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1 Inleiding 
Vooral de afgelopen jaren is de aandacht voor de eigen kwaliteitsontwikkeling van scholen steeds sterker 
geworden. Vanuit de samenleving (via de inspectie) wordt een steeds sterker beroep gedaan op de zorg voor 
de eigen kwaliteit van het onderwijs en het in kaart brengen van de opbrengsten. 
 
Hierbij wordt vooral gekeken naar de volgende gebieden: 

1. leerstofaanbod 
2. onderwijstijd 
3. sfeer in de klas 
4. kwaliteit van lesgeven 
5. afstemming op onderwijsbehoeften 
6. actieve rol van leerlingen 
7. sfeer op school 
8. begeleiding 
9. zorg 
10. resultaten van de leerlingen 
11. ontwikkeling van leerlingen 

 
Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle genoemde gebieden. Immers, met betrekking tot deze gebieden moet 
gezorgd worden dat de kwaliteit geborgd is en daar waar nodig verder ontwikkeld wordt. 
 
In onze school borgen we de kwaliteit door verschillende acties: 

1. Het schoolplan wordt in een cyclisch proces van vier jaar ontwikkeld op basis van een 
schoolbrede zelfevaluatie. Het schoolplan beoogt een lange termijnvisie weer te geven en 
bestrijkt daarom een periode van 10 jaar. Voor onze school geldt dat in het schooljaar  2011-
2012 een nieuw schoolplan is opgesteld voor de periode 2012 -2022. 

2. Om de doelstellingen uit het schoolplan concreet vorm te geven stelt de school een 
schoolwerkplan op. Dit is een actieplan met een tijdspanne van 4 jaar. De afspraken die uit deze 
afspraken voortkomen worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek. 

3. Het kwaliteitshandboek helpt de kwaliteit van ons onderwijs te borgen (de hierboven beschreven 
onderdelen), in een cyclisch systeem. Het handboek vormt de neerslag van dat cyclische proces. 
Afspraken die we maakten zijn in dit handboek beschreven en worden na enige tijd geëvalueerd. 
Op basis van deze evaluaties wordt het beleid eventueel bijgesteld. De verschillende 
kwaliteitsdocumenten geven aan wanneer, wat en waarop geëvalueerd wordt. 

4. Een goed functionerend leerlingvolgsysteem (als onderdeel van de kwaliteitsafspraken) 
 
In die zin vormt dit kwaliteitshandboek, het schoolplan, het schoolwerkplan en uiteraard het zorgplan een 
samenhangend geheel dat laat zien hoe wij als school zorg willen dragen voor onze eigen kwaliteit. 
 
In dit handboek staan alle afspraken, regels en protocollen, evenals de benodigde handleidingen die nodig 
zijn om als medewerker op onze school naar behoren en op een professionele manier het werk te kunnen 
doen. 
 
Het mag duidelijk zijn dat dit handboek regelmatig bijgesteld wordt: het is een levend document dat 
aangepast zal worden aan de vragen vanuit het onderwijs. Daarnaast worden diverse onderwijsterreinen 
regelmatig doorgenomen en bijgesteld, beleidswijzigingen worden telkens in dit document vastgelegd. Om 
zicht te houden op het proces van borging en bijstelling is bij elk gebied een format document kwaliteitszorg 
opgesteld. 
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2 Onze visie op pedagogie en didactiek 
In dit hoofdstuk komen al die zaken aan de orde die betrekking hebben op het pedagogische en didactische 
beleid met betrekking tot de processen in de klas en in de zorg. 
 
2.1 Algemeen 
Om de doelstellingen van onze school ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen te kunnen realiseren, is 
uiteraard een krachtige visie op didactiek nodig. Deze visie moet breed zijn, omdat onze school zich niet 
alleen ten doel gesteld heeft om kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen en ook "hart en handen" op 
te voeden, maar vooral om het opgroeiende kind die "tools" aan te reiken waardoor het "eigen navigator" 
kan worden in de verdere levensloop. Anders gezegd: wij gaan er vanuit dat een mens in zijn binnenwereld 
een eigen ‘plan’ heeft van wat hij met zijn leven wil. De kunst is een kind zo te begeleiden dat het daarvoor 
zijn/haar eigen benodigde gereedschappen kan ontwikkelen of "aan kan schaffen". 
 
2.2 Het raadsel van het kind 
Door dagelijks je als leerkracht de vraag te stellen: "Wat wil dit kind?" zal ieder kind op een eigen, unieke 
wijze aangesproken worden. Om dit proces meer te objectiveren werken de leerkrachten op onze school 
regelmatig aan de ontwikkeling van handvatten: kennis betreffende de zich ontwikkelende mens. Dit op 
basis van de "antroposofische menskunde". Daarnaast worden ook de nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen besproken (van Emst). 
Onderwerpen die hierbij regelmatig aan de orde komen en geoefend worden om hier meer zicht op te 
krijgen, zijn: 
- Constitutie typologie. 
- Temperamenten. 
- Processen van denken –voelen -willen. 
- Wezensdelen. 
- Sociale omstandigheden. 
- Gezondheidsomstandigheden. 

 
Het bovenstaande kan dus als proces in de volgende stappen samengepakt worden: 

Wij studeren menskunde 
 

Wij stemmen af op de individuele behoeften van het kind. 
 

Wij kiezen op basis van de bovenste twee punten de didactische 
“tools”. 

 
Uiteraard wordt in dit proces niet vergeten wat de maatschappelijke vraag is (de kerndoelen bijvoorbeeld) 
en waar onze school dus aan moet voldoen. 
 
2.3 Het kiezen van didactische "tools". 
Bij het kiezen van deze gereedschappen wordt basaal gewerkt met drie richtingen in de didactische aanpak: 

1. Het homogeen aanbieden van leerstof. 
2. Het meer divergerend aanbieden van leerstof. 
3. Het meer convergerend aanbieden van leerstof. 

 
Ook bij het verwerken van de leerstof wordt rekening gehouden met deze drie richtingen.  
 
Vooral de laatste jaren wordt meer en meer onderkend dat kinderen steeds meer verschillen, zowel op 
cognitief niveau en het opnemen van de leerstof, als wel op karakter, emotioneel en motorisch niveau. Van 
oudsher had onze school daar al basale vormen van aanpak voor. Het werken met temperamenten is hier 
een voorbeeld van. Vooral de laatste jaren is het didactische palet uitgebreid. Omdat een uitgangspunt is dat 
ieder kind én iedere leerkracht uniek is en dat tussen leerling en leraar een unieke relatie ontstaat, hanteert 
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de school een “vrije omgang” met de verschillende didactische richtingen/uitgangspunten. In het onderlinge 
gesprek tussen de leerkrachten worden ideeën wel uitgewisseld, zodat leerkrachten elkaar met nieuwe 
ideeën kunnen inspireren, maar de leerkracht is vrij in het kiezen van zijn werkvorm. We hebben als team 
aandacht besteed aan het handelingsgericht werken en het ontwikkelen van een kijk op onderwijsbehoeftes 
om de differentiatie zo meer vorm te kunnen geven. 
 
Hieronder wordt een korte algemene lijn uitgezet die als het ware de bandbreedte aangeeft waarbinnen de 
leerkracht vrij is om te handelen. 
 
Ad 1. Het homogeen aanbieden van leerstof. 
De opstelling van een groep binnen onze school kan regelmatig overkomen als "ouderwets klassikaal": we 
zien de bankjes in rijen staan, voor de groep staat de leerkracht en hij spreekt tot de klas, stelt van tijd tot 
tijd een vraag of laat een kind iets vertellen. Voor dit aanbod wordt ook regelmatig de opstelling van de kring 
gebruikt. 
 
Argumenten om deze werkvormen te gebruiken zijn: 
-  Het kind kan geholpen worden in de juiste stemming te komen om leerstof op te nemen. Dit betekent 

niet alleen enthousiasme voor de leerinhouden maar ook het krijgen van een innerlijk beeld. Op onze 
school willen we ervoor zorgen dat het kind een beeld heeft van datgene wat het leert. Als voorbeeld 
kan hier dienen het beginnen met het aanleren van de "breuken". 
Het kind bouwt eerst, onder leiding van de leerkracht, een begrip op voor wat een gebroken getal is. Dit 
kan beginnen met het breken van bijvoorbeeld een krijtje of "het gebroken kopje" of het maken van 
pannenkoeken en deze te delen. Zo wordt middels het doen kennisgemaakt met het gebroken getal en 
de daaruit voortvloeiende activiteit "delen" en het "ver -delen". 
Het opbouwen van een innerlijk beeld is niet direct verbonden met het niveau van vaardigheden van 
een kind. Uiteraard moet de leerkracht wel rekening houden dat het ene kind dit beeld op de ene 
manier opneemt en het andere kind het weer op een andere. 
Hoe het kind een innerlijk beeld opbouwt is niet zozeer verbonden met "het niveau" van het kind als wel 
met de leeftijd: een kind van 5-6 jaar doet dat heel anders dan een kind van 10-11 jaar  

- De vertelstof in onze school is bij uitstek een onderwerp waarbij gebruikgemaakt wordt van deze 
homogene vorm van aanbieden: het kind kan zo het beste beelden opnemen. 

- Er kunnen in een les momenten zijn dat het goed is dat kinderen niet te gemakkelijk contact met elkaar 
kunnen hebben. Ook daarvoor kan het homogeen aanbieden en de daarbij behorende homogene 
klassenopstelling van dienst zijn. 

- Als laatste voorbeeld kunnen de vieringen van de jaarfeesten dienen. Door het homogeen aanbieden 
van de verschillende activiteiten wordt gezamenlijkheid gestimuleerd, gemeenschapszin en sociaal 
gevoel kunnen ontwikkeld worden, juist door homogene activiteiten. 

 
In onze visie is het homogeen aanbieden van leerstof ook een vorm van differentiëren. Dit differentiëren 
wordt echter bepaald door het kind. Doordat ieder kind anders is zal het "het zijne" eruit halen. Je kunt dus 
stellen dat het een vorm van differentiëren is vanuit het kind en niet zozeer vanuit het aanbod. 
 
Ad 2. Het divergerend aanbieden van leerstof 
Met divergerende didactische werkvormen bedoelen wij die werkvormen waarbij het kind op zijn/haar eigen 
cognitief niveau aangesproken wordt (onder andere het werken in niveaugroepen). 
Het kind voelt zich sneller competent bij deze werkvorm, omdat het meer opdrachten krijgt die dichter bij 
het niveau van het kind liggen en waar het zich verder aan kan ontwikkelen. 
Een gevaar dat bij deze werkvormen aanwezig is, is dat het niveau binnen een groep steeds verder uit elkaar 
loopt met als gevolg: groepjes binnen de groep, ontstaan van faalangst bij de zwakste kinderen en steeds 
minder sociale cohesie. 
Toch kan op die momenten waarbij geoefend wordt, het gebruikmaken van divergerend de werkvormen 
voor de ontwikkeling van de kinderen heel zinvol zijn. 
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Enkele voorbeelden: 
- Er kan gewerkt worden met "weektaakmappen". In een map heeft een kind verschillende taken zitten 

waar het in de loop van de week zelf uit kan kiezen. Dit kunnen zowel taken zijn op cognitief niveau, als 
meer kunstzinnig of zelfs de motoriek aansprekend. Wellicht zijn in het begin deze taken nog wat meer 
gericht op het algemene niveau van de klas, maar later, wanneer de kinderen meer en meer gewend zijn 
aan deze vorm van zelfstandige taak planning, kunnen de taken gedifferentieerder worden. Ook kan het 
kind steeds sterker zelf gaan bepalen wanneer het wat gaat doen. 

- Hoewel het soms lijkt of er met hoofdrekenen homogeen gewerkt wordt, kan ook hier divergerend 
gedifferentieerd worden. Regelmatig kan het voorkomen dat de leerkracht, mondeling, in verschillende 
niveaus hoofdreken opdrachten opgeeft aan de kinderen en het kind (of meerdere kinderen) het 
antwoord mondeling teruggeven. Binnen dit gebied zijn weer de verschillende differentiatie 
mogelijkheden aanwezig: 
• Het kind mag zelf een makkelijker of moeilijker opdracht uitkiezen. 
• De leerkracht zelf geeft een bepaald type opdracht aan een bepaald kind. 
• De klas is verdeeld in enkele groepen. 

-  Wanneer kinderen bepaalde opdrachten klaar hebben, wordt regelmatig een opdracht gegeven die 
extra verwerkingsstof in zich draagt. 

- Bij verlengende instructie wordt gebruik gemaakt van niveaugroepen die per les verschillen  
- Voor kinderen die meer aankunnen, wordt regelmatig gecompact en verbreed of verdiept. 

 
Ad 3. Het convergerend aanbieden van leerstof. 
Wanneer we leerstof convergerend aanbieden, dan zal door de jaren heen het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen iets dichter bij elkaar blijven. Vooral de sociale cohesie zal door deze werkvormen versterkt 
worden. Toch wordt er op deze wijze sterk gedifferentieerd. 
 
Bij deze werkvorm moeten we denken aan allerlei vormen van samenwerkend leren. Die hierbij veel klinken 
zijn bijvoorbeeld: 
• Peer tutoring (kinderen op verschillende niveaus helpen elkaar). 
• Tandemleren (samen leren). 
• Vraag gestuurd leren (ontdekkend leren). 
• Groepsleren. 

 
Kortom: vele vormen van coöperatief leren. 
Sterk bij deze werkvorm is dat kinderen intrinsiek gemotiveerd raken: de activiteit zelf motiveert hen om 
mee te doen. Een zeker gevaar is dat het voor het kind het gevoel geeft als het ware een spelletje te doen: 
het gevoel van "echte leren" kan wat minder sterk aanwezig zijn. 
Deze werkvormen geven wel de mogelijkheid dat "als je iets leuk vindt, leer je het vanzelf" optimaal werkt. 
Bovendien zijn alle kinderen actief aan het werk. 
 
Enkele voorbeelden van deze werkvorm: 
- Tijdens het vrije spel, in de kleuterklassen, ontstaat vaak een samenwerkend leren: kinderen leren door 

het samenspelen, of dat nu met blokken is of het maken van een knikkerbaan. Ook de leerkracht kan 
hier stimulerend optreden. 

-  Met begrijpend lezen kan bijvoorbeeld een tekst gegeven worden waar kinderen in groepjes zelf vragen 
bij maken. Ook kunnen groepen kinderen in gesprek komen over de betekenis van de tekst. 

-  Het in groepjes analyseren van bijvoorbeeld een gedicht (denk daarbij aan de vierde klas en het zoeken 
van de stafrijm in een bepaald gedicht). 

- Open vragen aanbieden en de kinderen daar zelf een antwoord op laten vinden. 
 
Uiteraard zijn de werkvormen hier legio. 
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2.4 Zicht op individualiseren, differentiëren en passend onderwijs vanuit de leerling 
Op vele scholen wordt regelmatig gesproken over differentiëren en individualiseren en hoe daar mee om te 
gaan in de school. Dit vanuit de behoefte van leerkrachten om meer aandacht te kunnen besteden aan dié 
kinderen die extra zorg nodig hebben en dit te doen binnen het kader van de lessen zodat geen extra tijd 
besteedt hoeft te worden aan extra werk voor kinderen die extra zorg nodig hebben (economisering van het 
werk dus). 
Het blijkt steeds weer dat er meer en meer "kinderen met bijzondere vragen" komen en dat die vragen sterk 
uiteenlopen. De leerkracht zal zicht moeten krijgen op de verschillende onderwijsbehoeftes van deze 
kinderen om vandaaruit handelingsgericht aan het werk te gaan. 
 
Om aan de bovengenoemde vragen van kinderen tegemoet te komen is het nodig dat de leerkracht met 
anderen binnen de school kan overleggen over zijn aanpak en zich zo verder kan ontwikkelen. Wij zijn dan 
ook een lerende organisatie. Samen zoeken wij naar passende oplossingen voor de vragen die kinderen 
meebrengen. Wij gaan ervanuit dat een groep kinderen onder de juiste begeleiding in staat is verschillen 
tussen kinderen te accepteren en ieder in zijn waarde te laten. Groepsvorming is voor ons dan ook een 
essentieel onderdeel naast individualisering  
 
Hieronder wordt eerst, ter verheldering, de betekenis van enkele begrippen weergegeven.  
 
2.5 Enkele begrippen 
Differentiëren: Volgens de Van Dale: vanuit een homogeen geheel in verschillende 

vormen splitsen. 
In het onderwijs gebruikt als: veelvormig aanbieden, vorm en inhoud van 
pedagogiek en didactiek zo veelvormig maken dat het tegemoetkomt 
aan de verschillen tussen de kinderen. 

Individualiseren: Volgens de Van Dale: een op het individu gericht karakter geven.  
In het onderwijs: Afstemmen op het individuele kind. 

Adaptief onderwijs: Een middel om bepaalde doelen te bereiken bij kinderen die van elkaar 
verschillen in kenmerken die voor het onderwijs belangrijk zijn. 
Verschillen in kenmerken die voor het onderwijs belangrijk zijn. 
Bijvoorbeeld: de plaats in de klas bij een slechtziende, het tempo van 
leren bij een snelle leerling, de wijze van aanspreken van een kind met 
een sociaal/emotionele handicap. Kortom: aanpassingen in organisatie, 
didactiek en pedagogiek. 
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3 Kwaliteitsdocumenten 
 

3.1  Format kwaliteitsdocument 
 
 
Eigenaar:  
Datum:  
  

 

Doel: 
  

 

Toepassingsgebied:  
 

 

Onderdeel:  
 

 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 

02 
 
03 

 
04 

 
05 
 

 

Afspraken en acties: 01 
 

02 
 

 

Toetsing- of evaluatiedatum  
Bijlagen 
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3.2  Kwaliteitsdocument inrichting school, klas, plein 
 
Eigenaar: IB-er 
Datum:  
  

September 2015 

Doel: 
  

De inrichting van de klas draagt bij aan de mogelijkheid om te 
kunnen differentiëren. 

Toepassingsgebied:  De klas 
Onderdeel:  
 

Inrichting 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen de lokalen zo ingericht hebben dat: 
• De leer- en werkomgeving een rustige, warme uitstraling 

heeft. 
• De kinderen weten waar de spullen liggen. 
• De looproutes duidelijk zijn. 
• Er zowel klassikaal gewerkt kan worden als in kleinere 

groepjes. 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 

02 
 
 

03 
 

04 
 

05 
 
 
 
 

06 
 
 
 

Eén keer per week worden de kastjes onder de werktafels van de 
kinderen opgeruimd. 
Elke klas zorgt ervoor dat losse (werk)bladen steeds opgeruimd 
worden. Dit kan bijvoorbeeld in een tijdschriftenbak, ordner of 
multomap. 
Steeds een les zo veel eerder te eindigen dat het werk en de klas 
door de kinderen opgeruimd kan worden. 
Bewust om te gaan met de opstelling van de tafels en stoelen voor 
de kinderen.  
In de kleuterklassen zitten de kinderen regelmatig in de kring.  
Vanaf de eerste klas wordt bewust een keuze gemaakt dat de 
kinderen zich makkelijk kunnen richten op de leerkracht en het 
bord. Tafels en stoelen kunnen dus "klassikaal" opgesteld zijn. 
Door middel van verplaatsen kunnen eventueel bij het werken 
groepjes gevormd worden. Naarmate de kinderen ouder worden 
zal dit vaker gebeuren. 

Afspraken en acties: 01 
 
 

02 
 

De school op de van Tuylllaan heeft het afgelopen jaar een grote 
verbouwing en renovatie ondergaan. Het speelplein is daarbij ook 
aan bod geweest 
De school op de bergweg wordt ieder jaar aan de groeiende 
leerling stroom aangepast 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Aan het begin van ieder schooljaar 
Bijlagen 
 

Kijkwijzers  
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3.3  Kwaliteitsdocument gewoonten, regels, routines   
 
Eigenaar: Schoolleider 
Datum:  
  

Bijgewerkt maart 2018 

Doel: 
  

Schoolbrede afspraken te hebben zodat ieder weet hoe wij met 
elkaar, andere mensen en de dingen omgaan. 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle drie de scholen/locaties (Socrateslaan, Burgemeester van 
Tuijllaan, Bergweg) 

Onderdeel:  
 

Leerling niveau: klassenregels, regels voor de gang en het plein. 
Medewerkers onderling. 
Van- en naar de ouders toe. 
 

Algemene beschrijving: 
 

Wij vinden het belangrijk dat in onze school afspraken gemaakt zijn 
over hoe wij met elkaar om willen gaan en waar wij elkaar op aan 
kunnen spreken. 
 

Hoe wil de school dit 
doel bereiken?   
   
  
 
 
 
 
 
 
Afspraken en acties 
   
 
   
  

01 
 
02 
 
03 
 
04 
 
 
 
01 
02 
 
03 
 
04 

We hebben de regels geactualiseerd en meer eenvormig gemaakt 
voor de klassen 1-6 (groep 3 t/m 8) 
Er is een verschil tussen regels/ afspraken tussen kleuterklas en de 
klassen 1-6.  
De regels moeten zowel naar de kinderen als de ouders duidelijk 
worden gecommuniceerd.  
Dat betekent dat ze op de eerste ouderavond van het schooljaar 
aan bod komen. Niet alleen de regels/afspraken maar ook de 
menskundige achtergrond.  
 
In de hal/klas hangen de klassen- en pleinregels.  
In iedere klas hangt een lijst met werkzaamheden voor de 
klassendienst. Deze lijst kan per klas/leerkracht verschillen.  
We bespreken regelmatig de afspraken en regels met de kinderen.  
In schooljaar 2011-2012 heeft het team de opleiding tot 
regenboogtrainer gedaan. In schooljaar 2017-2018 heeft een 
herhaling plaatsgevonden. 
 

Toetsing- of evaluatiedatum schooljaar 2018 - 2019 
Bijlagen 
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3.4  Kwaliteitsdocument veilige leeromgeving/ pestprotocol  
 
 

Eigenaar: Coördinatoren  
Datum:  
  

Bijgewerkt februari 2017 

Doel: 
  

Een veilige leeromgeving voor de kinderen scheppen. 
Structureel alert zijn op pestgedrag 
Regenboogtraining (regenboogtraining) 

 
Toepassingsgebied:  
 

 
Sociale omgeving, burgerschap, omgaan met diversiteit 

Onderdeel:  
 

Pedagogisch leer- en leefklimaat  

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd. We voeren 
als school een actief beleid om pesten te voorkomen of tegen 
te gaan. We gaan daarbij uit van het volgende: 
§ Echt pestgedrag komt over het algemeen pas voor vanaf 

klas 2;  
§ De beleving van de gepeste is de aanleiding tot verder 

acties. 
§ We zijn alert op signalen van pestgedrag. 
§ We nemen elke melding over pesten van wie dan ook 

serieus. 
§ We gaan op een professionele manier met het pesten om. 
§ Voorwaarden scheppen voor veilige omgeving 

 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 
 

01 
 
 
02 
 
 
03 
 
04 
 
05 
 
 
06 
 
08 
09 
 

Het team heeft een driedaagse scholing gevolgd, te weten de 
opleiding tot regenboogtrainer, in het schooljaar 2011-2012 
In de klas is een regenboogmap aanwezig 
Leerkracht bestudeert de training voordat deze gegeven wordt in 
de klas (actieve houding) 
In de klas is een map/doosje met spelletjes voor vervolg in de klas 
aanwezig 
Regelmatig aandacht besteden aan de oefeningen van de 
regenboogtraining in de klas 
Levend houden van de regenboogtraining door ideeën 
Regelmatig terug te laten komen in de pedagogische 
vergaderingen 
Ieder school jaar aan het begin van het jaar de afspraken en regels 
herhalen. 
Aandacht houden voor de vaste gewoonten in de klas. 
In de vierde klas wordt de gehele regenboogtraining aangeboden, 
indien nodig kan dit al eind derde klas aangeboden worden 

Afspraken en acties: 01 
 
02 
 
 
03 
 

Studiedag omtrent regenboogtraining organiseren (februari 2017)  
De leerkrachten die niet de volledige training hebben gevolgd en 
de nieuwe leerkrachten op de school volgen het komende jaar de 
training. Dit is verplicht. 
Leerkrachten die al wel de training hebben gevolgd kunnen 
deelnemen aan intervisie bijeenkomsten die vanuit Bvs-
schooladvies worden georganiseerd. 
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04 
 
05 

Het pestprotocol is op de website aanpassen (taak administratie/ 
directeur) 
Schoolbrede afspraken maken omtrent afname meetmoment 
sociale omgang 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Begin van elk nieuw schooljaar 
Bijlagen 
 

Pestprotocol  
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3.5  Kwaliteitsdocument afstemming schorsen en verwijderen 
 
Eigenaar: Schoolleider 
Datum:  
  

Maart 2017 

Doel: 
  

Duidelijkheid m.b.t. maatregelen rond: 
• ernstige gedragsproblematiek; moeilijk en storend gedrag  
• onveilige situatie(s); veiligheid van de medeleerlingen en 

leerkrachten 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen 

Onderdeel:  Time out, schorsing verwijdering 
 
Schorsing artikel 40 c 

1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een 
leerling voor een periode van ten hoogste één week 
schorsen. 

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders 
bekend gemaakt. 

3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing 
voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met 
opgave van redenen in kennis. 

 
Verwijdering artikel 40 lid 11 
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag 
de betrokken groepsleraar. 
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats  nadat het 
bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school 
bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook 
worden verstaan een school voor speciaal onderwijs. 
 

Algemene beschrijving: 
 
 

De basis voor het begeleiden van leerlingen blijft liggen in het 
afstemmen op de onderwijsbehoeftes van de leerling en het bieden 
van passende zorg. Wanneer dit in conflict komt met de veiligheid 
van de andere kinderen, wordt er naar het protocol time out, 
schorsen, verwijdering gekeken.  
 
Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school. Het 
hangt samen met het pestprotocol. 
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Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
02 

 
 
 
 

03 
04 

 
 

05 
 
 

06 
07 
 
08 
 

Afkoelperiode voor de leerling (time Out) 
Bij een ernstig incident of bij herhaaldelijke kleine incidenten, volgt 
een gesprek met deze leerling over het incident. Directeur heeft 
gesprek met leerkracht, leerling en ouder(s) Indien nodig worden 
andere betrokkene gehoord.  
De leerkracht kan terugvallen op de IB-er of de directie. 
Er kan een sociaal contract met ouders leerling en school wordt 
opgesteld waarin duidelijk is wat er van een leerling verwacht 
wordt en wat de vervolgstappen zijn als de regels overtreden 
worden.(zie bijlage) 
Als noch terugkeer naar de klas noch time-out mogelijk wordt er 
contact opgenomen met de ouders en directie over de 
vervolgprocedures. 
Overleg directie en bestuur of schorsing op zijn plaats is.  
Bij verstoring van vaklessen, wordt contact opgenomen met de 
leerkracht en een passende oplossing gezocht. 
Er wordt een incidenten register bijgehouden 

Verwijdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redenen voor 
verwijdering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken en acties: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
02 
 

Een basisschool mag een kind in bepaalde gevallen verwijderen. 
Dan heeft een kind geen toegang meer tot de school. Voor 
verwijdering gelden strenge regels: 

• Voor verwijdering moet het bevoegd gezag luisteren naar 
het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken 
groepsleerkracht; 

• Het bevoegd gezag moet de leerplichtambtenaar direct 
inlichten over een besluit tot verwijdering; 

• Het bevoegd gezag moet altijd aangeven wat de reden is 
tot verwijdering. 
 

Of een school een kind mag verwijderen, hangt af van een aantal 
factoren. De volgende factoren kunnen hierbij een rol spelen: 
 

• Een kind hoort (beter) thuis op een school voor speciaal 
onderwijs. 

• Voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag 
• Ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn betrokken. 
Schorsing en verwijdering zijn allebei besluiten in de zin van de 
algemene bestuurswet, dus dienen schriftelijk en gemotiveerd 
te worden gedaan. Ze treden in werking indien zij bekend zijn 
gemaakt.  
• Altijd voorzien van bezwaarclausule. 
 

Jaarlijks wordt door het de directie en de interne begeleiding een 
analyse gemaakt van alle incidenten.  
Informeren bestuur  

Toetsing- of evaluatiedatum Einde schooljaar 2017-2018 
Bijlage 
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3.6  Kwaliteitsdocument aannamebeleid  
 
Eigenaar:  Schoolleider 
Datum:  
  

Bijgewerkt Maart 2018 

Doel: 
  

Zorgvuldig procedure bij de aanmelding van een leerling  

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen 

Onderdeel:  
 

Afstemming tussen secretariaat, coördinatoren, intern begeleider, 
leerkracht, ouders en eventueel betrokken scholen. 
 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunt bij de aanname is dat het kind in staat moet zijn om 
een zo breed mogelijke ontwikkeling te kunnen doormaken, zowel 
op sociaal-emotionele persoonsvorming als op cognitief gebied. 

• Voorwaarde is dat het kind past in de klas waarvoor het is 
aangemeld. 

• Voorwaarde is dat er niet te veel zorgleerlingen in één klas 
mogen komen 

 
Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 

02 
 
03 

 
 
 

04 
 
 
 
 

05 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 

07 
08 

Het secretariaat neemt de aanmelding aan, zorgt dat de 
formulieren in orde zijn en vraagt leerlinggegevens op bij de 
ouders (LVS, toetsen, onderzoeken). 
Er wordt met de ouders een oriënterend gesprek gevoerd over het 
vrije schoolonderwijs. 
Bij een nieuwe leerling, zonder speciale zorgvragen, gaat het 
dossier naar de leerkracht die aannemelijkerwijs de leerkracht van 
het kind wordt, deze voert samen met een collega 
aannamegesprek. 
Bij een tussentijdse aanmelding gaat het dossier naar de intern 
begeleider, die neemt contact op met de huidige school en 
onderzoekt wat de onderwijsbehoeftes van de aangemelde 
leerling zijn. Zij beoordeelt of de school aan deze 
onderwijsbehoeftes tegemoet kan komen. 
Zo ja, gaat het dossier naar de betreffende leerkracht die 
gezamenlijk met een collega ouders en kind uitnodigt voor een 
aanname gesprek. Zo nee, wordt de aanmelding afgewezen. 
Bij twijfel kan er besloten worden het kind een paar dagen mee te 
laten draaien in de klas waar hij of zij voor in aanmerking zou 
komen. De klassenleerkracht: kijkt of het kind in de klas past. Er 
wordt ook gekeken naar de vaardigheden op cognitief gebied, 
eventueel worden deze vaardigheden getoetst. 
Het secretariaat maakt de aanmelding in orde. 
 Wanneer wordt een kind in ieder geval niet aangenomen: 

• als er een beschikking is afgegeven voor het speciaal 
onderwijs, als er sprake is van een ‘rugzak’ wordt in overleg 
tussen ouders en IB-er gekeken of plaatsing mogelijk is. 
Hier is een apart protocol ‘Aanname beleid voor kinderen 
met een specifieke zorgvraag’ voor.  

• als het niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in 
het protocol ‘Aanname beleid voor kinderen met een 
specifieke zorgvraag’, wordt het kind afgewezen.  

• Zolang het kind wordt getest/ onderzocht en de 
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onderzoeken nog niet zijn afgerond 
• als het gaat om een zorgleerling waarbij het duidelijk is dat 

onze school niet de juiste begeleiding kan geven. 
 

Afspraken en acties: 01 
 

02 
 

De procedure is beschreven in de schoolgids 
 
We werken met een schema waarin het secretariaat bijhoudt hoe 
het staat met verschillende, vaak gelijktijdig verlopende 
procedures, zodat die gevolgd kunnen worden Komend studiejaar 
zal de kleutercoördinator hier ook een grotere rol in gaan spelen. 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Jaarlijks  
Bijlagen  
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3.7  Kwaliteitsdocument persoonlijke ontwikkeling 
 
Eigenaar: Schoolleider 
Datum:  
  

05 januari 2010 

Doel: 
  

Persoonlijke ontwikkeling 

Toepassingsgebied:  
 

Alle medewerkers 

Onderdeel:  
 

Module 14 lerende organisatie 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

De stichting is bezig geweest met het ontwikkelen van een POP 
procedure. Zij heeft dit in samenwerking met de 
begeleidingsdienst voor vrije scholen, met de vereniging voor vrije 
scholen en met Hogeschool Helicon gedaan. De bekwaamheden 
zijn geënt op de reguliere kaders maar aangepast aan het vrije 
school onderwijs. Deze sluiten aan bij de opleiding voor vrije 
school leerkracht. 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 

02 
03 

 
04 

 
05 

 

Inrichten projectgroep bestaande uit: Begeleidingsdienst, 
Vereniging Vrije Scholen, Hogeschool Helicon en 
onderwijspartners in de regio. 
Ontwikkelen van POP procedure en verslaglegging 
Volgen van beleidslijn in de organisatie: Advies BAG 
(beleidsadviesgroep), college, personeelszaken. 
Voorlichting college en uitreiking benodigde materialen i.s.m. 
personeelsfunctionaris. 
Starten pop gesprekken, d.m.v. observatie in de klas door 
leidinggevende. 

Afspraken en acties: 01 
 
 

02 

Beleid t.a.v. persoonlijke ontwikkeling is eind 2011 vastgesteld 
 
Alle medewerkers hebben jaarlijks een POP gesprek of een 
evaluatie Pop gesprek.  

 
Toetsing- of evaluatiedatum 

 
Eind schooljaar 2013/2014 wordt het systeem geëvalueerd  

Bijlagen 
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3.8  Kwaliteitsdocument leerlingvolgsysteem, landelijk genormeerde toetsen 
 
Eigenaar: IB-er 
Datum:  
  

bijgewerkt maart 2017 

Doel: 
  

Bijhouden van het leerlingvolgsysteem volgens objectieve, landelijk 
genormeerde afspraken. Dit maakt tijdige signalering van 
problemen bij cognitieve ontwikkeling van individuele leerlingen en 
hele klasgroepen mogelijk. 
  

Toepassingsgebied:  
 

Klas 1 t/m 6  

Onderdeel:  
 

Leerlingvolgsysteem en toetskalender 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Het is de wens van de school om het leerlingvolgsysteem zo veel 
mogelijk volgens de maatschappelijke normen in te vullen. Dit 
betekent dat is besloten om voor klas 1 t/m 6 het Cito LOVS in te 
voeren. Deze toetsen bestrijken enkel de cognitieve ontwikkeling. 
De school vindt het belangrijk om niet alleen kwantificerend naar 
de ontwikkeling van de haar leerlingen te kijken. Wij vinden de 
ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’ van essentieel belang. 
Toetsen worden daarom zorgvuldig afgenomen maar krijgen geen 
nadruk in het onderwijs. 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
02 
03 
04 

Invoering van het Cito LOVS in klas 1 t/m 6. 
Alle toetsresultaten in ParnasSys invoeren. 
Managementrapportage aan het bestuur vorm geven.  
Realiseren van een vloeiende overgang van het leerlingvolgsysteem 
van de kleuterafdeling naar de onderbouw. 

Afspraken en acties: 01 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf schooljaar 2007-2008 zijn de toetsen van Cito LOVS  
(rekenen -wiskunde/ spelling/ begrijpend lezen/ technisch lezen) in 
klas 1 t/m 6 worden ingevoerd. 
• Rekenen -wiskunde  in klas 1, 2, 3, 4, 5, en 6 
• D.M.T.  in klas 1, 2, 3, 4, 5, 6  
• S.V.S. niet-werkwoorden in klas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
• S.V.S. werkwoorden vanaf klas 5  
• Begrijpend lezen klas 4,5,6 ( 1x per jaar)  
Overige afspraken t.a.v. het L.V.S.: 
- De nieuwe AVI toetsen blijven gehandhaafd naast het Cito 

LOVS. Vanaf klas 4 wordt de toets technisch lezen afgenomen. 
- De kleuterafdeling blijft werken met het Leerlingvolgsysteem 

van de Schoolbegeleidingsdienst voor vrije scholen; zij gaat dit 
jaar werken met Volglijn.   

- De toetsresultaten worden ingevoerd in ParnasSys; vanuit 
ParnasSys is het mogelijk om de resultaten op kind -, klas- en 
schoolniveau te laten zien. 

- Ten aanzien van de communicatie met ouders en bestuur over 
de opbrengsten wordt jaarlijks zorg gedragen voor een 
algemene publieke verantwoording. 

- Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het afnemen van 
de toetsen. 

- Ook de voorbereiding van de kinderen is een 
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verantwoordelijkheid van de klassenleerkracht. 
- De IB-er zorgt voor een toetsmappen 
- De  leerkracht zorgt voor communicatie naar de individuele 

ouders toe. 
- Vanaf klas 5 worden de toetsuitslagen ook besproken met de 

leerlingen. Dit gebeurt in een algemeen gesprek over de 
voortgang van de leerlingen waarbij ook andere aspecten als 
werkhouding, talenten en sociale omgang besproken worden. 

- Dyslectisch kinderen mogen de toetsen vergroot krijgen. 
Zolang ze geen Avi 6 behaald hebben mogen de toetsen 
voorgelezen worden (met uitzondering van begrijpend lezen). 

-  
Toetsing- of evaluatiedatum 

 
jaarlijks wordt een toetskalender opgesteld en aan de 
medewerkers uitgereikt. 

Bijlagen   
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3.9  Kwaliteitsdocument leerlingvolgsysteem kleuters 
 

Eigenaar: IB-er 
Datum:  
  

bijgewerkt maart 18 

Doel: 
  

Bijhouden van het leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de 
individuele kinderen te kunnen volgen. Ten behoeve van tijdige 
signalering van problemen bij ontwikkeling van individuele 
leerlingen. Bijhouden van de klassenstaten. Dit maakt duidelijk of 
het lesaanbod in de klas alle gebieden bestrijkt.  

Toepassingsgebied:  
 

Kleuterklassen alle drie de scholen  

Onderdeel:  
 

Leerlingvolgsysteem van de schoolbegeleidingsdienst voor vrije 
scholen,  Volglijn 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

In onze kleuterklassengaan wij uit van een gezonde ontwikkeling bij 
kleuters doordat wij een goede gestructureerde, stimulerende 
omgeving aanbieden. De kinderen kunnen zich daarbinnen op 
eigen wijze en in hun tempo ontwikkelen. Wij volgen de leerlingen 
via observatie, en vullen op vastgestelde tijden kijkwijzers in. 
Onze visie is dat kleuters nog erg verbonden zijn met hun omgeving 
en hierin rekenen op de steun van hun juf dat wij hen niet in de 
situatie willen brengen waarin ze op een abstracte wijze op zichzelf 
worden teruggeworpen. Wij hebben daarom als school de keuze 
gemaakt geen Citotoetsen af te nemen bij kleuters. 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

01 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
 
 

 
07 

 
 

 
 

Voor de vierjarigen (4,5)wordt een kijkwijzer ‘spel’ ingevuld 
Tevens wordt de peuter/kleuterlijst ingevuld i.v.m. de signalering 
van hoogbegaafdheid 
De kleuterleidsters vullen het LVS in als de kinderen 5 en 6 jaar oud 
zijn. 
Bij kleuters die naar de eerste klas gaan worden de 
leerrijpheidsonderzoeken ingevuld. 
In de oudergesprekken stellen de kleuterleidsters de ouders op de 
hoogte van de ontwikkeling van hun kinderen. 
Regelmatig komt het LVS of onderdelen van het LVS ter sprake in 
de kleuterleidsters vergadering. De IB-er sluit dan aan bij de 
vergadering. Op deze wijze wordt een eenduidige manier van 
invullen gewaarborgd. Tevens blijven wij zo de kwaliteit van onze 
observaties verbeteren. 
Realiseren van een vloeiende overgang van het 
leerlingvolgsysteem van de kleuterafdeling naar de onderbouw. Er 
komt een uitdraai van het Kleuter LVS in het dossier van de 
leerling, dit wordt besproken in het eerste klasonderzoek. 

Afspraken en acties: 01 
02 

 
03  

Jaarlijkse bespreking in de kleuterleidstersvergadering 
IB-er blijft op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de 
kleutertoeten van cito. 
De kleutercoördinator onderhoudt het contact met de BVS over 
volglijn en neemt de kleuterleidsters mee in de nieuwe 
ontwikkelingen 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Eind schooljaar 2019-2020 
Bijlagen  
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3.10 Kwaliteitsdocument overgang leerlingvolgsysteem kleuterklas naar 1e  
 
Eigenaar: IB-er 
Datum:  
  

Juni 16 

Doel: 
  
 

Realiseren van een vloeiende overgang van het leerlingvolgsysteem 
van de kleuterafdeling naar het leerlingvolgsysteem van de 
onderbouw. Zorgen voor een doorgaande lijn in monitoring van de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
 

Toepassingsgebied:  
 

Kleuterklassen en 1e klassen alle drie de scholen 
 

Onderdeel:  
 

Afstemming kleuterklas – 1e klas  Volglijn en ParnasSys 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 

De aanpak van jonge kinderen/kleuters is vanuit de antroposofie 
wezenlijk anders dan die van het lagere school kind. Vandaar dat 
wij nog steeds van kleuters spreken. Wij willen deze overgang in de 
ontwikkeling van de kinderen goed bekijken en zorgvuldig laten 
plaatsvinden. 
Doordat er 2 verschillende systemen gebruikt worden, kan er een 
probleem ontstaan in de overdracht en de doorgaande lijn. 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 

02 
 
 

03 
 

04 
 

05 
06 

 
 
 
 
 

07 
 

08 
 

De kleuterleidsters vullen het LVS in als de kinderen 5 en 6 jaar oud 
zijn. 
Bij kleuters die naar de eerste klas gaan worden de 
leerrijpheidsonderzoeken ingevuld. In de oudergesprekken stellen 
de kleuterleidsters de ouders op de hoogte 
Bij twijfel kinderen wordt een leerrijpheidsonderzoek gedaan (zie 
protocol) 
Er komt een uitdraai van het Kleuter LVS in het dossier van de 
leerling 
De kleuterleidsters doen een warme overdracht 
In de 1e klas wordt er een leervoorwaarden/didactisch onderzoek 
afgenomen bij alle kinderen. Hier voegt de IB-er de gegevens uit 
het LVS/ dossier van de kleuters aan toe. Tevens heeft de IB-er een 
observatie in de klas gedaan. De RT-er brengt het onderzoek in. De 
leerkracht zijn/haar observaties. 
De resultaten van het onderzoek worden met ouders besproken en 
worden opgenomen in het dossier 
Er wordt een klassikaal overzicht opgesteld waarin de leerkracht de 
onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen in 1 x kan zien 
en zo zijn groepen in kan delen 

Afspraken en acties: 01 
 
 

Volglijn is nieuw, er blijft aandacht nodig voor goed gebruik en 
verdere ontwikkeling 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Eind schooljaar 2017/2018 
Bijlagen 
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3.11 Kwaliteitsdocument logboek  
 
Eigenaar: Schoolleider 
Datum:  
  

Bijgewerkt Maart 2018 

Doel: 
  

Met de het logboek willen we inzicht krijgen in: 
• De doorgaande leerlijnen rekenen en taal binnen de 

verschillende klassen. 
• Hoe de koppeling naar de kerndoelen uit “ik zie rond in de 

wereld”, aangevuld met de nieuwe kerndoelen (voorjaar 
2006) wordt gemaakt. 

• Het inspelen op de individuele behoeften van het kind 
• De resultaten van ons periode onderwijs inzichtelijk maken, 

zowel procesmatig als productmatig 
• De samenwerking (overdracht) tussen collega’s binnen een 

klas bevorderen. 
 

Toepassingsgebied:  Alle lesperiodes en –projecten. 
 

Onderdeel:  
 

Doorlopende leerlijnen 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Door wekelijks en dagelijks het lesplan vooraf te plannen en later 
de evaluatie toe te voegen, wordt de aangeboden leerlijn ook 
achteraf duidelijk, waardoor planning, evaluatie en continuïteit 
inzichtelijk worden.  
Hierdoor kan ook aan die mensen voor wie dat van belang is 
inzicht gegeven worden in de praktijk van de lessen. 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 
 

01 
 
 

Regelmatig zal het werken met het logboek geëvalueerd worden. 
 

Afspraken 01 
02 
 
03 
 
 
04 

Alle collega’s vullen hun logboek in op ParnasSys  
De kleuterleidsters maken gebruik van Volglijn om hun logboek 
digitaal op te slaan en bij te stellen 
Evaluaties en resultaten (toetsen, e.d.) en eventuele 
handelingsplannen die voortkomen uit een periode worden op 
ParnasSys in ‘Map’ geplaatst. 
Het logboek wordt gebruikt voor de overdracht binnen duobanen 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Voor het eerstvolgende schooljaar vindt de volgende evaluatie 
plaats. 
De schoolleider zal het gebruik half jaarlijks monitoren. 

 
Bijlagen 
 

  
Handleiding ‘Werken met ParnasSys’  
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3.12 Kwaliteitsdocument afstemming leesonderwijs  
 
Eigenaar: IB-er 
Datum:  
  

September 2017 

Doel: 
  

Schoolbrede afstemming over het aanbieden van leesonderwijs 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen van beide scholen 

Onderdeel:  
 

Aanleren letters, technisch leesonderwijs 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 
 

Het technisch leesonderwijs is op een hoger niveau gekomen. Dit 
gebied blijft aandacht vragen.  
Er wordt gewerkt met een dyslexieprotocol. Zwakkere lezers 
worden geholpen en er wordt een schooldossier voor hen 
aangelegd. 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 

02 
 
 

 
 
03 

 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 

05 
 

 
 

06 
 

Vanaf schooljaar 2010-2011 wordt er in alle klassen minstens een 
half uur per dag met de kinderen gelezen . 
 
In de eerste klas wordt een aantal letters via de beelden 
aangeboden. We gebruiken hiervoor de drukletters (in de eerste 
periode mogen hiernaast ook nog de hoofdletters gebruikt 
worden)  
 
Gezien de nog onrijpe motoriek van veel eersteklassers wordt de 
losse schrijfletter als te moeilijk ervaren. Het voorstel is te 
beginnen met schrijven in de blokletters zodat dit het leesproces 
stimuleert maar niet teveel vraagt van de nog jonge motoriek. 
 
Alle letters worden voor de kerstvakantie aangeleerd. In de laatste 
periode van het jaar moeten ook de tweetekenklanken 
aangeboden zijn. Vanaf de herfst wordt er gewerkt met de 
spelletjes van de leeslijn. Vanaf de kerst wordt er met de boekjes 
van de leeslijn gestart.  
 
Er worden doelen gesteld in het dyslexieprotocol en interventies 
aangegeven. Iedere klas heeft dat deel van het dyslexieprotocol 
dat van toepassing is op zijn klas in de toetsmap.  
 
De methode van de leeslijn is aangeschaft. Het is verplicht de 
leesboekjes te gebruiken. Het andere materiaal is in de laagste 
klassen aanwezig en wordt als achtergrond materiaal gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 

 
 
 
 
 

08 
 
 

 
De kleuterleidsters werken met de oudste kleutergroep aan het 
fonemisch bewustzijn. Zij besteden extra aandacht aan kinderen 
met een zwakke taalontwikkeling. Zij starten niet met het aanleren 
van de letters. Een aantal onderdelen die om expliciete instructie 
vragen worden in de speciale oudste kleutergroep behandeld.  
 
Per het schooljaar 2014-2015 is er in het rooster een vast lees half 
uur opgenomen. Hierdoor is het eenvoudiger om het tutor lezen te 
organiseren en wordt het leeshalfuur uit de periode gehaald. 
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Afspraken en acties: 
 

 
 
 

09 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 
11 

 
 
12 

 
 

 
 

Door de hele school wordt er van 10.40 uur-11.10 uur door de 
gehele school gelezen.  
 
Tijdens het vaste leesmoment lezen alle leerlingen in een boek van 
de leeslijn of ander passend boek. 
 
Tijdens dit leesmoment wordt de zwakke lezer begeleidt. 
In de praktijk moet dit 10 min. per dag zijn i.v.m. de aanvraag voor 
een dyslexie-traject. 
Omschreven in een individueel handelingsplan voor de betreffende 
leerling (groepshandlingsplan, dat zo nodig individueel gemaakt 
kan worden) . 
 
Jaarlijks ,in de Kinderboekenweek, worden er voor alle klassen 
nieuwe boeken aangeschaft.  
 
Er wordt in groepjes RT aangeboden voor kinderen die de stof iets 
langzamer oppikken, dit vindt plaats op zijn laatst in de 1e periode 
van klas 2 
 

Toetsing- of evaluatiedatum  
Bijlage  
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3.13 Kwaliteitsdocument afstemming spellingsonderwijs   
 

Eigenaar: IB-er / coördinator spelling 
Datum:  
  

Maart 2018 

Doel: 
  

Schoolbrede afstemming over aanbieden spellingsonderwijs 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen  

Onderdeel:  
 

Periode taal/spelling, dagelijkse oefening 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Het spellingsonderwijs is op voldoende niveau. Er wordt gebruik 
gemaakt van de methodiek ‘kinderen leren lezen en spellen’ (van 
José Schraven). 
Er wordt gewerkt met het dyslexieprotocol.  
Zwakkere spellers worden geholpen met verlengde instructie 
beschreven in de handelingsplannen/ groepsplannen 
en RT. 

 
Hoe wil de school het doel 
bereiken? 

 

 
01 

 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 

04 
 
 

05 
 
06 
 
 
 
 

 
Spelling wordt dagelijks geoefend volgens de methodiek van José 
Schraven De periodes worden vormgegeven door de leerkracht. De 
doelen staan in het logboek. 
 
In de periodes wordt naast de klassikale aanpak, gebruik gemaakt 
van kunstzinnige en coöperatieve werkvormen  
De methodiek wordt op die wijze minder ‘kaal’. 
 
Iedere klas heeft dat deel van het dyslexieprotocol dat van 
toepassing is op zijn klas in de toetsmap.  
 
Er worden foutenanalyses van de toetsen gemaakt. Deze worden 
gebruikt om de hulp in de klas mede vorm te geven 
 
De methodiek is ingevoerd in alle klassen. 
 
Scholing: Alle leerkrachten hebben ZLKLS-training gevolgd. Nieuwe 
leerkrachten zijn verplicht deze training te volgen.  
Middels intervisie zullen wij onszelf steeds verder wegwijs maken 
in de aanpak. 
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Afspraken en acties: 

07 
 
 
 

08 
 
 
 
 
 
 

09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 

 
 

De leerkrachten bekijken de citotoetsen van te voren. Ze zorgen 
dat hun aanbod in grote lijnen rekening houdt met wat er van de 
leerlingen wordt gevraagd. 
 
De kleuterleidsters werken met de oudste kleutergroep aan het 
fonemisch bewustzijn. Zij besteden extra aandacht aan kinderen 
met een zwakke taalontwikkeling. Zij starten niet met het aanleren 
van de letters. Een aantal onderdelen die om expliciete instructie 
vragen worden in de speciale oudste kleutergroep behandeld  
 
De aanpak van José Schraven gaat sneller dan de citotoetsen 
toetsen. Dit wordt in klas 1 als een te grote druk ervaren, terwijl er 
in klas 2 ruimte gevoeld wordt. We hebben in de vergadering van 
15-6-15 het volgende verplichte aanbod  afgesproken 
Klas 1 t/m categorie 5 
Klas 2 t/m 12 
Klas 3 t/m 18 
klas 4 t/m 27 
klas 5 de rest 
klas 6 herhalen 
 
Gebruik van STAAL De werkboeken Staal zijn het dagelijkse 
oefenmateriaal. Als het geheel teveel is wordt een keuze gemaakt 
uit de inhoud van de werkboeken. Hierbij wel zorgen dat alle 
onderdelen behandeld en doorgeoefend worden en meer dan de 
helft van alle stof laten maken. Een deel van het B-boek kan 
meegenomen worden naar de volgende klas, bijvoorbeeld als 
huiswerk in klas 5 en 6. De toetsboeken zijn niet verplicht  
 
In overleg met de IB-er kan gekozen worden voor een ander 
spellingsmateriaal i.v.m. onderwijsbehoeftes van specifieke 
kinderen 
 
De taalcoördinator: bespreekt jaarlijks in de onderbouw de 
bevindingen omtrent het dyslexieprotocol, begrijpend lezen en de 
spelling 
 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Einde schooljaar 2018-2019 
Bijlage  
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3.14  Kwaliteitsdocument afstemming rekenonderwijs 
 
Eigenaar: IB-er 
Datum:  
  

Maart 2017 

Doel: 
  

Schoolbrede afstemming over aanbieden rekenonderwijs 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen 

Onderdeel:  
 

Periode rekenonderwijs, oefenuren 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Het rekenonderwijs is op voldoende niveau. Binnen de school is 
een reken coördinator aangesteld die de nodige zorg en 
begeleiding binnen de school kan bieden.(beschrijving reken 
coördinator)  
De aanpak gaat meer aansluiten op de verschillende 
onderwijsbehoeftes van de kinderen. Er wordt ter ondersteuning 
gebruik gemaakt van de methode ‘Wereld in getallen’ (WIG). 
 
Binnen de Methode “Wereld in getallen” is er een leerlijnoverzicht. 
Vanuit  dit overzicht kan er gekeken worden wat de doelen zijn per 
leerjaar. Een deel van de leerstof kan opgenomen worden in het 
periode onderwijs. Daarnaast moet de leerkracht een overzicht en 
planning maken van de overige doelen en deze verwerken in de 
reken-uren. 
 
Er wordt gewerkt met een dyscalculieprotocol. Zwakkere rekenaars 
worden geholpen via het systeem van handelingsplannen en RT. 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 

02 
 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 
 
07 
08 
 
09 

De periodes worden vormgegeven door de leerkracht. De doelen 
staan in het logboek en sluiten aan bij het rekenweb. 
In de periodes wordt naast de klassikale aanpak, gebruik gemaakt 
van kunstzinnige en coöperatieve werkvormen en de vertaalcirkel 
De WIG wordt gebruikt om gedifferentieerde verwerkingsstof aan 
te bieden voor zwakkere én sterkere leerlingen. 
Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt er in alle klassen minstens 3 
oefenuren per week met de WIG gewerkt. 
Iedere klas heeft dat deel van het dyscalculieprotocol dat van 
toepassing is op zijn klas in de toetsmap.  
Om de specifieke onderwijs behoeftes van de zwakkere en 
sterkere leerlingen te achterhalen, wordt er gebruik gemaakt van 
een diagnostisch gesprek. 
De sterkere leerlingen kunnen ook de rekentijgers gebruiken. 
Er worden foutenanalyses van de toetsen gemaakt. Deze worden 
gebruikt om de hulp in de klas mede vorm te geven 
Middels intervisie zullen onszelf steeds verder wegwijs maken in 
de aanpak. 
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Afspraken en acties: 

10 
 
 

11 
 
 
 

01 
 
02 
 
 
 
03 
 
04  
 

Indien de leerkrachten of IB-er tijdens de implementatie aangeven 
dat er nog behoefte is aan externe begeleiding dan wordt dat door 
de school voorzien. 
De leerkrachten bekijken de Cito-toetsen van te voren. Ze zorgen 
dat hun aanbod in grote lijnen rekening houdt met wat er van de 
leerlingen wordt gevraagd. 
 
Ieder jaar worden de toets resultaten 1x met het team besproken. 
De IB-er gaat in alle klassen een observatie maken tijdens een 
rekenoefenuur. De observaties worden individueel besproken. De 
knelpunten en vondsten zullen besproken worden op de 
vergadering. 
De IB-er evalueert het beleid en kijkt daarbij terug op het 
document van alle scholen in beweging. 
Extra aanvulling vanuit plusgroep voor leerlingen die de leerstof 
beheersen . Aanbod van overstijgend materiaal: Rekentijgers 

 
Toetsing- of evaluatiedatum 

 
Einde schooljaar 2017-2018 

Bijlage  
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3.15 Kwaliteitsdocument sociale omgang en omgaan met diversiteit   
 
Eigenaar: Coördinator regenboogtrainer 
Datum:  
  

Maart 18 

Doel: 
  

Binnen de school op een respectvolle manier met diversiteit  
omgaan. Een veilige leeromgeving voor de kinderen scheppen. 
Structureel alert zijn op pestgedrag. 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen, gehele schoolorganisatie 

Onderdeel:  
 

Burgerschapsvorming, leren navigeren, pedagogisch leer en 
leefklimaat 
 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

De regenboogtraining bevat verhalen en spelen die kinderen leren 
verschillen tussen mensen te zien als kansen. Doormiddel van de 
spelen leren ze hun eigen reacties in verschillende situaties kennen 
en leren zo dat zij deze ook kunnen beïnvloeden ten behoeve van 
een prettige omgang. 
Binnen de school wordt door de regels van de regenboogtraining 
centraal te stellen in de omgang tussen alle geledingen aandacht 
besteed aan gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en autonomie. 
Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd. We voeren als 
school een actief beleid om pesten te voorkomen of tegen te gaan. 
(zie pestprotocol) 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

We hebben als team de opleiding tot regenboogtrainer gedaan in 
het schooljaar 2011-12. In 2017-2018 is er voor de nieuwe 
teamleden een aanvullende opleiding  gedaan                                                                                                                    
Aan het begin van ieder schooljaar worden de regenboogregels in 
de hele school centraal gesteld en herhaald.  
Regelmatig aandacht besteden aan de oefeningen van de 
regenboogtraining in de klas 
Levend houden van de regenboogtraining door ideeën regelmatig 
terug te laten komen in de pedagogische vergaderingen 
Op alle scholen is de map met achtergronden en de doos met de 
spelletjes  en een regenboogwaaier aanwezig. In de klas is een 
map/doosje met spelletjes voor vervolg in de klas aanwezig  

Afspraken en acties: 01 
 
 
 

 
02 

 
03 

 
 

04 
 
 
 

In de derde of vierde klas wordt de gehele regenboogtraining 
aangeboden, de training is altijd aangepast op de specifieke 
situatie van iedere klas. De  Leerkracht bestudeert de training 
voordat deze gegeven wordt in de klas  
 
Er is aandacht voor de omgang met sociale media 
 
Er wordt jaarlijks minstens 1x de thermometer afgenomen, kan 
vaker of aangevuld met een sociogram 
 
Leerkrachten die al wel de training hebben gevolgd kunnen 
deelnemen aan intervisie bijeenkomsten die vanuit Bvs-
schooladvies worden georganiseerd. 
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05 Een nieuwe coördinator wordt opgeleid in 2017-2018 
 
Toetsing- of evaluatiedatum 

 
Einde schooljaar 2019-2020 

Bijlage  
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3.16 Kwaliteitsdocument sociale betrokkenheid en burgerschap 
 
Eigenaar: Schoolleider 
Datum:  Maart 2017 

Doel: 
  

Betrokkenheid bij de maatschappelijke ontwikkelingen 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen, gehele schoolorganisatie 

Onderdeel:  
 

Burgerschapsvorming, leren navigeren, participatie 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Wij zijn van mening dat het leven in onze huidige tijd en in de 
toekomst een dusdanige hoeveelheid informatie, mogelijkheden en 
snelheid van veranderingen met zich meebrengt, dat kinderen (en 
volwassenen...) het nodig hebben om te leren hoe zij zelfstandig 
samenhang kunnen aanbrengen in deze hoeveelheid informatie. 
Hiermee kunnen zij koers kunnen bepalen voor het eigen leven, 
zodat zij hun eigen bestemming kunnen bereiken. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen leren navigeren langs alles wat zij dagelijks 
tegen komen en vanuit een eigen innerlijke bron kunnen bepalen 
wat bij hen past. Dit alles wordt misschien pas in de middelbare 
schooltijd volledig zichtbaar, maar wordt al eerder aangelegd ook 
in het primair onderwijs. 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 
 

02 
 

 
 
 
 
 
 
03 

 
 

 
 
04 

In de kleuterklassen wordt vanuit het jaar ritme en de jaarfeesten 
aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Respect voor 
de natuur is hier een belangrijk onderdeel van. 

In klassen 1-2-3 wordt op hierop voortgeborduurd. Er worden 
specifieke periodes gehouden als heemkunde en ambachten om 
de wereld van de kinderen te verbreden. In klassen 4-5-6 worden 
vakken als aardrijkskunde en  economische aardrijkskunde, maar 
ook geschiedenis gegeven die kinderen inzicht verschaffen in 
wereldlijke vraagstukken. 

Daarnaast worden in alle klassen lessen levensbeschouwing 
gegeven, ook wel godsdienst genoemd. Hier worden de diverse 
levensbeschouwingen die de aarde kent langs verhalen aan de 
kinderen voorgelegd. 

Vanaf klas 4 worden er naast deze periodes in het leerplan ook 
extra activiteiten georganiseerd als de kinderpostzegel actie, Ropa 
run en bijvoorbeeld lopen voor water. De school wil wanneer 
mogelijk deelnemen aan maatschappelijke acties die geen 
commerciële belangen voor de school zelf hebben. Maar met 
name de maatschappelijk betrokkenheid van kinderen vergroot. 

Afspraken en acties: 01 
 

Ieder jaar worden de extra opgezette acties opnieuw bekeken 

Toetsing- of evaluatiedatum 2018-2019 
Bijlage  



 

  Zeister Vrije School – kwaliteitshandboek - april 2018        30   
 

3.17 Kwaliteitsdocument zorgverbreding, methodische opbouw 
 
Eigenaar: IB-er 
Datum:  Maart 2009 
 
Doel:  

 
Eenduidige procedure rond de zorgverlening aan individuele 
leerlingen, zowel in als buiten de klas en voor groepen/klassen. 

 
Toepassingsgebied:  

 
• Handelingsplanning vindt plaats bij zorg ingegeven door: 

- Observatie leerkracht 
- Zorg team 
- Vragen of opmerkingen van de ouders 
- Uitslagen A+, D/E bij CITO LOVS-toetsen 
- Negatieve resultaten bij leerstof gebonden toetsen 

• Handelingsplanning betreft een van de vijf mogelijk niveaus 
van zorg (zie elders handboek) bij individuele leerlingen. 

• Groepshandelingsplanning komt voor bij leerachterstanden of -
voorsprong van een grote groep/hele klas of sociaal-
emotionele problemen in de klas zoals pesten of een 
problematische leerdiscipline in de klas. 

• De (groeps)handelingsplanning  betreft zowel hulp in als buiten 
de klas. 

 
Algemene handelswijze: 
 

 
• Wanneer een handelingsplanning van toepassing is, wordt een 

plan opgesteld op het standaardformulier ‘Handelingsplan ‘ 
(zie bijlage). 

• Het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. 
• Voor handelingsplannen die in de school worden gerealiseerd 

geldt als vuistregel: 
- Eerst wordt een periode van minimaal zes weken 

hulp geboden door de eigen leerkracht binnen de 
klas. 

- Indien nodig wordt in periodes van 10-12 weken 
hulp geboden buiten de klas, door eigen leerkracht 
of RT-er. 

- Hulp buiten de klas geschiedt in de regel niet vaker 
dan eens in het jaar. Uitzondering op deze regel zijn 
kinderen met een rugzak of kinderen met 
gediagnosticeerde dyslexie. 

• Is na een periode van hulp buiten de klas gespecialiseerde RT 
nog gewenst dan zal ouders worden geadviseerd deze voor 
eigen rekening (of die van hun verzekering) te zoeken buiten 
de school. 

• Wanneer de handelingsplanning op klassenniveau plaatsvindt, 
hoeven de ouders niet apart geïnformeerd te worden, maar 
kan meegenomen worden in het reguliere overleg met de 
ouders. 

Afspraken en acties: 
 
 
Toetsing- of evaluatiedatum 

We gaan in een studiemiddag bekijken of we de HP’s en 
groepsplannen effectiever in parnasSys kunnen maken. 
 
Eind 2018 

Bijlagen 
 

Invulhulp en blanco handelingsplan  
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3.18 Kwaliteitsdocument extra hulp in de klas   
 
Eigenaar: IB-er 
Datum:  september 2013 

 
Doel: Schoolbreed afgestemde afspraken met betrekking tot het helpen 

van kinderen die extra instructie en/of leertijd nodig hebben. 
 

Toepassingsgebied:  Alle vakken. 
 
Algemene uitgangspunten en 
handelswijzen: 
 

 
• Extra hulp in de klas wordt gegeven wanneer op basis van de 

criteria beschreven in het kwaliteitsdocument 
"handelingsplanning", onder het kopje toepassingsgebied, 
eerste bolletje, een handelingsplan gemaakt wordt. 

• Het gaat hierbij om het eerste zorgniveau. 
• Tijdens oefentijd kunnen de kinderen in de klas zo zelfstandig 

werken dat de leerkracht voldoende tijd heeft om kinderen die 
dat nodig hebben extra instructie en/of werktijd te geven. 

• Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de Time timer. 
• Kinderen worden dus zo geïnstrueerd dat zij: 

- Weten wat ze moeten doen. 
- Weten wat ze moeten doen als ze een vraag hebben. 
- Weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn. 
- Hulp kunnen geven aan andere kinderen. 
- Zich zo gedragen dat andere kinderen rustig kunnen 

werken. 
• Zie hiervoor ook de andere modules in het handboek. 
• Er wordt vanuit gegaan dat het aantal keren dat er op deze 

wijze gewerkt wordt bepaald kan worden door de leerkracht. 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Bij de jaarlijkse evaluatie van het handboek 
 
Bijlagen 
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3.19 Kwaliteitsdocument RT 
 
Eigenaar: Zorgteam/IB-er 
Datum:  
  

Juni 2017 

Doel: 
  

Inzet RT (vanuit school bekostigd) als ondersteuning bij 
leerproblemen 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle lagere schoolklassen 

Onderdeel:  
 

Remedial teaching (RT) 

Algemene beschrijving: 
 
 
 

Ondersteuning bij het leerproces van kinderen die (tijdelijk) 
zwakkere prestaties leveren. Bijdrage aan de ondersteuning van 
kinderen met mogelijke dyslexie of dyscalculie. 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 
 
 
 

05 
 
 
 

06 
 
 
 

07 
 
08 
 

De school biedt remedial teaching aan binnen de school indien de 
intern begeleider (IB-er) daartoe een indicatie stelt. Het budget 
voor de RT wordt jaarlijks vastgesteld. 
De RT-er werkt met individuele leerlingen en met groepjes 
leerlingen. Werkzaamheden kunnen zowel in als buiten de klas 
plaatsvinden. 
Alle aanmeldingen lopen via de IB-er die vervolgens nut en 
noodzaak vaststelt en suggesties doet voor de invulling van de RT.  
Eerst wordt een periode van minimaal zes weken hulp geboden 
door de eigen leerkracht binnen de klas. Blijken kinderen dan nog 
een IV of V score te hebben, komen zij in aanmerking voor RT. 
Er wordt in principe één lesuur per week met het kind of een 
groepje kinderen gewerkt gedurende 8 weken. Er wordt van de 
kinderen verwacht dat ze tussentijds oefenen via het opgegeven 
huiswerk.  
De RT-er draagt zorg voor het opstellen en de evaluatie van de 
handelingsplannen en geeft een kopie van het handelingsplan aan 
ouders (via de leerkracht) en de IB-er voor het dossier. 
Hulp buiten de klas geschiedt in de regel niet vaker dan eens in het 
jaar.  
Mocht een kind meer dan 1x per jaar RT nodig hebben, wordt in 
eerste instantie ouders gevraagd in te springen. Indien dit niet 
mogelijk is, kan een extra periode RT aangevraagd worden via het 
Therapeutisch team. Dit is alleen mogelijk als er ruimte in de RT 
planning is 

Afspraken en acties: 01 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 
04 

Kinderen die tussentijds op school komen hebben het eerste jaar 
geen recht op RT vanuit school betaald. 
Het maximaal aantal keren dat een kind RT vanuit school kan 
krijgen is in principe gelimiteerd tot vier keer voor de totale 
schoolcarrière . Uitzondering op deze regel zijn kinderen met een 
rugzak, kinderen met gediagnosticeerde dyslexie of dyscalculie en 
kinderen met een eigen leerlijn.  
Bij uitputting van het budget, gaat de therapie met voorrang naar 
de jongere kinderen om daarmee een ernstige leerachterstand te 
voorkomen. 
Als er meer RT gewenst is (dan de vier behandelingen of 
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budgettaire ruimte) dienen de ouders dit zelf te bekostigen. 

 
Toetsing- of evaluatiedatum 

 
Einde schooljaar 2017-2018 

Bijlage  
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3.20 Kwaliteitsdocument plusgroep 
 
Eigenaar hoogbegaafdheid coördinator/IB-er 
Datum:  
  

Januari 2018 

Doel: 
  

Inzet voor meerbegaafde leerlingen 

Toepassingsgebied:  
 

Alle lagere schoolklassen 

Onderdeel:  
 

plusgroep 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Uitdaging voor leerlingen die meer aankunnen dan de stof die in de 
klas geboden wordt. Begaafde leerlingen de mogelijkheid geven in 
een peergroep met verdiepings- en verrijkingsopdrachten aan de 
slag te gaan . 
Het hoogbegaafdebeleid is vastgelegd in een apart 
beleidsdocument 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
02 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
 
 
07 
 
08 
 
 
 
 
 
 
 
09 
 
10 
 
 
11 

De school biedt een plusgroep aan binnen de school  
Alle aanmeldingen lopen via de klassenbesprekingen met de IB-er  
Er worden plusgroepen geformeerd. Werkzaamheden kunnen 
zowel in als buiten de klas plaatsvinden. 
Er wordt in principe één periodetijd per week met een groepje 
kinderen gewerkt gedurende 8 weken.  
De leerkracht geeft een ontwikkelingsvraag mee aan de 
hoogbegaafdheidsbegeleider (HB begeleider) 
De HB begeleider draagt zorg voor het opstellen en de evaluatie 
van de handelingsplannen en geeft een kopie van het 
handelingsplan aan ouders (via de leerkracht) en de IB-er voor het 
dossier. 
Deelname in de plusgroep geschiedt in de regel niet vaker dan 2 x  
in het jaar.  
De plusgroep is ingedeeld in 2 afdelingen klas1-2-3 en klas 4-5-6. Bij 
de klassen 1 wordt er gekeken of de kinderen aan het einde van het 
jaar toe zijn aan deelname in de plusgroep. De klassen 2-3 hebben 
op alle locaties 4 periodes per jaar, de groepen zijn liefst vast voor 
de 2 periodes dat de kinderen eraan deelnemen. Bij de klassen 4-5-
6 zijn er in principe 2 periodes per jaar per locatie, dit omdat er 
vanwege de zelfstandigheid meer differentiatiemogelijkheid binnen 
de klas is. 
Jaarlijks is er een overleg in het ondersteuningsteam met de 
leerkrachten en HB coördinator 
Vanuit observaties van de HB begeleider en de leerkracht kan de 
conclusie getrokken worden dat de plusgroep niet het juiste 
aanbod is voor een bepaalde leerling 
De HB begeleiders houden tussendoor contact met de leerkrachten 
over eventuele inbreng van de plusgroep leerlingen in de klas 
 

Afspraken en acties: 01 
 
 
 

02 

Kinderen die tussentijds op school komen hebben het eerste jaar 
geen recht op deelname aan de  plusgroep. Tenzij er voldoende 
ruimte is 
 
Er zijn nog geen afspraken gemaakt rond de integratie van de 
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plusgroep en de klas bv. ten aanzien van rekentijgers, weektaken of 
portfolio 

Toetsing- of evaluatiedatum 
Bijlage 

Einde schooljaar 2018-2019 
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3.21 Kwaliteitsdocument euritmietherapie  
 
Eigenaar: schoolleider 
Datum:  
  

Juni 2017 

Doel: 
  

Inzet extra euritmie (vanuit school bekostigd) als ondersteuning bij 
leerproblemen 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen 

Onderdeel:  
 

Euritmietherapie 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Euritmie ondersteuning is een actieve therapie, die lichaam, ziel en 
geest in beweging brengt. Het werkt harmoniserend en genezend 
op het organisme. Door ritme en ritmisch herhalen en oefenen 
worden groeiprocessen gestuurd en aangesproken. Voorbeelden 
van problemen waarvoor verwezen wordt naar euritmietherapie 
zijn: vitaliteitproblemen, ademhaling- en stofwisselingsproblemen, 
gedragsproblemen (ongeremd of afstandelijk gedrag), 
concentratiegebrek en een vertraagde of te snelle ontwikkeling (te 
wakker zijn of naar binnen gekeerd zijn) 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 

02 
 
 
 

03 
 

04 
 

05 
 
 

De school biedt euritmieondersteuning aan binnen de school indien 
het zorg team daartoe een indicatie stelt. Het budget voor de 
euritmietherapie wordt jaarlijks vastgesteld.  
Eén ondersteuning (behandeling) loopt over een periode van 7 á 8 
weken, 2 keer per week circa 20 minuten, individueel of in een 
klein groepje gegeven. In principe wordt na een rustperiode van 
circa 8 weken een tweede periode ingepland. 
De leerling is vooraf besproken in het zorgteam, met de intern 
begeleider en met de leerkracht.  
De euritmist kent de meeste leerlingen vanuit de klassikale 
euritmielessen. 
De eurtimist draagt zorg voor het opstellen en de evaluatie van de 
handelingsplannen en geeft een kopie van het handelingsplan aan 
ouders (via de leerkracht) en de IB-er voor het dossier. 

Afspraken en acties: 01 
 

02 
 
 

03 
 
04 

Kinderen die tussentijds op school komen hebben het eerste jaar 
geen recht op therapie vanuit school betaald. 
Het maximaal aantal keren dat een kind therapie vanuit school kan 
krijgen is in principe gelimiteerd tot drie behandelingen (dus 3 x 2 
sessies van 6 á 7 oefeningen). 
Bij uitputting van het budget, gaat de therapie met voorrang naar 
de jongere kinderen  
Als er meer therapie gewenst is (dan de drie behandelingen of 
budgettaire ruimte) dienen de ouders dit zelf te bekostigen. 
 

Toetsing- of evaluatiedatum Einde schooljaar 2020-2021 
Bijlage  
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3.22 Kwaliteitsdocument medicijnengebruik en medisch handelen 
 
Eigenaar: Schoolleider 
Datum:  
  

Mei 2016 

Doel: 
  

Schoolbrede afstemming over het gebruik en toedienen van 
medicijnen in de klas 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen 

Onderdeel:  
 

Lichamelijke integriteit 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

We willen als school duidelijkheid en veiligheid rond vragen van 
medisch handelen.  
Wat mag wel en wat niet als een kind op school ziek wordt? 
Hoe te handelen als ouders niet bereikbaar zijn?  
Hoe gaan we om met medicijngebruik in de klas? 
Welke handelingen verrichten wij wel en welke willen en kunnen 
wij niet uitvoeren?  
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 

04 
 
 

05 
 

06 
 
 
 
 
 
 
07 
 
 
08 
 
 
 
09 
 
 
 
 
 

Als een kind op school valt of zich bezeert, beoordeelt de 
leerkracht of het met kleine verzorgende maatregelen  (Arnica 
o.i.d.) op school kan blijven. 
Als een kind op school ziek wordt, worden ouders gebeld. Als 
ouders niet bereikbaar zijn wordt er in overleg met de 
schoolleiding een passende oplossing gezocht. 
We willen onderscheid maken tussen 2 soorten 
medicatietoediening: incidenteel en structureel. 
Incidenteel (bijv. bij een penicillinekuur) Dit kan in overleg met de 
leerkracht. Ouders geven toestemming via het 
toestemmingsformulier (website) 
Structureel (bijv. dagelijks Ritalin). Ouders geven toestemming via 
het toestemmingsformulier (website) 
Bij structureel toedienen van medicijnen die bij een verkeerd 
gebruik gevolgen hebben wensen wij in een medicijndoos met slot 
aangeleverd te krijgen. Indien de leerling de medicatie op vaste tijd 
in moet nemen zou deze medicijndoos ook een klok moeten 
bevatten of de leerling heeft een horloge dat aangeeft wanneer 
het medicijn genomen moet worden. 
In de klassenmap komt een tabblad medische gegevens. Hieronder 
zijn te vinden: kopie van toestemmingsformulier,  kopie van de 
bijsluiter en de gegevens van de huisarts.  
Allergie: in de klas en de lerarenkamer hangt voor iedereen 
zichtbaar hoe te handelen bij ernstige allergische reacties van 
kinderen. Ouders geven toestemming via het 
toestemmingsformulier (website) 
Wet BiG regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. 
Voorbehouden handelingen mogen alleen verricht worden door 
artsen of verpleegkundigen.  
In principe zijn de leerkrachten niet bevoegd tot medisch handelen. 
In hoog uitzonderlijke gevallen, kan na overleg met schoolleiding  
en het schoolbestuur en de verzekering van de school, de 
leerkracht, na instructie te hebben ontvangen, de handelingen 
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uitvoeren. De ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming 
geven. Indien een leerkracht zich hiertoe niet bekwaam voelt, mag 
hij dit weigeren. 

Afspraken en acties: 01 
02 
03 
04 
05 

Bespreken binnen het team 
Bespreken in MR 
Ouders informeren 
Klassenmappen op orde maken 
Formulier maken en op website zetten 

Toetsing- of evaluatiedatum  
Bijlage 
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3.23 Kwaliteitsdocument gedragsondersteuning 
 
Eigenaar: Zorgteam/IB-er 
Datum:  
  

Juni 2017 

Doel: 
  

Inzet extra ondersteuning (vanuit school bekostigd) bij moeilijk 
gedrag 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle klassen 

Onderdeel:  
 

Ondersteuning bij omgang met moeilijk gedrag 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

Door de invoering van passend onderwijs zijn de rugzakjes voor 
kinderen met een gedragsproblematiek weggevallen. Psycho- 
educatie kan een zinvolle ondersteuning zijn in de ontwikkeling van 
het kind. De gedragsondersteuning kan ingezet worden bij zowel 
internaliserende als externaliserende problematiek. Het is tevens 
bedoelt als ondersteuning voor de leerkracht. 
 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 

 

01 
 

02 
 
 

03 
04 

 
 
 

05 
 
 
 
06 
 

De school biedt gedragsondersteuning aan binnen de school indien 
het therapeutisch team daartoe een indicatie stelt.  
Eén therapie (behandeling) loopt over een periode van ongeveer 10 
weken, 1 keer per week circa 50 minuten, individueel of in een 
klein groepje gegeven. Indien nodig kan dit herhaald worden 
De school huurt een ambulant begeleider in van buiten de school 
De ambulant begeleider draagt zorg voor het opstellen en de 
evaluatie van de handelingsplannen en geeft een kopie van het 
handelingsplan aan ouders (via de leerkracht) en de IB-er voor het 
dossier. 
De ambulant begeleider kan mede ingezet worden bij kinderen 
waar nog geen diagnose is maar wel een kindfactor wordt 
vermoed. Zij kan door observatie bijdragen aan vergroting van het 
begrip 
Indien nodig is er een begeleide time out mogelijk als het 
therapeutisch team daarvoor een indicatie heeft gegeven. De 
leerkracht heeft dan het telefoonnummer van de huismeester 
(tevens bevoegd leerkracht), deze zal de leerling voor korte tijd 
onder zijn hoede nemen 
 

Afspraken en acties: 01 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 

Kinderen die tussentijds op school komen hebben het eerste jaar 
geen recht op therapie vanuit school betaald. 
 
Het maximaal aantal keren dat een kind therapie vanuit school kan 
krijgen is in principe gelimiteerd tot drie behandelingen. De vraag 
of de begeleiding voldoende oplevert is indicerend voor 
voortzetting 
 
Bij uitputting van het budget, gaat de therapie met voorrang naar 
de kinderen met externaliserende problematiek 

Toetsing- of evaluatiedatum Einde schooljaar 2020-2021 
Bijlage 
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3.24 Kwaliteitsdocument leerlingdossier  
 

Eigenaar: Intern begeleider 
Datum:  
  

1 dec 2012 

Doel: 
  

Gegevens opslaan zodat alle betrokkenen bij de leerling kunnen 
terugvinden welke stappen er gezet zijn en welke afspraken er zijn 
gemaakt 
 

Toepassingsgebied:  
 

Alle leerlingen 

Onderdeel:  
 

Dossiers 

Algemene beschrijving: 
 
 
 
 

In de school is van iedere leerling een dossier aanwezig. De intern 
begeleider is de beheerder van de dossiers, leerkrachten houden 
de dossiers up tot date. De dossiers zijn onder toezicht in te zien 
door ouders en wettelijk vertegenwoordigers. 

Hoe wil de school het 
doel bereiken? 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
03 
 
04 
 
05 
 
 
06 
 
 
 

In de dossier bevinden zich  de volgende gegevens: 
Leerlingzorgkaart 
FUS Formulier 
Gespreksverslagen 
Leerlingvolgsysteem 
Inschrijfformulier ( kopie ) 
biografieformulier ingevuld door ouders 
gegevens van het kleutervolgsysteem 
overdrachtsformulier kleuters – klas 1 
Getuigschriften en tussentijdse verslagen 
Toetsuitslagen ( overzicht + computeruitdraai 
Onderwijskundig Rapport ( zij-instromers ) 
Verslagen van kinderbesprekingen 
Handelingsplannen 
Onderzoek intern 
leerrijpheidsonderzoek 
1e klas onderzoek 
observaties 
Onderzoek extern 
Therapie verslagen 
De therapeuten in de school kunnen gebruik maken van de 
gegevens die naar voren komen om snel en efficiënt met een kind 
aan de slag te kunnen. 
Bij onderzoeken die door ouders betaald zijn, mogen zij aangeven 
of de resultaten in het dossier mogen worden opgenomen 
Er worden geen gegevens uit het dossier aan derden verstrekt 
zonder toestemming van de ouders 
Wanneer een kind de school verlaat wordt er het OKR en de 
toetsgegevens naar de nieuwe school gestuurd. Het dossier wordt 
dan opgeborgen in het archief 
De IB-er heeft tevens een klassenmap waarin verslagen van de 
klassenbesprekingen, afspraken, groepshandelingsplannen en 
tussentijdse besprekingen zijn opgenomen. Deze is toegankelijk 
voor de betreffende leerkracht en de IB-er.  
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Afspraken en acties: 01 
 
02 
 

In het schooljaar 2018-2019 worden er afspraken gemaakt rond de 
digitalisering van het dossier 
Er moet een functionaris gegevensbescherming worden aangesteld 

Toetsing- of evaluatiedatum  
Bijlagen 
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4 Bijlagen
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4.1 Kijkwijzer klas 
 
1: Muren en plafonds 

De klas straalt rust en warmte uit. 
Muren en prikborden zijn ordelijk en overzichtelijk ingericht. 
De inrichting is pedagogisch, didactisch en kindgericht. 
Hoe is de indeling van het bord? 

 
2: Indeling vloeroppervlak 

Bankjes zijn zo opgesteld dat de leraar vanaf het bureau ieder kan zien. 
De kinderen moeten vanaf hun plaats de leraar kunnen zien. 
Er is geschikt meubilair voor verschillende werkvormen. 
Is er een plaats in de klas waar de leerkracht met kinderen individueel kan 
werken? 

 Delen van de klas waar veel gelopen wordt zijn vrij van meubilair. 
De plaats waar de kinderen zitten wordt bepaald door het werk wat gedaan 
moet worden en de looproutes. 
Zijn er verschillende opstellingen ingeoefend met de kinderen? 
Zijn er verschillende opstellingen door de tijd heen mogelijk in de klas? 

 
3: Hoeken 

Eventuele hoeken zijn zo ingericht dat het makkelijk te controleren is. 
Hoeken zijn ingericht op thema of activiteit. 

 
4: Kasten 

In de kasten liggen de benodigde leermiddelen overzichtelijk opgeslagen. 
Voorraad potloden, krijtjes, schriften, boeken enz. van de kinderen.   
In de klas is voor het materiaal van de kinderen een goede overzichtelijke 
en toegankelijke plaats ingeruimd.  
Er is een zichtbare speciale ruimte voor tassen en/of meegenomen  
speelgoed. 
Uitsluitend die materialen liggen in de kastjes die frequent worden  
gebruikt. 
De kasten staan zo dat ze het zicht op kinderen en leraar niet belemmeren. 
Op de kasten liggen alleen materialen die de kinderen gebruiken. 
Er is een plaats waar kinderen materiaal mogen nemen zonder te  
overleggen. 
Hoe is de inhoud van de kastjes van de kinderen? 

 
5: Bureau 

Het bureau van de leraar staat zo dat geen doorgangen worden  
belemmerd. 
Het bureau van de leraar is logisch en efficiënt geplaatst. 
Het bureau van de leraar maakt een ordelijke en verzorgde indruk. 
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4.2 Kijkwijzer centrale ruimten 
 
1: Entree en hal. 

Is het opgeruimd?  
Is het uitnodigend?  
Is het onderwijsgericht of heeft het meer etalagekarakter 
 

2: Trappen en gangen. 
Opgeruimd?  
Noodt een gang tot rennen?  
Tot hoever reikt de pedagogische ruimte vanuit een klas?  
Tot in de gang?  

 
3: Wc’s. 

Netjes, hygiënisch en in goede staat van onderhoud?  
Geen graffiti? 
Handdoek, zeep, papier?  
 

4: Gemeenschappelijke ruimten. 
Toneel, toneelkast, kledingkast opgeruimd, opgeschoond en goed onderhouden? 
Vergeten hoeken in de school waar de rommel zich als vanzelf opstapelt. 
Materiaalopslag overzichtelijk en efficiënt ingericht? 
Bibliotheken voor leraren en leerlingen netjes bijgewerkt en overzichtelijk? 

 
5: Leraarskamer/spreekkamer. 

Correct, effectief en stimulerend ingericht? 
Leraarkastjes of laatjes opgeruimd? 
Leestafel rommelig, opgeruimd, overzichtelijk en actueel. 
Prikbord en mededelingenbord. 
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4.3 Kijkwijzer schoolpleininrichting 
 
1: Veiligheid 

Afrastering, breedte trottoirs, groenstroken. 
Overzichtelijk ingedeeld, speeltoestellen, markeringen voor hinkelbaan ed. 
Veilig m.b.t. onderhoud en verzorging van alle pleinelementen. 
 

2: Bestand tegen vernielzucht 
Speelmateriaal is solide. 
Alles is makkelijk zichtbaar en toegankelijk voor buurtbewoners, politie en brandweer. 
 

3: Indeling van het schoolplein 
Er is een geborgen plekje om rustig te knikkeren of te kletsen. 
Er is een bewegingsspelletjesplek met paaltjes, rekstok, kleurige bestrating. 
Zandbak voor de kleintjes. 
Ruimte om te rolschaatsen, te rennen, kringspelen te doen. 
Er is een plek om te rommelen, te sjouwen met boomstammen, iets te bouwen, plantjes en  
torretjes te bekijken enzovoort. 
 

4: Gebruik en onderhoud van het schoolplein 
De kinderen kennen allen de regels van het schoolpleingebruik. 
Toezicht en onderhoud van het schoolplein is verzorgd. 
De BSO maakt ook gebruik van het schoolplein  
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Leerling(en:  Geboortedatum:  

Klas:  Ingangsdatum:  

Leerkracht:  Handelingsplan nr:  

Vakgebied:  Evaluatiedatum:  

 
Probleem omschrijving: Beschrijf de problemen van het domein: schrijven, spellen, technisch lezen, gedrag, 

werkhouding, etc……… 

Gekozen 
deelprobleem: 

Maak een keuze waar je aan wil gaan werken 

  
Beginsituatie: 
 
 

Beschrijf de onderwijsbehoefte ten aanzien van werkhouding, taakgedrag, motivatie, 
inzet, verbinding leerstof, opname en verwerking instructie, concentratie/ aandacht, 
(werk)geheugen, sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke ontwikkeling.  

Toets- en observatiegegevens: 
 
 

Raadpleeg je klassenstaat / analyse / Cito (noteer DLE) 

 
Leerdoel: 
 

• Wat wil je bereiken (samenspraak en betrokkenheid leerling). Formuleer je doel 
zo concreet mogelijk a.d.h.v. het probleem.  

• Maak het doel klein, zodat het te behappen is voor je leerling en jezelf. 
• Maak een keuze die prioriteit heeft.  
• Formuleer SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

 

 
Evaluatie 
 

Wanneer: Middel: Resultaat: Vervolg: 

Welk tijdstip? Hoe evalueer 
je, welke toets, 
observatie? 

Wat heeft de extra ondersteuning gedaan? 
• Wat is de nieuwe DLE? 
• Sloot het aan bij de onderwijs behoefte? 
• Heb je je manier van werken nog aangepast? 
 

Moet er nog een 
vervolg komen? Zo 
ja, hoe? 

 
Datum ondertekening:  
 
Handtekening ouder(s)    Handtekening leerkracht(en)/therapeut/IB-er 

Middelen en materialen: 
 

Didactiek en organisatie: Wie: 

• Benoem concreet welke 
middelen/ materialen je 
gebruikt (bronvermelding) 

Maak concreet van week tot week wat je in de les gaat doen. 
(concreet = welke extra instructie, oefening en herhaling, 
hoeveel tijd op welk moment van de dag?)  
Geef positieve feedback. 

Klassenleerkracht  

Groeps- en individueel handelingsplan 
Voor in de klas 

4.5 Handelingsplan - invulhulp 
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Leerling(en:  Geboortedatum:  

Klas:  Ingangsdatum:  

Leerkracht:  Handelingsplan nr:  

Vakgebied:  Evaluatiedatum:  

 
Probleem omschrijving:  

Gekozen 
deelprobleem: 

 

  
Beginsituatie: 
 
 

 

Toets- en observatiegegevens: 
 
 

 

 
Leerdoel: 
 

 

 

 
Evaluatie 
 

Wanneer: Middel: Resultaat: Vervolg: 

    

 
Datum ondertekening:  
 
Handtekening ouder(s)    Handtekening leerkracht(en)/therapeut/IB-er 

 
 

Middelen en materialen: 
 

Didactiek en organisatie: Wie: 

   

Groeps- en individueel handelingsplan 
Voor in de klas 

4.6 Handelingsplan 
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4.4 Pestprotocol  
 
Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd. We voeren als school een actief beleid om pesten te 
voorkomen of tegen te gaan. We gaan daarbij uit van het volgende: 
- Echt pestgedrag komt over het algemeen pas voor vanaf klas 2; in de kleuterklassen tot en met de 2e 

klas kan wel de basis worden gelegd voor later pestgedrag. 
- We spreken over de gepeste en de pesters.  
- Of er sprake is van pesten wordt bepaald door de beleving welke de gepeste heeft.  
- Pesten komt ook bij volwassenen voor. 
- We zijn alert op het signaleren van pestgedrag. 
- We nemen elke melding over pesten van wie dan ook serieus. 
- We gaan op een professionele manier met het pesten om. 

 
1. We zijn alert op pestgedrag. 
- Met name in de kleuterklassen tot en met de 2e klas zijn we alert op gedrag dat later tot pestgedrag 

kan uitgroeien. We signaleren mogelijke pesters en mogelijke gepesten. We stimuleren toenadering 
van gepeste en pester met als doel elkaar te respecteren en de goede kanten van elkaar beter te 
leren kennen.  

- Met name in de 3e tot en met de 6e klas zijn we alert op het gedrag van de pester(s) en de 
gepesten(n). We gaan daarbij uit van signalen zoals in de literatuur beschreven; waaronder: 

§ Pesters: ongewenst groepsgedrag, machogedrag, onverklaarbaar in het bezit van nieuwe 
spullen of spullen die van een ander zijn geweest, enz. 

§ Gepeste: net op tijd op school en als eerste weg, of andersom: blijven hangen bij 
speelpauzes, altijd in de buurt van een volwassene, slecht slapen, onverklaarbare 
beschadigingen aan lichaam, kleding en of eigendommen, enz. 

 
2. Regels en omgangsvormen in de klas 

Er zijn 5 regels uit de regenboogtraining die in iedere klas moeten gelden: 
§ Wij zijn te vertrouwen . 
§ Wij helpen elkaar . 
§ Niemand speelt de baas  
§ We lachen niet uit  
§ Wij doen niet zielig 

 
Daarnaast  
Stop is stop 
Wij accepteren de oplossing van de volwassene (leerkracht of ouder) 

 
3. Aandacht 

Structurele aandacht: In het begin van ieder jaar wordt er in alle groepen expliciet aandacht besteed aan 
de omgangsregels. Dit kan indien wenselijk in een afsprakenlijst of in pictogrammen worden vastgelegd 
met de kinderen. Onwenselijk gedrag en pesten worden expliciet besproken. De regels worden echter 
positief en algemeen geformuleerd.  

  
Incidentele aandacht: Het kan zijn dat de incidentele aandacht voor een periode structureel opgepakt 
moet worden. Als dit het geval is, zullen de ouders van de betreffende klas altijd op de hoogte gesteld 
worden 
In de groepen waarin pesten is gesignaleerd, wordt gesproken met de pester(s), de gepeste(n), de 
meelopers. Uitgangspunt is de hele groep verantwoordelijk te maken voor het gedrag van elkaar. Pesters 
moeten worden gecorrigeerd door de groep, gepesten moeten worden geholpen.  
Als middel om de klas te begeleiden is gekozen voor de Regenboogtraining 
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4. Melding 
Kinderen, ouders en collega’s dienen pestgedrag te melden bij de groepsleerkracht 
Het is altijd nodig dat de leerkracht en de ouders van de betreffende kinderen (pester en gepeste) op de 
hoogte worden gebracht. Dit moet met het kind dat melding doet besproken worden. Wanneer het kind 
aangeeft dit moeilijk te vinden, moet doorgevraagd worden naar waarom het kind het moeilijk vindt dit 
te bespreken. Het is niet vrijblijvend of pesten besproken wordt, maar er moet wel een veilige situatie 
gecreëerd worden zodat bespreken mogelijk wordt. 

 
Aanwijzingen voor een gesprek tussen gepeste en groepsleerkracht: 
- De gepeste vertelt zijn/haar verhaal 
- De leerkracht luistert en stelt verdiepende vragen 
- Samen bepalen zij wat het probleem is dat gepeste wil oplossen 
- Daarna bespreken zij: 

i. Hoe kan je het oplossen 
ii. Wat heb je al geprobeerd? Hoe ging dat? 
iii. Wat zou je zelf kunnen doen? 
iv. Wie zou je daarbij kunnen helpen? 

- Vervolgens maken leerkracht en gepeste samen een plan. 
- De leerkracht doet niets buiten de gepeste om; het kind weet dus altijd wat er gaat gebeuren. 
- Soms is het wel nodig dat anderen erbij worden betrokken. Een geheim lost nooit iets op. 
- Er wordt steeds een afspraak gemaakt voor een volgend gesprek tot het probleem is opgelost. 

 
De leerkracht stelt n.a.v. de melding een plan van aanpak op. Dit kan in de vorm van een toepasselijk 
verhaal, een individueel plan voor pester en gepeste, een groepsaanpak of het opstellen van een contract. 
De aanpak is afhankelijk van de leeftijd en situatie. 
Als hier niet het gewenste resultaat wordt de schoolleider betrokken.  
 
5. Diverse opmerkingen 

- Altijd worden de ouders van betreffende kinderen geïnformeerd,  
- Indien het pesten een groepsprobleem wordt, worden ook de overige ouders van de klas op de 

hoogte gebracht.  
- Er worden in iedere klas structureel momenten gecreëerd waarop de omgang met elkaar 

besproken wordt 
- Bij structureel pesten moet de schoolleider op de hoogte worden gesteld 
- Bij structureel pesten worden de collega’s op de hoogte gebracht zodat ze op het plein en in de 

gangen de aanpak van de leerkracht kunnen ondersteunen 
- In de orthotheek is literatuur ter informatie aanwezig 

 
Vervolgstappen: 

- Alle ouders kunnen het pestprotocol inzien via de website  
- Jaarlijks wordt het pestprotocol geëvalueerde en eventueel bijgesteld 
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4.5 Werken met ParnasSys  
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Werken met het Logboek in ParnasSys 
 
Wij kiezen bewust om niet te werken met methodes maar ons onderwijs zelf vorm te geven 
afgestemd op de klas en de kinderen. Dat is de reden dat we een logboek bij houden. We kunnen op 
deze wijze leren van onszelf, zeker als we een goede evaluatie schrijven. 
Vanuit efficiency overwegingen houd je de informatie in het logboek liefst beknopt. Tegelijkertijd is 
het wel zaak dat de informatie zo compleet is dat er een goed beeld ontstaat van wat er voor wanneer 
gepland is en hoe dat uiteindelijk heeft uitgewerkt. Bovendien moet duidelijk worden welke leerlingen 
extra aandacht nodig hebben en wat daar al voor is gedaan.  
Op de volgende pagina’s vind je een goed voorbeeld van hoe dit kan. Je mag er natuurlijk je eigen 
vorm in vinden. Het voorbeeld is bedoeld om een aantal zaken die zeker niet mogen ontbreken 
duidelijk te maken en ook om te laten zien je dat je beknopt en toch compleet kunt zijn.  
Het logboek is niet alleen een verantwoording naar buiten toe. Minstens zo belangrijk is dat het je 
helpt om een eenduidige administratie te voeren, die goed toegankelijk is voor anderen (bijvoorbeeld 
als iemand je lessen moet overnemen).  Daarnaast kun je hiermee eenvoudig terugzoeken hoe het 
met deze of gene in het verleden ging. Vaak weet je dat natuurlijk zelf nog wel, maar soms is het 
toch handig als je nog eens terug kan lezen hoe het twee jaar geleden ook al weer ging met iemand 
(zonder dat je ergens op je zolderkamer door stapels oude kladblaadjes heen moet zoeken ;-)). Voor 
de mensen die aan het project van het periode onderwijs meedoen, kan het ook een informatiebron 
zijn. 
Deze handleiding geeft een beknopt overzicht van de mogelijkheden, specifiek gericht op het werken 
met een logboek in ParnasSys. Het systeem heeft daarnaast nog vele andere mogelijkheden. Die 
zullen we op een later moment ook gaan bekijken en voorzien van handboekjes. Ga ook gerust zelf 
op onderzoek uit naar de mogelijkheden binnen het systeem. 
We hopen dat we, door hier met elkaar aan te werken, nog goede aanvullingen kunnen vinden op 
onderstaand voorbeeld. Nogmaals, een strikte standaard is niet nodig maar enige mate van 
afstemming, zodat er een zekere gelijkgerichtheid komt in het gebruik van dit systeem, is wel 
wenselijk. 
 
Niels & Cecile 
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Inloggen en navigeren 
Als eerste klik je na het inloggen op Groep en vervolgens op de groep van je keuze (waarschijnlijk jouw klas). Daarna kun je kiezen voor het 
tabblad Begeleiding, en daaronder voor groepsplan. Je kunt nu een bestaand groepsplan aanklikken of een nieuw groepsplan aanmaken. 

 
 

 

Hier kun je een 
bestaand groepsplan 

bekijken 

Hier kun je een 
nieuw groepsplan 

maken 
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Tabblad ‘Algemeen’ 
Zodra je een groepsplan hebt geopend of aangemaakt krijg je de keuze uit 4 tabbladen, Algemeen, Plan, Uitvoering en Evaluatie. Deze worden 
hieronder een voor een beschreven 
 

Onder het tabblad Algemeen staat de algemene informatie over het vak. Dit kan al bij de jaarplanning worden ingevuld. 
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Tabblad ‘Plan’ 
 

Onder het tabblad Plan: 
1. Eerst geef je in korte beschrijvende zinnen eerst de Probleemomschrijving van wat je gaat doen. Probeer dit te doen door een koppeling 

te maken met (de evaluaties uit) voorgaande periodes. 
2. Daarna benoem je onder Doel de te behalen leerdoelen aan de hand van de doelen uit ‘Ik zie rond in de wereld…’ Voor rekenen en taal 

kun je deze doelen zo kopiëren uit rekenweb en taalweb! (zie voorbeeld hieronder) 



 

  Zeister Vrije School – kwaliteitshandboek - april 2018        55   
 

 
3. Ten slotte geef je onder Aanpak je planning voor de gehele periode van week tot week. Geef daarbij ook de organisatievorm aan, bv. 

klassikale introductie, coöperatieve werkvormen en/of zelfstandig werken. 
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Tabblad ‘Uitvoering’ 
 
 
 

Onder het tabblad Uitvoering plaats je een beknopte verslaglegging van iedere dag. Het gaat daarbij om 5 zaken: 
1. Wat: Beschrijf hier wat de leerinhoud is voor deze dag? 
2. Hoe: Beschrijf hier hoe je die leerstof gaat aanbrengen (vanuit je lesvoorbereiding) 
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3. Leeractiviteit: Dit mag je open laten. We proberen dit veld te verwijderen. 
4. Dagevaluatie: Beschrijf hier opvallende dingen waar je later nog aandacht aan moet besteden, bijvoorbeeld zaken die niet aan bod zijn 

gekomen? Het kan ook gaan over zaken die juist zo goed gingen dat je ze wil vastleggen om later te herhalen. Het kan hierbij ook over 
de verwerking van leerstof door individuele kinderen gaan. 

5. Opmerkingen: Vermeld hier alle andere zaken die van belang zijn maar die niet direct met de leerstof te maken hebben, bv. 
opmerkingen over zorgleerlingen, eventueel wie er afwezig waren, enz. 

Zoals je ziet kunnen deze beschrijvingen vaak met 1 of 2 zinnen volstaan. Zorg er wel voor dat zaken of leerlingen die (nog) extra aandacht 
behoeven worden genoemd.  
Het is zinvol om dit dagelijks even bij te houden. Ten eerste stapelt het werk zich dan niet op en bovendien is het fijn als je met een duo 
partner werkt. Die kan dan in haar voorbereiding even lezen wat er in de voorgaande dagen is voorgevallen.  
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Tabblad ‘Evaluatie’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder het tabblad Evaluatie geef je jenslotte na afloop van het vak een beschrijving van de gehele periode. Over het algemeen zou een 
beschrijving van ongeveer ½ A4 moeten volstaan. Let er op dat je bij deze beschrijving specifiek de leerlingen benoemd die extra aandacht 
nodig hebben omdat zij moeite hebben met de stof of omdat er juist te weinig uitdaging lijkt te zijn voor hen.  
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Voordat je de eindevaluatie schrijf neem je eerst de dagevaluaties nog eens door. Daarnaast moet er een vorm van toetsing zijn waar je aan 
kunt refereren. Dat kan een cito toets zijn, maar ook de nagekeken periode schriften. Tenslotte is de reflectie erg belangrijk. Daarin zit vooral 
je eigen leerrendement. 
De evaluatie vraagt dus altijd 3 zaken: 

1. Proces: Hoe vonden de kinderen de periode? Hoe hebben ze gewerkt? 
2. Product: Zijn de doelen behaald? Waaruit blijkt dat? Refereer aan de toets(-en) en zorg voor een groepsoverzicht en individueel 

overzicht (welke leerlingen haalden de doelen wel en welke leerlingen niet?). Als er voor leerlingen die de doelen niet hebben gehaald 
extra aandacht nodig is dan kun je hier verwijzen naar de bijbehorende handelingsplannen. Zorg ervoor dat je de ‘bewijsstukken’ als 
document opslaat onder Map (zie hieronder). Gebruik voor ieder document dat je toevoegt een duidelijke naam (Onderwerp in Map, zie 
pag. 13) 

3. Reflectie: Ga hier in op vragen als: Wat zou je een volgende keer anders doen? Wat werkte goed? Wat zou je willen uitbreiden? 

 
Zoals bij Product aangegeven kun je eigen documenten (bijvoorbeeld scorelijsten) op ParnasSys plaatsen in de Map. Hoe je dat doet wordt op 
de volgende pagina uitgelegd. 
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Map gebruiken 
De Map is een goede plaats om diverse documenten te plaatsen die betrekking hebben op de (klas-)groep. Hierbij kun je denken aan eigen 
score lijsten die je hebt bijgehouden tijdens een periode, beoordelingen enz. Dit is ook de plaats om eventuele handelingsplannen te plaatsen. 
Je kunt ook afbeeldingen plaatsen, dus ook bijvoorbeeld een scan van een handgeschreven pagina met informatie die je in de klas hebt 
bijgehouden (op beide locaties is er een scanner aanwezig). 
Omdat alle documenten die je hier plaatst in een lange rij komen te staan is het belangrijk om voor duidelijke verwijzingen (Onderwerp naam in 
Map) te zorgen.  
 

 
 

Kies hier voor 
groep om alle 

bestanden te zien 
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Nieuw bestand in de Map plaatsen 
 
Onder aan het tabblad Map vind je de knop ‘Nieuw document’  

 

Klik hier om een 
nieuw document 

te plaatsen 
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Klik hier op 
bestand … 

… en dan 
hier op 
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Geef bij Onderwerp de naam van het bestand waar je naar verwijst bij het evaluatieverslag (zie pagina 9).  

Nu kun je hier de datum en het onderwerp van 
het document invoeren. Vervolgens kies je de 
categorie (voorlopig kun je kiezen uit 
‘Handelingsplan’, “Beoordelingen’ en Algemeen).  
Ten slotte blader je naar het betreffende 
document (op je eigen computer) 

… en vergeet dan 
niet om hier op 

opslaan te klikken! 
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Werken met Overzichten 
 
Het is heel gemakkelijk om uit ParnasSys overzichten te genereren waarin je de scores van de niet-
methoden toetsen per leerling of groep kunt zien. Dit is bijvoorbeeld bruikbaar om in een overzicht 
de cito scores van je hele klas te zien ter voorbereiding van je klassenbespreking.  
Je kunt de gegevens van een individuele leerling ook gebruiken bij de voorbereiding op een 
oudergesprek. In de lagere klassen volstaat het meestal om gewoon op het oudergespreksformulier 
te vermelden wat de toetsuitslagen zijn. Gaat de ontwikkeling van de leerling afwijken van het 
gemiddelde van de klas dan kan het helpen om ouders een toetsoverzicht te geven. Ook wanneer 
ouders hogere verwachtingen van hun kind hebben dan de werkelijkheid, kan dit een steun zijn. 
Halverwege de vijfde klas (na de toetsen)moeten de ouders zicht krijgen op het uitstroomprofiel, 
zodat ze serieus naar vervolgscholen kunnen gaan kijken. (hierbij kan het ontwikkelperspectief een 
hulp zijn)  
In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe je zo’n overzicht voor een hele groep kunt genereren, 
maar je kunt dit ook voor een individuele leerling doen.  
Je klikt dan niet op “niet methode toetsen groep” maar “niet methode toetsen leerling”. 
Hier krijg je 4 mogelijkheden,  

1. niet methodetoetsen leerling(alle toetsen op 1 blad) 
2. leerlingtoetskaart 
3. niveau grafieken (apatieve toetsen, dat is terugtoetsen, kan je hier aanklikken) 
4. ontwikkelperspectief 

 
Probeer hier dus mee te experimenteren. Je kunt hier geen ingevoerde gegevens wijzigen of 
verwijderen, dus het is veilig om uit te proberen.
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Voorbeeld overzicht Niet –methodetoets voor een hele groep 

 
 
Kies eerst voor de tab Overzichten (1), daarna voor de tab Leerlingvolgsysteem (2), dan voor Niet-methodetoetsen groep (3) en ten slotte voor 
Nietmethodetoetsverzamelstaat (4). Daar kun je kiezen in welk bestandsformaat je het overzicht wilt zien. PDF (het rode icoontje) is vaak het 
handigste. Zodra je op het icoontje hebt geklikt wordt er een nieuwe pagina aangemaakt waar je kunt selecteren wat je wilt zien (zie volgende 
pagina). Klik ten slotte op ‘Toon overzicht’ en je krijgt een mooi document met een presentatie van alle scores 
  

Kies in welk format je 
het bestand wilt zien 
(pdf, Excel of tekst) 

1	

2	

4	

3	
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Kies de groep 
die je wilt 

 
Kies het jaar 
dat je wilt 

 Kies de toetsserie (-s) die 
je wilt zien. Door de ctrl-
toets op je toetsenbord in 
te drukken terwijl je klikt 
kun je meerdere 
toetsseries tegelijkertijd Voor een duidelijk 

overzicht kies je hier 
voor ‘Per groep’  

Bij weergave kun je 
bijvoorbeeld kiezen 

voor ‘DLE’ en 
‘Niveau’  

Het kan zijn dat je naar 
beneden moet scrollen 

om alle selectievelden te 
zien  


