stel vragen, laat zien dat u wilt helpen, maar doe nog niks. 

- Bespreek wat de leerling al heeft gedaan om het pesten te stoppen. 

- Bedenk samen de volgende stap, wat gaan we nu samen doen. 

- Zorg dat de leerling zich veilig voelt en leg uit wat jij daaraan gaat doen als 

leerkracht/Anti Pest Coördinator. 

- Doe niets buiten de leerling om. 

- Ga niet voor de leerling staan, maar er naast of er achter. 

 

1.3 Bemiddelingsgesprek 

Doel: Nadat er individuele gesprekken hebben plaatsgevonden met de pester en het gepeste 
kind, kan één van de bedachte oplossingen een bemiddelingsgesprek zijn. De leerkracht/ 
Anti Pest Coördinator probeert hierbij een dialoog mogelijk te maken tussen de partijen die 
op elkaar zijn vastgelopen. 
Kenmerken: Twee kinderen hebben een conflict waar zij zelf niet meer uit kunnen komen. 
Beide kinderen hebben persoonlijke emoties overgehouden n.a.v. vorige botsingen. Beide 
kinderen denken het recht aan hun kant te hebben en vinden dat de ander onjuist handelt. 
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De bemiddelaar moet weer beweging in de situatie krijgen, zonder dat er partijen het gevoel 
hebben dat ze gezichtsverlies lijden. 
Werkwijze: voorafgaand aan het gesprek heeft u zich een duidelijk beeld gevormd waar de 
zaak over gaat en welke beleving de beide kinderen hebben. Nodig beide kinderen uit 
toelichting te geven op de zaak, zo nodig verhelderen door terugkoppelen, samenvatten en 
vragen stellen. In wisselwerking met beide kinderen een probleemstelling formuleren. Beide 
kinderen laten verklaren dat deze situatie om beweging vraagt van beide kanten. Beide 
kinderen bereidheid vragen in beweging te komen. 
Vaardigheden: Zich open stellen. Luisteren. Terugkoppelen. Ordenen. Vragen aansluiten. 
Vragend toevoegen. Adviseren. 
Spoor 2: Hulp aan de pester 
2.1 Confronterend gesprek 
Doel: De leerkracht/ Anti Pest Coördinator maakt de ander duidelijk welk probleem hij heeft 
met het gedrag van het kind. Er wordt besproken wat het pesten voor de ander betekent. 
Aan het kind wordt om medewerking gevraagd om zo te komen tot een acceptabel 
leefklimaat binnen de school. 
Kenmerken: De leerkracht/ Anti Pest Coördinator neemt initiatief tot dit gesprek. 
Werkwijze: Informeer het kind welk gedrag als hinderlijk wordt ervaren. Leg dit uitvoerig uit, 
gebruik ik-boodschappen. Overtuig je ervan dat de ander begrepen heeft wat het probleem 
is. Ga serieus in op negatieve emoties van de ander. Nodig de ander oprecht uit om mee te 
werken aan het veranderen van het schoolklimaat. Stel grenzen. Spreek goede voornemens 
uit en maak afspraken. 
Vaardigheden: Duidelijke bewoording kiezen. Open staan voor kritiek van het kind. Aandacht 
geven, empathisch reageren. Reflecteren op gevoelens van de ander. Verwoorden van de 
eigen gevoelens. Ik-boodschap gebruiken. Niet in de verdediging gaan, maar met een ik-
boodschap de kritiek ontvangen. Duidelijk maken dat het gedrag van de ander te maken 
heeft met het gedrag en niet met de persoon van de ander. 
Naast of in plaats van een confronterend gesprek kunt u ook een oriënterend, 
oplossingsgericht of bemiddelingsgesprek toepassen (zie spoor 1). Bij het 
oplossingsgerichte gesprek wordt er besproken hoe de leerling graag met andere kinderen 
om wil gaan en hoe de leerkracht/ Anti Pest Coördinator het kind kan helpen om de relaties 
met andere kinderen te verbeteren. 
Spoor 3: Professionaliseren van/ hulp bieden aan ouders 
Doel: Professionaliseren van/ hulp bieden aan ouders. Ondanks het gezamenlijke doel (‘het 
beste voor het kind’) kunnen er bij de leerkracht/ Anti Pest Coördinator en de ouders vanuit 
hun verschillende rollen tegenstrijdige ideeën zijn over wat dat doel precies inhoudt en hoe 
dit bereikt kan worden. 
Naast de drie punten op het document over de Vijfsporenaanpak kunt u gebruik maken van 
de volgende technieken: 

- Onderhoud face-to-face contact: elkaar direct spreken biedt ruimte voor non-verbale 

communicatie. Dit is de meest directe en informatieve vorm van contact met de 

minste kans op miscommunicatie. 

- Toon begrip: geef ouders de ruimte. Erken hun emoties. Toon interesse door vragen 

te stellen. Toon waardering voor hun inzet. 
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- Benoem de deskundigheid van de ouders: benoem waar de deskundigheid van de 

ouders ligt. 

- Maak aanspraak op verantwoordelijkheid van ouders: vraag ouders wat zij zelf 

denken te kunnen doen, wat zien zij als hun rol. 

- Maak verwachtingen expliciet: vraag ouders welke verwachtingen zij hebben van de 

school en vertel welke verwachtingen de school van hen heeft. 

- Wees duidelijk, eerlijk en realistisch: maak afspraken die waar te maken zijn om te 

voorkomen dat het vertrouwen wordt geschaad. Geef hierbij de eigen grenzen aan. 

- Wees bereikbaar: onderhoud kleine contactmomenten tussendoor. Bijvoorbeeld in 

de wandelgangen of telefonisch. Hierdoor is het contact laagdrempelig. 

Spoor 4: Mobiliseren van de zwijgende middengroep 
4.1 Klassengesprek 
Doel: Mobiliseren van de zwijgende middengroep. 
Bij een klassengesprek over pesten staat veiligheid voorop. Bespreek met het gepeste kind 
dat er een klassengesprek gaat plaatsvinden. Overleg met het kind of het anoniem wil blijven 
of dat de huidige situatie besproken mag worden. 
Benoem eerst dat pesten een belangrijk onderwerp is waar u het graag over wilt hebben 
met de klas. Check daarna bij de klas of u erop kunt vertrouwen dat ze het gesprek serieus 
ingaan zonder anderen uit te lachen of te veroordelen. Op deze manier maakt u kinderen 
zelf verantwoordelijk voor het verloop van het gesprek en kunt u ze daar ook op aanspreken. 
Anoniem 
Neem de gesprekken en de pesters in bescherming door geen namen of concrete incidenten 
te bespreken in dit gesprek. Zo zorgt u dat de gepesten tijdens het gesprek niet bang hoeven 
te zijn dat zij in het middelpunt komen te staan. Ga in dit gesprek juist aan de slag met 
fictieve pestsituaties waarin u de klas laat nadenken over mogelijke oplossingen. Op de 
website www.pestweb.nl staat een uitgebreid overzicht van lespakketten, boeken en films 
die u in kunt zetten om pesten bespreekbaar te maken. 
Niet anoniem 
Praat met de kinderen over de pestsituatie in de klas en hun eigen rol bij pesten. Bespreek 
aanpakken en oplossingen (die al eerder met het gepeste kind en de pester besproken zijn), 
overleg hoe ze actief kunnen bijdragen aan de oplossingen. 

http://www.pestweb.nl/


   
 

 68 

 
Bijlage 4 
Samen sterk tips voor ouders, kinderen en leerkrachten 
Samen sterk tips voor ouders 
Ga als ouder in gesprek met je kind als je signalen van pesten herkent (voorbeelden van 
signalen: weinig vrienden hebben, niet naar school willen, klagen over buikpijn, geen zin in 
eten hebben, misselijkheid, in bed plassen, verdrietig zijn, somber zijn, wisselende 
stemmingen hebben, niet alleen naar school willen, met kapotte spullen thuis komen, 
Verwondingen hebben, rare verklaringen voor zijn/haar gedrag hebben, weigeren te 
vertellen hoe het op school gaat, zich terug trekken).  
Ga als ouder in gesprek met de leerkracht van je kind. Zien zij dezelfde signalen? Welke 
signalen? Stel samen een plan op. Spreek een vervolggesprek af (na ongeveer twee weken). 
Bespreek dagelijks de leuke en minder leuke dingen van de dag na. Creëer een vast moment 
hiervoor. 
Geef je kind zelfvertrouwen of zoek hulp van mensen die het zelfvertrouwen bij het kind 
kunnen vergroten. 
Geef je kind complimenten en schenk hem/haar vertrouwen. Zoek zijn/haar kwaliteiten en 
versterk deze.  
Overweeg bij ernstige klachten hulp buiten school te zoeken (o.a. kinderpsycholoog, sociale 
vaardigheidstraining). 
Tips bij cyberpesten voor ouders: Vraag regelmatig of je kind weleens vervelende teksten 
toegestuurd krijgt. Zet de computer in de woonkamer. Bewaar alle e-mailtjes, sms’jes en 
appjes, bij cyberpesten, als bewijs! Ook via de provider kan bewijsmateriaal teruggevraagd 
worden. Doe eventueel aangifte bij de politie. Denk eraan dat iemand ook via de naam van 
een ander en een ander e-mailadres pestmailtjes kan sturen. 
Samen sterk tips voor leerlingen 
Praat over het pesten. Vertel het, als je er zelf niet uitkomt, aan je ouders, je vrienden, je 
leerkracht, de vertrouwenspersonen op school of aan wie jij het graag wil laten weten. 
Praten over pesten is opkomen voor jezelf! Als je niet over het pesten praat, duurt het 
pesten langer. Houd het dus nooit geheim. Praten over pesten is geen klikken! 
Als je het aan niemand persoonlijk durft te vertellen bel dan de kindertelefoon  
( 0800-0432 of kijk op de site www.kindertelefoon.nl) of surf naar www.pestweb.nl. Hier kun 
je je problemen met iemand delen. 
Kom voor jezelf op, maak jezelf sterk (bijvoorbeeld door samen met je ouders, je leerkracht, 
je vrienden, de hulplijn via www.pestweb.nl hier hulp voor te zoeken). Doe dingen die jij leuk 
vindt. Zeg wat jij van iets vindt. 
Zorg voor een goede sfeer in de groep. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor ieder kind dat 
bij jullie in de groep zit. Help een kind dat gepest wordt. Laat je klasgenootje er niet alleen 
voor staan! Met zijn allen zorgen we ervoor dat we op een fijne manier naar school kunnen 
gaan. 
Bedenk samen een lijst met spelletjes voor buiten en binnen. Neem spelletjes mee. Praat 
met elkaar, probeer veel van elkaar te weten te komen. Verveling kan een aanleiding zijn om 
iemand te gaan pesten. Voorkom dit, samen met je leerkracht. 
Stel samen met je leerkracht regels op over hoe jullie willen dat ieder met elkaar omgaat in 
jullie groep. Praat regelmatig over ‘hoe het gaat in de groep’ samen met de leerkracht. 
Durf jezelf te zijn! 

http://www.pestweb.nl/
http://www.pestweb.nl/
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Lach met elkaar. 
Geef elkaar complimenten voor dingen die goed gaan in jullie groep. 
Begroet je klasgenoten. 
Betrek klasgenoten bij activiteiten, nodig ze hiertoe uit. 
Samen sterk tips voor leerkrachten 
Herken de signalen van pesten (buitenstaander zijn, geen of weinig vrienden in klas, meestal 
alleen, blijft over bij het kiezen van teams, is regelmatig te zien in de buurt van de leerkracht 
en maakt regelmatig contact met hem/haar, wordt gecommandeerd, is doelwit van grappen, 
wordt geprovoceerd en op die manier bij conflicten en ruzies betrokken, zoekt regelmatig 
zijn spullen of spullen zijn regelmatig kapot gemaakt, vindt het moeilijk zich voor de klas te 
uiten, lijkt onzeker, angstig, verdrietig, stil, haalt slechtere cijfers, komt onregelmatig op 
school) 
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Bijlage 5 
Boeken en materialen die ingezet kunnen worden ter voorkoming van pesten 
Boeken: 

 Bateman, B. (2008). Waar komt dit gedrag vandaan? 20 tips voor 

interventiestrategieën voor leerkrachten. Pica. 

 Jeninga, J. (2008). Tel dan eerst even tot 10. Amersfoort: CPS 

 Ruigrok, J. (2010). Handboek alles over pesten. Quirijn. 

 Serie ‘Hé, doe je mee?’ Interactieve werkvormen voor het basisonderwijs en het 

jeugdwerk.  

 

Materialen: 

 Energizers. 

 Babbelspel. 

 Het coole kikker kwartet. 

 Het coole kikkerplan. 

 Eigenwijsjes. 

 Pestkwartet. 

 In de put-uit de put.  

 Kracht van 8. Kaartspel. Coöperatief samenspel voor de groep 1 t/m 8. 

 

 
 

 
 


