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Woord vooraf: 

Het zorgplan van de Lambertusschool geeft de kaders weer waar binnen ondersteuning en 

begeleiding wordt geboden aan de leerlingen. 

Het ondersteuningsplan Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Primair 

onderwijs Langstraat, Heusden, Altena is de bron voor het zorgplan van de 

Lambertusschool. De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband. 

 

1. Inleiding 

 

De Lambertusschool staat voor kwaliteit en goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de 

basisbehoeften van de leerlingen. De basisbehoeften zijn relatie, autonomie en competentie. 

We werken aan deze drie basisbehoeften onder andere door het zelfregulerend leren en het 

werken in bouwen.  

 

Relatie: 

Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd door anderen, dat anderen 

met hen om willen gaan. Zonder de vervulling van deze behoefte ontstaat er geen veiligheid 

en volgt er geen optimaal leerproces. 

Er wordt aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling en aan de sociale vaardigheden, 

die noodzakelijk zijn om goede relaties aan te gaan. 

 

Competentie: 

Kinderen moeten van zichzelf weten dat ze iets kunnen, dat ze iets kunnen ondernemen 

zonder daar toestemming of hulp van anderen voor nodig te hebben. Binnen de 

klassenorganisatie worden daar voorwaarden voor gecreëerd.  

 

Autonomie: 

Kinderen willen al heel jong zelfstandig zijn, waarbij geloof en plezier in eigen kunnen 

belangrijk zijn voor een positief zelfbeeld. Hiervoor bieden we een leeromgeving aan waarin 

veiligheid en gewaardeerd worden belangrijk zijn. Ten aanzien van het leerstofaanbod 

volgen we een aantal methodes voor de specifieke vakgebieden. Daarbinnen differentiëren 

we. Voor sommige kinderen is dit echter niet genoeg. Deze kinderen vragen meer van ons, 

zij vragen extra zorg en een passend aanbod uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden 

van het kind. 
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2. Visie op zorg  

 

Wij werken op onze school via de 1-zorgroute. Voor alle leerlingen gaan we in eerste 

instantie uit van de basisondersteuning. Soms is deze begeleiding en ondersteuning niet 

voldoende en zijn er preventieve maatregelen en/of extra hulp nodig. Op de 

Lambertusschool wordt de extra ondersteuning en begeleiding in principe binnen de eigen 

groep gegeven door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht kent de leerlingen het beste 

en op deze manier blijven de leerlingen betrokken bij de groep. De ondersteuning en 

begeleiding varieert van extra aandacht en uitleg tot het werken met individuele leerlijnen. De 

extra begeleiding in de groep staat beschreven in het groepsoverzicht. De arrangementen en 

individuele leerlijnen zijn in het ontwikkelingsperspectief beschreven. 

 

Het kan zijn dat een leerling laag of juist heel erg hoog scoort. Voor beide gevallen betekent 

het dat er zorgvuldig gekeken wordt welke leerstof het beste aansluit bij het niveau van het 

kind.  

Voor leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding krijgen geldt dat het behalen van de 

kerndoelen het uitgangspunt is. Wanneer dit niet haalbaar is zal in overleg met de ouders 

overgegaan worden op een eigen leerlijn, voor het vakgebied, dat daarvoor in aanmerking 

komt. Tevens zal er dan een ontwikkelingsperspectief opgesteld worden voor dat vakgebied. 

 

Wij willen er zorg voor dragen dat elke leerling van de Lambertusschool een doorgaande 

ontwikkeling doormaakt die recht doet aan de mogelijkheden van deze leerling. 

Passend onderwijs regelt de zorgplicht voor schoolbesturen en geeft scholen de opdracht 

aan alle leerlingen passend onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden van de school. 

Voor de leerlingen die een verdergaande ondersteunings- of begeleidingsvraag hebben kan 

er bij het eigen bestuur of het samenwerkingsverband een arrangement aangevraagd 

worden.  

Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan er besloten worden om een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Met deze verklaring kan de leerling naar 

het speciaal (basis) onderwijs overstappen.  
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3. Verdeling van taken 

 

Kerntaken van de leerkracht  

• Zorgt voor een veilig en pedagogisch klimaat, waarbinnen iedere leerling zichzelf 

mag zijn. Er is ruimte voor verschillen in opvatting, leerwijze, interesse en 

geaardheid. 

• Bevordert respect voor elkaar en elkaars zienswijze. 

• Draagt zorg voor een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen leerkracht en 

leerling. 

• Stemt onderwijs in die mate af dat de leerling zich competent voelt. 

• Creëert een leeromgeving waarbij leerlingen verantwoordelijkheid kunnen nemen 

voor hun eigen leerproces en zich mede daardoor autonoom voelen. 

• Is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de planning, uitvoering en evaluatie van het 

onderwijs binnen de groep. 

• Is ook eindverantwoordelijk als studenten van Fontys Pabo ’s-Hertogenbosch 

onderwijs verzorgen in de groep. 

• Communiceert helder met ouders om de wederzijdse betrokkenheid te stimuleren.  

• Administreert en registreert alle relevante informatie betreffende de groep en de 

individuele leerling volgens de schoolafspraken. 

 

Kerntaken van de intern begeleider 

• Geeft vorm aan een effectieve zorgstructuur en zorgcultuur binnen de school. 

• Stuurt veranderingsprocessen aangaande de leerlingenzorg aan samen met de 

directie. 

• Coacht en begeleidt individuele leraren en het team als groep, zodat deze 

zelfstandig, zelfverantwoordelijk en adequaat met de zorg in de groep om kunnen 

gaan. 

• Houdt deskundigheidsniveau up-to-date door (bij-)scholing en bijwonen van 

netwerkbijeenkomsten, volgen van recente ontwikkelingen o.a. door lezen van 

vakliteratuur en vragen om directe feedback aan collega’s en directie. 

• Is verantwoordelijk voor de toetskalender. 

• Analyseert samen met de leraar de resultaten van de methode-gebonden toetsen en 

de toetsen van het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS). 

• Houdt groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. De intern begeleider spreekt 

met de leerkracht onder meer over het welbevinden, de leerprestaties, de sfeer in de 

groep, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de extra zorg en de contacten met ouders. 
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• Kerntaken van de ambulant begeleider 

• Begeleidt planmatig leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften. 

• Draagt zorg voor een adequaat en effectief werkcontact met intern begeleider en 

leerkrachten. 

• Versterkt samen met de leerkrachten, de intern begeleider en de directie de 

basisvorming. 

 

Kerntaken van de directeur 

• Is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het (zorg)team. 

• Draagt zorg voor afstemming van algemene beleidsvoornemens en zorgbeleid. 

• Neemt actief deel aan de zorgteam vergaderingen. 

• Draagt zorg voor de benodigde facilitering om het voorgenomen zorgbeleid naar 

behoren uit te kunnen voeren. 

 

Kerntaken van het zorgteam 

• Binnen onze school is er een zorgteam. De schoolmaatschappelijk werker, 

jeugdverpleegkundige, de directeur en de intern begeleider maken deel uit van dit 

zorgteam. Dit team kan op verzoek worden uitgebreid met bijvoorbeeld jeugdarts, 

politie, veilig thuis e.d. 

• Ieder schooljaar worden er een aantal gezamenlijke overlegmomenten gepland. 
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4. 1-Zorgroute met zorgniveaus 

 

Op de Lambertusschool wordt passend onderwijs gegeven. Dit betekent dat het onderwijs op 

de Lambertus zo goed mogelijk afgestemd wordt op de onderwijsbehoeften van alle 

leerlingen. De Lambertus heeft de leerlingenzorg georganiseerd binnen de kaders van 5 – 

zorgniveaus.  

 

De werkwijze is gebaseerd op de 1-zorgroute. Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- 

en boven-schools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Hier een algemene uitleg over de 1-zorgroute: 
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Op groepsniveau is het ontwikkelmodel van de 1-zorgroute de leidraad.                         

Het stappenplan kent de volgende stappen:  

• Evalueren en verzamelen van gegevens in het groepsoverzicht algemeen en zo 

nodig in het groepsoverzicht van een of meerdere specifieke vakgebieden. 

• Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

• Het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften, observatie bevorderende en 

belemmerende factoren. 

• Het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften. 

• Extra zorg inplannen. 

• Handelen volgens methode en IGDI-model. Extra zorg uitvoeren.  

 

Op schoolniveau is er op de Lambertusschool een ondersteuningsstructuur ingericht waarbij 

de leerkracht ondersteund wordt bij het doorlopen van de cyclus van de 1-zorgroute. De 

intern begeleider is hierbij de coach van de leerkracht en de coördinator van de 

zorgleerlingen. 

 

Binnen elk van de 5 zorgniveaus blijft de leerkracht verantwoordelijk voor: de voortgang in de 

ontwikkeling van het kind, het opstellen, uitvoeren en evalueren van het groepsoverzicht en 

het op de hoogte stellen van de ouders met betrekking tot afspraken. 

 

Blijkt tijdens de groepsbespreking of leerlingbespreking dat de hulp die de leerkracht heeft 

gegeven op zorgniveau 1 en 2 niet toereikend is, dan wordt de zorg opgeschaald naar 

zorgniveau 3.  

 

De intern begeleider voert dan als het nodig is een didactisch onderzoek uit, analyseert het 

ontwikkelingsverloop of gaat de leerling observeren. Indien nodig kan er besloten worden dat 

de interne orthopedagoog/psycholoog wordt ingeschakeld voor consultatie, observatie en/of 

onderzoek e.d. 

 

Wanneer de intern geboden hulp niet voldoende vooruitgang oplevert kan de expertise van 

andere deskundigen gevraagd worden. De ouders dienen hiertoe schriftelijk toestemming te 

geven. Bij inschakelen van deze deskundigen behoort het kind tot zorgniveau 4. 

Zorgniveau 5 wordt bereikt wanneer de zorg op onze basisschool niet toereikend is voor de 

leerling en het kind geplaatst wordt op het Speciaal (Basis) Onderwijs. 
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Zorgniveaus 

Niveau 1: Zorg op groepsniveau 

1.1 De leerkracht voorziet in goed onderwijs, een goed klassen-management en een 

goed pedagogisch klimaat afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De 

begeleiding vindt planmatig plaats volgens aanwijzingen in de methode. 

1.2 Er wordt gewerkt volgens het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe 

Instructie-model) 

1.3  Beslissingen over deze algemene zorg op groepsniveau zijn voorbehouden aan de 

groepsleerkracht. De besluitvorming kan plaatsvinden in een collegiaal overleg met 

bijvoorbeeld bouwcollega’s en/of de intern begeleider. 

1.4 Rol van de ouders: Een goede informatie-uitwisseling met de ouders is van belang. 

Dit vindt plaats binnen de normale schoolprocedures. 

1.5  Registratie vindt plaats in het leerlingvolgsysteem ESIS met betrekking tot de niet 

methode-gebonden toetsen. Daarnaast noteren leerkrachten de vorderingen op de 

methode-gebonden toetsen. 

 

Niveau 2: Extra zorg op groepsniveau 

De leerkracht is in staat om te signaleren, analyseren, begeleiden en arrangeren. 

2.1 Extra instructie en in oefening in de kleine groep.  

2.2 Naar aanleiding van methode-gebonden toetsen: extra hulp organiseren in de klas. 

(pre-teaching, re-teaching, instructietafel); toepassen van differentiatiemodellen vanuit 

de methode. 

2.3 Inzetten van extra remediërend materiaal vanuit de methode.  

2.4 Beslissingen over deze extra zorg op groepsniveau zijn voorbehouden aan de 

groepsleerkracht. De besluitvorming kan plaatsvinden in een collegiaal overleg met 

bijvoorbeeld bouwcollega’s en/of de intern begeleider. 

2.5 Rol van de ouders: Een goede informatie-uitwisseling met de ouders is van belang. 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het inlichten van de ouders m.b.t. het feit 

dat hun kind extra zorg ontvangt op groepsniveau. 

2.6 De registratie van deze extra zorg is terug te vinden in de 

groepsmap/groepsoverzicht. 
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Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen    

3.1 Intern begeleider gaat zich verder verdiepen in de leerling om een completer beeld te 

krijgen. Tevens kan er gebruikt gemaakt worden van de consultatie van de 

orthopedagoog/psycholoog van Scala. 

De leraar observeert dagelijks op de specifieke onderdelen waarop extra begeleiding 

is ingezet, houdt de vorderingen op toetsen en LOVS bij en analyseert met de intern 

begeleider de resultaten. De intern begeleider verzamelt gegevens en analyseert het 

ontwikkelingsverloop tot nu toe. De intern begeleider voert zo nodig een didactisch 

onderzoek uit, analyseert het resultaat, observeert de leerling en bespreekt de 

handelingsadviezen met de leerkracht. De leerstof en de instructie worden afgestemd 

op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling: pre-teaching, remedial teaching 

en het gebruik van remediërende materialen. Mochten deze aanpassingen niet 

voldoende zijn, dan volgt consultatie van de orthopedagoog/psycholoog van Scala. 

3.2 Inzetten van methodeonafhankelijk remediërend materiaal (bv. hulpboeken bij het 

CITO- LVS, orthotheekmateriaal) Dit gebeurt op advies van IB en wordt ingezet  door 

de leerkracht. 

- Pre-teaching: voorbereiding op leer- en leesstof. 

- Extra zorg binnen de groep. 

3.3 Beslissingen over de voortgang van deze extra zorg aan de leerling worden door de 

leerkracht en de intern begeleider genomen.  

3.4 Rol van de ouders: Ouders worden door de groepsleerkracht voorafgaand aan acties 

op de hoogte gesteld, geven schriftelijk toestemming voor een eventuele consultatie 

met de orthopedagoog/psycholoog en worden dan bij deze consultatie uitgenodigd. 

3.5 De registratie wordt gedaan in de groepsmap en het groepsoverzicht. De gegevens 

omtrent de voortgang worden opgenomen in het leerling-dossier.  

 

Niveau 4: Extra zorg op schoolniveau door deskundigen (verdieping) 

4.1 Raadplegen van DBG-per (Deskundige Bevoegd Gezag)  

4.2 Inschakelen van externe psychodiagnostiek. 

4.3 Inschakelen boven-schoolse hulp (bijv. ambulante begeleiding) 

4.4 Via zorgteam verwijzen naar instanties zoals SMW, GGD, Veilig thuis.. 

4.5 De intern begeleider, de groepsleerkracht en de directeur nemen samen de beslissing 

 om een leerling op zorgniveau 4 te gaan bespreken met externen.  

4.6 Rol van de ouders: Als externen worden betrokken bij de leerling, is er intensief 

contact met de ouders hierover. Ouders geven toestemming als hun kind wordt 

besproken met externen.  Dit geldt ook voor onderzoek en observatie.  
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4.7 Alle hieraan gerelateerde documenten, alsmede de voortgang, worden in Esis bij de 

registraties opgeslagen. 

4.8 Als de school handelingsverlegen is en de zorg gaat de basisondersteuning te boven, 

dan gaan we over tot het aanvragen van een arrangement via Scala of de TAC 

(Toelatings en Advies Commissie) van het samenwerkingsverband PO Langstraat, 

Heusden, Altena. 

 

Niveau 5: Plaatsing in het SBO/SO  

5.1 Plaatsing in het SBO/SO wordt gedaan omdat voor sommige leerlingen deze vorm 

van onderwijs noodzakelijk is om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te 

voldoen. De onderwijsbehoeften van de leerling gaan zorgniveau 1 tot en met 4 te 

boven. 

5.2 De beslissing hierover wordt genomen door de Toelatings en Advies Commissie van 

het SamenWerkingsVerband. (TAC). 

Deze commissie moet hiervoor dan een Toelaatbaarheidsverklaring afgeven.  

5.3 Rol van de ouders: De ouders spreken hun vertrouwen uit dat plaatsing in het SBO of 

SO een passend aanbod is voor hun kind. Zij melden hun kind aan bij het SBO of SO. 

Indien ouders niet akkoord zijn met plaatsing van de leerling in het SBO of SO wordt 

er een consulent ingeschakeld ter bemiddeling en wordt de directeur van het SWV 

PO Langstraat, Heusden, Altena daarvan op de hoogte gesteld. 

5.4 De registratie betreffende de voortgang wordt gedaan in het leerling-dossier. Als de 

leerling naar S(B)O gaat, dan vindt er een digitale en warme overdracht plaats. 

  



12 
 

5. Zorg op de Lambertusschool a.h.v. de 5 zorgniveaus  

 

Inleiding:  

In dit hoofdstuk beschrijven we de zorg, zoals die gegeven wordt op de Lambertusschool 

aan de hand van de 5 zorgniveaus, die we in hoofdstuk 4 hebben toegelicht. We bedoelen 

hiermee de zorg voor alle leerlingen, de groep, het klassenmanagement en de zorg voor 

leerlingen met speciale leerbehoeften.  

 

Een leerling met speciale leerbehoeften is een leerling: 

 

• waarvan met behulp van het leerlingvolgsysteem een probleem in de ontwikkeling is 

geconstateerd; 

• waarvan via de methode-gebonden toetsen en de geformuleerde criteria het 

verkregen signaal wordt bevestigd; 

• waarvan de leerkracht en/of de ouders de indruk hebben dat er een structureel 

probleem aanwezig is; 

• die een enkelvoudig of meervoudig probleem heeft op cognitief en/of sociaal-

emotioneel en/of motorisch gebied; 

• waarbij sprake is van een vertraagde of versnelde ontwikkeling op één of meerdere 

vormingsgebieden; 

• die extra zorg verdient bij het werken aan de belemmeringen in de ontwikkeling. 
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Zorgniveau 1 en 2: De zorg in de groep 

 

 

 

De zorg, die de leerkracht geeft in de groep, valt onder zorgniveau 1 en 2. 

Deze zorg is onder te verdelen in drie onderdelen: 

A. Model van lesgeven 

B. Pedagogisch klimaat, veiligheid en welbevinden van de leerlingen 

C. Het vastleggen en volgen van de zorg in de groep 

Deze drie onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt. 

 

A. Model van lesgeven 

• IGDI-model  

Op de Lambertusschool wordt er lesgegeven via het IGDI-model. De letters IGDI 

staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Het IGDI-model is een 

variant op het Directe Instructie model en is gebaseerd op twee principes: 

• De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg 

• De leerlingen leren door oefening en herhaling. 

 

Er is een verdeling in verschillende fasen. De eerste fasen van het IGDI-model 

creëren condities om te leren. In de daaropvolgende fasen wordt er geleerd. 

Het doel van het IGDI-model is dat alle leerlingen de basisstrategieën beheersen van 

een bepaalde leerstof. Maar ook dat er ruimte is voor differentiatie. 
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De fasen van het IGDI-model zijn: 

• Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep). 

• Interactieve instructie en begeleid inoefenen (soms zonder de plusleerlingen 

die geen instructie nodig hebben en zelfstandig aan het werk gaan). 

• Daarna gaat de groep uiteen. De basisgroep en de plusgroep gaan 

zelfstandig werken. De verlengde instructie groep krijgt extra instructie van de 

leerkracht.  

• Zelfstandig werken van de gehele groep (leerkracht loopt rond en helpt waar 

nodig) 

• Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep). 

 

B. Pedagogisch klimaat, veiligheid en welbevinden van de leerlingen  

 

• Klimaatschaal en Siga 

De Klimaatschaal is een hulpmiddel om de beleving van leerlingen en leerkrachten 

van het pedagogisch klimaat in een klas te meten. Er is een aparte leerling- en 

leerkrachtversie, zodat zowel leerlingen als leerkrachten kunnen aangeven welk 

klimaat er in de klas heerst. De Klimaatschaal is niet alleen een meetinstrument, 

maar ondersteunt leerkrachten ook bij de verbetering van het pedagogisch klimaat in 

hun klas. De SIGA is een signaleringslijst voor gedrag, waarbij de leerling een 

zelfbeoordeling van zijn/haar gedrag geeft (SIGA-leerling) en de leerkracht een 

gedragsbeoordeling over individuele leerlingen geeft (SIGA-leerkracht). 

 

De leerkrachtversie van de klimaatschaal wordt tweemaal per jaar ingevuld door de 

leerkrachten van groep 1-8.  De leerlingen in groep 3 en 4 vullen de sproetjeslijst in 

en de leerlingen van groep 5-8 vullen de leerlingversie van de klimaatschaal in. 

Daarnaast wordt de SIGA vanaf groep 5 ingevuld door de leerlingen. Als de uitslag 

hiervan zorgen baart, vult ook de leerkracht de SIGA nog in, waardoor deze beter 

zicht krijgt op het totaal beeld van de leerling. 

 

Naar aanleiding van de klimaatschaal worden er een klassenvergaderingen 

gehouden en eventuele nodige acties uitgezet, met als doel: 

• de sfeer in de groep verbeteren,  

• de orde in de groep te bespreken, 

• de kwaliteit van interactie met elkaar te verbeteren. 

Naar aanleiding van de SIGA kunnen er leerkrachtgesprekken met leerlingen en 

eventueel ouders volgen. 
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• WMKPO 

Werken met Kwaliteit (WMK) is een kwaliteitsinstrument. Het legt de basis voor goede 

kwaliteitszorg. Er wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten met betrekking tot de 

sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van 

leerling- en leerkrachtvragenlijsten. 

 

• SWPBS 

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is gericht op het creëren van een 

omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het 

gezamenlijk formuleren van de waarden, die we als school belangrijk vinden. Vervolgens 

heeft de Lambertusschool het gedrag dat past bij deze waarden benoemd en leert het de 

leerlingen dit gedrag actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief 

bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke 

leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. 

 

C. Het vastleggen en volgen van de zorg in de groep 

• Groepsmap  

Elke groepsleerkracht heeft voor zijn groep een groepsmap in de klas.  

De leerkracht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze map. 

De map heeft de volgende inhoud: 

 

Groep: 

- Algemene leerling gegevens en medische gegevens 

- Overzicht wachtwoorden en codes , die nodig zijn voor vervanger 

- Overzicht wachtwoorden en codes , die de leerlingen gebruiken 

- Indeling in instructiegroepen  

- Plattegrond van de klas 

 

Afspraken en kwaliteit: 

- Afspraken in de klas (verjaardagen etc.) 

- Kwaliteitskaarten 

- PBS afspraken 

- Speelplaatsregels 

- Afspraken rondom registraties in Esis 
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Roosters en kalenders: 

- Jaarplanning 

- Toetskalender 

- Surveillancerooster 

- Gymrooster en planning 

- Weekrooster met daarbij planning van extra zorg  

- Meldcodefolder 

- Boekje start schooljaar 

 

• Groepsoverzichten 

De leerkrachten maken tweemaal per jaar groepsoverzichten in Esis. Deze overzichten 

worden ook tweemaal per jaar geëvalueerd op leerling niveau. De eerste periode loopt 

van augustus tot januari en de tweede periode loopt van januari tot juli. Naast de 

groepsoverzichten houden ze in de groepsmap bij, welke extra zorg er wordt gegeven en 

hoe dit is verlopen. 

 

Groep 1-2 maakt een algemeen groepsoverzicht. Er wordt tevens aangegeven in de 

groepsoverzichten van kleuterontwikkeling en rekenen in welke groep de leerlingen 

instructie krijgen.  

Daarnaast maken ze gebruik van het leerling volgsysteem van Pravoo, waarin de 

vorderingen en bijzonderheden van de leerlingen worden bijgehouden. 

 

Groep 3 maakt naast het algemene groepsoverzicht, de eerste periode, 

groepsoverzichten van rekenen en technisch lezen. In de tweede periode wordt dit 

verder aangevuld met een groepsoverzicht voor spelling.  

 

De leerkrachten van groep 4-8 maken naast het algemene groepsoverzicht, 

groepsoverzichten van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.  

 

• Groepsbespreking en leerlingbespreking met de intern begeleider (IB) 

In september/oktober en in februari vinden de groepsbesprekingen plaats. Hiervoor wordt 

een vast format gebruikt. De leerkrachten vullen dit in als voorbereiding, daaronder komt 

het verslag van de groepsbespreking te staan, dat gemaakt wordt door IB.  

In de maand hierna volgt de leerlingbespreking. Hierbij worden leerlingen besproken die 

opvallen qua gedrag, sociale-emotionele ontwikkeling, motoriek of qua leerresultaten 

naar de boven- of onderkant. Tijdens de groepsbespreking wordt afgesproken welke 

leerlingen er worden besproken. Ook hier wordt gewerkt in een vast format. IB maakt de 
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eerste voorbereiding en vervolgens vult de leerkracht het aan. Na het gesprek maakt IB 

een verslag en zorgt dat het in het leerlingdossier van Esis wordt gehangen. Uit de 

leerlingbespreking kunnen er eventuele acties voortkomen zoals bijvoorbeeld: bepaalde 

aanpak in de klas, observatie door IB, consultatie met de orthopedagoog of psycholoog 

van Scala, verwijzing naar hulpinstantie etc. Groepsbesprekingen en 

leerlingbesprekingen vallen onder zorgniveau 1-2, als daarna acties worden uitgezet en 

interne of externe deskundigen worden geraadpleegd dan wordt het zorgniveau 

opgeschaald. 
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Zorgniveau 3: Interne extra zorg  

 

 

 

Als de zorg die geboden wordt in zorgniveau 1 en 2 niet voldoende is wordt deze 

opgeschaald naar niveau 3. Er worden in dit zorgniveau interne deskundigen geraadpleegd 

zoals bijvoorbeeld IB, orthopedagoog/psycholoog van Scala en de interne 

vertrouwenspersoon. 

De interne extra zorg is onder te verdelen in vier onderdelen: 

A. Oudergesprekken  

B. Consultatie  

C. Didactisch onderzoek/observatie 

D. Interne vertrouwenspersoon 

Deze vier onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt 

 

A. Oudergesprekken 

De leerkracht verzorgt de contacten met de ouders. (zorgniveau 1 en 2) Op verzoek van 

leerkracht en/of ouders en/of IB, kan er besloten worden een oudergesprek te plannen 

met de intern begeleider. (zorgniveau 3). 

 

B. Consultatie  

Gemiddeld wordt er zes keer per jaar consultatie gepland met de orthopedagoog of 

psycholoog van Scala. Consultatie is het overleg over zorgleerlingen en waarbij advies is 

gewenst. Leerlingen kunnen worden aangemeld door de leerkracht/IB. Hiervoor moet 
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een vast format worden ingevuld ter voorbereiding en ouders moeten dit ondertekenen. 

Ouders worden uitgenodigd om naar de consultatie te komen. Vanuit dit overleg kunnen 

er acties worden uitgezet, zoals bijvoorbeeld speciale aanpak in de groep, observatie van 

orthopedagoog/psycholoog, onderzoek of verwijzing naar arts. 

 

C. Didactisch onderzoek/observatie 

De Intern begeleider kan kleine onderzoekjes/observaties doen om vervolgstappen te 

kunnen zetten met de leerling/leerkracht.  

De orthopedagoog/psycholoog kan kleine onderzoeken/observaties doen, nadat de 

leerling is besproken in de consultatie. Hierna kunnen er weer verdere acties uitgezet 

worden, zoals bijvoorbeeld speciale aanpak in de groep, verder onderzoek of verwijzing 

naar arts. 

 

D. Interne vertrouwenspersoon  

Om het sociaal veilige klimaat nog beter te waarborgen heeft de school enkele 

contactpersonen aangesteld tot wie de leerlingen, de ouders en het personeel zich 

kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde 

gedragsregels. Op de Lambertusschool zijn twee interne vertrouwenspersonen. Bij deze 

interne vertrouwenspersoon kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht met 

vragen, opmerkingen of vermoedens van grens- overschrijdend gedrag. De 

vertrouwenspersoon kan ook met een van deze personen zelf in gesprek gaan. Zie 

verder bijlage Meldcode. 
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Zorgniveau 4: Externe extra zorg  

 

 

 

 

Als de zorg die geboden wordt in zorgniveau 3 niet voldoende is, wordt deze opgeschaald 

naar niveau 4. Er worden in dit zorgniveau externe deskundigen geraadpleegd zoals 

bijvoorbeeld het samenwerkingsverband, GGD, Farent, politie, externe vertrouwenspersoon. 

De externe extra zorg  is onder te verdelen in vier onderdelen: 

A. Arrangementen  

B. Overleg GGD en Farent  

C. Externe vertrouwenspersoon 

Deze drie onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt 

 

A. Arrangementen van Scala of van de TAC (Toelaatbaarheid en Advies Commissie van 

het samenwerkingsverband Langstraat Heusden Altena) 

Er zijn vanuit het samenwerkingsverband twee soorten arrangementen: lichte 

arrangementen, die lopen via Scala en arrangementen die lopen via de TAC. 

Bij beide arrangementen geldt dat de zorg eerst besproken is in de consultatie met de 

orthopedagoog/psycholoog van Scala. Een arrangement kan worden aangevraagd als de 

onderwijsbehoeften de basisondersteuning overstijgen. Er wordt van de school verwacht, 

dat er in de groep aanpassingen zijn gedaan om tegemoet te komen aan de behoeften 

van de leerling. De school moet kunnen aantonen wat er gedaan is en wat het effect van 
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de aanpassingen is geweest. De DBG’er (deskundige bevoegd gezag) van Scala beslist 

of er een arrangement aangevraagd mag worden. 

De lichte arrangementen, die lopen via Scala zijn over het algemeen kortdurend en het 

betreft minder zware zorg. De arrangementen die lopen via de TAC hebben over het 

algemeen een langere looptijd en hierbij is de zorg complexer. 

Bij het aanvragen van een arrangement worden de ouders nauw betrokken en ze moeten 

hiervoor ook toestemming geven. Dit alles wordt met behulp van vaststaande formulieren 

gedaan. 

Als een arrangement wordt toegekend moet er een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

worden gemaakt. Hierin staat welke onderwijsdoelen het kind zal kunnen behalen. 

Voor extra ondersteuning voor blinde of slechtziende leerlingen of leerlingen met gehoor-

, spraak- of taalproblemen kunnen er arrangementen worden aangevraagd bij 

respectievelijk Visio of Auris. Dit loopt dus niet via het samenwerkingsverband 

Langstraat, Heusden, Altena. 

 

B. Overleg GGD en Farent 

Ongeveer vijfmaal per jaar is er een overleg van het zorgteam. In het zorgteam zitten 

vast schoolmaatschappelijk werker van Farent, verpleegkundige van de GGD, IB en 

directeur. Daarnaast zijn er vrije stoelen om andere disciplines uit te nodigen zoals 

politie, Veilig Thuis, jeugdarts van de GGD, ouders, leerkracht etc. 

 

C. Externe vertrouwenspersoon 

De externe vertrouwenspersoon heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is 

aan een schoolbestuur of individuele school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit 

gewaarborgd. Deze externe vertrouwenspersoon neemt vertrouwelijke zaken in 

behandeling en kan terecht bij diverse hulp- verlenende instanties of de speciaal hiervoor 

in het leven geroepen klachtencommissie. 
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Zorgniveau 5: Speciaal (Basis) Onderwijs  

 

 

 

Als de zorg die geboden wordt in zorgniveau 4 niet voldoende is, wordt deze opgeschaald 

naar niveau 5. Deze zorg wordt niet gegeven op de reguliere basisschool zoals de 

Lambertusschool, maar een school voor speciaal (basis) onderwijs. Hieronder wordt 

omschreven hoe een leerling naar dit soort onderwijs verwezen kan worden. 

 

De periode op de basisschool is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Het streven is 

dat leerlingen zoveel mogelijk op de reguliere basisschool begeleid worden. Maar voor 

sommige leerlingen is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs 

(SO) een meer passende plek om zich te ontwikkelen. 

Voor de toelating tot een speciale (basis)school is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van 

het SWV Langstraat, Heusden, Altena nodig.  

Voor toelating tot een SBO of SO vraagt de school samen met de ouder de TLV aan. De 

school levert de benodigde informatie aan over het kind. De Toelaatbaarheids en Advies 

Commissie (TAC) beoordeelt of de toelating van een leerling tot het speciaal (basis) 

onderwijs noodzakelijk is of dat er eerst een ander arrangement (extra begeleiding of 

middelen) wordt afgegeven om te bezien of dat toereikend is. Bij het aanvragen van een TLV 

worden de ouders nauw betrokken en moeten hiervoor ook toestemming geven. Dit alles 

wordt met behulp van vaststaande formulieren gedaan. 
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De TAC moet kunnen uitleggen hoe zij tot het besluit is gekomen. Zij werkt daarom altijd 

volgens een vaste procedure en onderbouwt het besluit met duidelijke argumenten. 

Zonder een TLV kan het kind niet naar een school voor speciaal (basis) onderwijs. 

Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag bij de 

commissie. Als ouders het niet eens zijn met de uitspraak van de TAC kunnen ze bezwaar 

aantekenen. De procedure hiervoor kunt u terugvinden op de website van het 

samenwerkingsverband: https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/po 

 

Een toelating tot een speciale school voor blinde of slechtziende leerlingen of leerlingen met 

gehoor-, spraak- of taalproblemen wordt niet door het samenwerkingsverband geregeld maar 

door Auris of Visio. 

  

https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/po
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6. Vastlegging van gegevens 

In dit hoofdstuk omschrijven we hoe we de gegevens van de leerlingen vastleggen.  

We maken een onderverdeling in : 

A. Dossiervorming  

B. Toetsen/vragenlijsten 

De twee onderdelen worden hieronder verder uitgewerkt. 

 

A. Dossiervorming 

• Rechten en plichten met betrekking tot het dossier 

In de wet zijn de rechten van de ouders/verzorgers vastgelegd.  

Zij hebben de volgende rechten:  

• Recht van kennisgeving: ouders dienen op de hoogte te zijn van de 

geregistreerde gegevens van hun kind; 

• Recht op kennisneming: gegevens van oud-leerlingen dienen tot 5 jaar na 

het verlaten van de school bewaard te blijven; 

• Recht op inzage: iedere ouder of verzorger heeft te allen tijde het recht alle 

gegevens van zijn eigen kind die verzameld zijn in te zien; 

• Recht op verbetering: ouders hebben het recht om veranderingen in de 

persoonsgegevens te laten aanbrengen; 

• Recht van kennisneming van verstrekking: overdracht van kennis aan 

derden kan alleen na schriftelijke toestemming van de ouders.  

• Groepsmap 

Elke groepsleerkracht heeft voor zijn groep een groepsmap in de klas.  

De leerkracht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze map. Zie hoofdstuk 5 voor 

de verdere uitwerking hiervan. 

 

• Esis 

• Digitaal leerling dossier  

- Een dossier kan worden ingezien door ouders/verzorgers (op 

afspraak), leerkrachten, directie en intern begeleider. Derden 

mogen alleen met toestemming van de directeur, de intern 

begeleider en de ouders het dossier inkijken. 

- Gegevens uit het dossier kunnen alleen na schriftelijke 

toestemming van de ouders/verzorgers aan derden worden 

doorgegeven. 
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- De inhoud van een dossier wordt 5 jaar nadat de betreffende 

leerling de school heeft verlaten, vernietigd. 

- Vulling en beheer van het dossier valt onder de 

verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht/ intern begeleider 

- De gegevens worden per schooljaar gebundeld. 

- In het digitale dossier worden de volgende gegevens bewaard: 

• persoonsgegevens 

• gegevens, die door een vorige school zijn verstrekt (bij 

verhuizing); 

• pedagogisch-didactische verslagen; 

• analyse formulieren van methoden gebonden toetsen; 

• verslagen externe instanties 

• observatieverslagen 

• verslagen van besprekingen met ouders/verzorgers  

• groepsplannen, begeleidingsplannen, leerlijnen, 

ontwikkelingsperspectieven 

• evaluaties van groepsplannen, begeleidingsplannen, 

leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven 

• onderzoekgegevens van externe instanties, zoals bijv. 

logopedische verslagen, psychologische verslagen 

• absentieregistraties 

 

• Groepsoverzicht 

Een groepsoverzicht bevat concrete en praktisch aanwijzingen voor 

het aanbod en de inrichting van het onderwijs voor een komende 

periode betreffende een vakgebied. Een groepsoverzicht geeft inzicht 

in de observatie bevorderende en belemmerende factoren van de 

leerlingen, tevens worden ook de onderwijsbehoeften omschreven. De 

leerlingen worden ingedeeld in drie niveaugroepen: Verlengde 

instructiegroep (niveau 1), basisgroep (niveau 2) en plusgroep (niveau 

3). Levelwerk is een specialisatie van niveau 3. 

 

• Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

- Wanneer voor een leerling door een grote ontwikkelingsachterstand of 

een grote ontwikkelingsvoorsprong de aangeboden leerstof niet meer 

passend is, wordt er een perspectief op maat gemaakt. In dit 
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ontwikkelingsperspectief worden de doelen per half jaar beschreven 

en per half jaar geëvalueerd en bijgesteld.  

- De groepsleerkracht en de intern begeleider zijn verantwoordelijk voor 

het maken, het beheren en de uitvoering van het 

ontwikkelingsperspectief en voor de communicatie ervan naar de 

ouders.  

- De wet passend onderwijs geeft aan dat er voor leerlingen met een 

arrangement een ontwikkelingsperspectief moet zijn. In het 

ontwikkelingsperspectief wordt de te verwachte uitstroombestemming 

van de leerling opgenomen en de onderbouwing hiervan. Daarbij 

wordt gewezen op de mogelijkheden van de leerling in relatie tot de 

voor de uitstroombestemming vereiste kennis en vaardigheden. In het 

ontwikkelingsperspectief worden ook de te bieden ondersteuning en 

begeleiding opgenomen en eventueel afwijkingen van het 

onderwijsprogramma. De school evalueert het 

ontwikkelingsperspectief tenminste een keer per jaar met de ouders en 

stelt het zo nodig bij. 

 

B. Toetsen/vragenlijsten 

• Methode toetsen 

In de methodes, die worden gebruikt, wordt ieder hoofdstuk/blok 

afgesloten met een toets. Er wordt de kennis getoetst van het 

betreffende hoofdstuk/blok. 

 

• Cito en digitale Cito 

De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd. We noemen deze toetsen 

methodeonafhankelijke toetsen, omdat ze los van de methode staan. 

Niet methodegebonden toetsen zijn belangrijk om de 

vaardigheidsgroei van leerlingen te kunnen meten over een langere 

periode. Deze toetsen hebben een belangrijke functie:  

• Ze zijn objectiever. 

• Ze maken vergelijking mogelijk met andere leerlingen, 

groepen, scholen, etc. 

• Ze meten de output van het onderwijs, in termen van 

een algemene vaardigheid. 

• Ze geven een indicatie aan van het 

functioneringsniveau van de leerling. 
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 Er zijn per schooljaar twee toets periodes, januari/februari (M-meting:   

 middenmeting) en juni/juli (E-meting: eindmeting). De toetsen kunnen    

 op papier of digitaal gemaakt worden. Als een toets, m.u.v. rekenen- 

 basisbewerkingen, digitaal gemaakt wordt, gaat dit in overleg met IB. 

 

• Pravoo 

Pravoo is een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van jonge 

kinderen zorgvuldig te volgen. Het Pravoo-volg- en hulpsysteem voor 

groep 1 en 2 en begin groep 3 bevat observatie-items voor 10 

ontwikkelingsaspecten: kring, spelen, werken, taal, motoriek, rekenen, 

auditieve en visuele waarneming, redzaamheid en afscheid nemen.  

 

• Eindtoets 

Een eindtoets is verplicht voor alle reguliere basisscholen. Op de 

Lambertusschool gebruiken we de IEP. De IEP Eindtoets is bedoeld 

om inzicht te geven in de vaardigheid van leerlingen op het gebied van 

taal en rekenen. Daarnaast geeft de eindtoets een advies voor het 

voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het 

leerkrachtadvies dat de leerling al gekregen heeft. De eindtoets meet 

de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het 

einde van groep 8. Dit geeft inzicht in de referentieniveaus van de 

leerlingen. Het referentiekader bevat twee niveaus. 

Het basisniveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de 

basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de 

overheid de wens dat een groot deel van de leerlingen op de 

basisschool een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat 

niveau 2F en voor rekenen is dat niveau 1S. 

 

• WMKPO 

Werken met Kwaliteit (WMK) is een kwaliteitsinstrument. Het legt de 

basis voor goede kwaliteitszorg. Er wordt gebruik gemaakt van de 

vragenlijsten met betrekking tot de sociale veiligheid en het 

welbevinden van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van leerling- 

en leerkrachtvragenlijsten. 

 

• Klimaatschaal/Siga 
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De Klimaatschaal is een hulpmiddel om de beleving van leerlingen en 

leerkrachten van het pedagogisch klimaat in een klas te meten. Er is 

een aparte leerling- en leerkrachtversie, zodat zowel leerlingen als 

leerkrachten kunnen aangeven welk klimaat er in de klas heerst.  

De SIGA is een signaleringslijst voor gedrag, waarbij de leerling een 

zelfbeoordeling van zijn/haar gedrag geeft (SIGA-leerling) en de 

leerkracht een gedragsbeoordeling over individuele leerlingen kan 

geven (SIGA-leerkracht). Zie hoofdstuk 5 voor verdere uitwerking 

hiervan. 
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7. Protocollen  

 

7.1 Protocol eigen leerlijn 

 

Algemeen 

• Probeer door goed onderwijs een eigen leerlijn te voorkomen. 

• De leerlijn wordt eventueel ingezet vanaf groep 6. Tenzij vastgestelde stabiele 

kenmerken (bv. Syndroom van Down en/of laag IQ) duidelijk maken dat een eerdere 

leerlijn passend is. 

• De nadruk bij kinderen met een eigen leerlijn ligt op de instructie 

• Kinderen met een eigen leerlijn krijgen LOVS toetsen op maat. 

• Leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoer; intern begeleider is ondersteunend. 

 

Criteria 

• Uit genormeerde toetsen van het CITO blijkt, dat de leerling voor begrijpend lezen, 

rekenen & wiskunde of spelling een leerachterstand heeft van minimaal anderhalf 

jaar. 

• De verwachting bestaat dat de leerling in aanmerking komt voor PRO of (V)SO.  

• De leerling heeft een indicatie voor het S(B)O. 

• De leerling heeft een arrangement. 

• De leerling zal maximaal einddoel groep 6 kunnen halen voor ‘rekenen & wiskunde’, 

taal of begrijpend lezen. 

• De belemmeringen hangen samen met ‘stabiele’ kind kenmerken. 

• De mogelijkheden en beperkingen van de leerling zijn met de psycholoog of 

orthopedagoog van Scala besproken. 
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Er is een realistisch en onderbouwd ontwikkelingsperspectief  

• Er is een prognose beschreven van het eindresultaat basisonderwijs in 

vaardigheidsscores en van het uitstroomperspectief naar het voortgezet onderwijs.  

• Het traject is beschreven met einddoelen en tussendoelen, passend bij de 

mogelijkheden van de leerling en de school. 

 

De eigen leerlijn is planmatig uitgewerkt. 

• De school heeft voor het hele traject de mogelijkheden in kaart gebracht om de 

noodzakelijke instructie en begeleiding te realiseren. 

• De eigen leerlijn wordt in een ontwikkelingsperspectief beschreven. 

• De voortgang wordt minstens tweemaal per jaar geëvalueerd door leerkracht, ouders 

en intern begeleider, waarbij zowel het ontwikkelingsresultaat als het 

begeleidingsproces worden betrokken. Eventuele aanpassingen zijn mogelijk.  

• Wanneer blijkt dat de einddoelen naar beneden moeten worden bijgesteld, is overleg 

met de externe deskundige wenselijk/noodzakelijk.  
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7.2 Protocol kleuterverlenging, doublure en versnelling  

 

Kleuterverlenging 
 

‘Het ministerie van Onderwijs schrijft voor dat kinderen de basisschooltijd in 8 jaar 

aaneengesloten moet kunnen doorlopen (art. 8.7)  De inspectie hanteert de regel dat 

kinderen die voor 1 januari gestart zijn op school aan het einde van het schooljaar 

door moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3’ 

 

Dit houdt in dat  

• leerlingen die vóór januari 4 jaar worden, het daaropvolgende schooljaar instromen in 

groep 2.  

• leerlingen die vóór januari 5 jaar worden, het daaropvolgende schooljaar instromen in 

groep 3.   

 

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van een 

observatiesysteem, CITO-toetsen en de kleuter risico-screening. 

 

Wanneer er twijfels over de vorderingen zijn, wordt dit door de leerkracht van de leerling in 

een gesprek met de ouders aangegeven. In dat gesprek wordt afgesproken welke stappen 

ondernomen worden om de leerling verder te helpen in zijn /haar ontwikkeling. Er wordt van 

alle gesprekken een gesprekverslag in het dagboek gezet met de gemaakte afspraken. De 

definitieve keuze voor wel of geen doorstroom wordt in juni in overleg met de ouders 

gemaakt. 

 

De Lambertusschool besluit tot verlenging van een jaar wanneer: 

• De leerling niet voldoet en te voorzien is dat het gezien zijn/haar achterstand, 

binnenkort tijd niet zal gaan voldoen aan de criteria welke zijn vastgelegd in de 

leerlijnen met betrekking tot de cognitieve vaardigheden die passen bij het te 

verwachten ontwikkelingsniveau behorende bij de leeftijd van het kind. 

• De leerling niet voldoet en te voorzien is dat het gezien zijn/haar achterstand 

binnenkort ook niet zal gaan voldoen aan de criteria welke zijn vastgelegd in de 

registratielijsten met betrekking tot de sociaal/ emotionele kenmerken en 

persoonlijkheidsontwikkeling van het kind die passen bij het ontwikkelingsniveau 

behorende bij de leeftijd van het kind.  

• De leerling niet voldoet en te voorzien is dat het gezien zijn/haar achterstand 

binnenkort niet zal gaan voldoen aan de criteria welke zijn vastgelegd in de leerlijnen 
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met betrekking tot werkhouding en tempo die passen bij het ontwikkelingsniveau 

behorende bij de leeftijd van het kind. 

• Wanneer de leerling na extra hulp en ondersteuning de gestelde doelen nog niet 

heeft bereikt. 

• Een leerling door langdurige of veelvuldige ziekte een achterstand heeft opgelopen. 

 

Er wordt het volgende stappenplan gevolgd: 

a. Nadat Pravoo peilpunt 5 is ingevuld in november, wordt gekeken welke groep 2 

leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor een extra kleuterjaar.  

Voor deze leerlingen volgt er dan een gesprek met de ouders en de leerkracht 

voor de kerstvakantie. 

b. Nadat de CITO toetsen en de kleuter risico-screening zijn afgenomen in januari 

en de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider in februari/maart 

zijn geweest, wordt gekeken hoe de leerlingen er voorstaan met het oog op een 

mogelijke verlenging. Als er sprake is van een mogelijke verlenging volgt er een 

gesprek met de ouders en de leerkracht in februari/maart. 

c. Nadat de interventies zijn uitgevoerd nav vorige uitslagen en nadat peilpunt 6 van 

Pravoo maart/april is ingevuld, worden deze leerlingen in april besproken met 

ouders en de leerkracht. De IB-er wordt hierbij ook uitgenodigd of op de hoogte 

gebracht. 

d. Nadat de interventies zijn uitgevoerd n.a.v. vorige uitslagen en nadat opnieuw de 

CITO-toetsen en kleuter risico-screening zijn afgenomen volgt er een gesprek met 

leerkracht en ouders om een definitieve beslissing te nemen in het kader van een 

verlengd kleuterjaar, als deze beslissing nog niet eerder is genomen. Indien nodig 

of gewenst kan de intern begeleider en/of directeur hierbij aansluiten. De 

betrokkenen nemen een gezamenlijk besluit. Kunnen ouders en school niet tot 

een gezamenlijk standpunt komen dan neemt de school de beslissing vanuit 

deskundigheid en zorgplicht met betrekking tot passend onderwijs. 
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Doublure  
 
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van methode- en de 

CITO toetsen. Bovendien zijn er observaties door de leerkracht en/of IB t.a.v. 

taakwerkhouding en concentratie. Daarnaast wordt de klimaatschaal ingezet om de 

ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied te volgen wordt er rekening gehouden met 

eventuele diagnoses en/of andere onderwijsbehoeften. 

 

Wanneer er twijfels over de ontwikkeling zijn, wordt dit door de leerkracht van de leerling in 

een gesprek met de ouders aangegeven. In dat gesprek wordt afgesproken welke stappen 

ondernomen worden om de leerling verder te helpen in zijn /haar ontwikkeling.  

 

Als een leerling niet voldoende vorderingen laat zien, kunnen er verschillende keuzes 

gemaakt worden.  Er kan gedacht worden aan: 

- extra begeleiding door de leerkracht binnen de groep 

- observaties door intern begeleider of de psycholoog of orthopedagoog van Scala 

- consultatie met de psycholoog of orthopedagoog van Scala  

- onderzoek 

- aanvraag arrangement 

- eigen leerlijn (zie protocol eigen leerlijn) 

- doublure 

- uitstroom naar S(B)O 

Al deze keuzes worden altijd besproken met ouders, leerkracht en IB. 

 

Als een mogelijke doublure wordt overwogen, wordt er gekeken naar cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Tevens wordt de concentratie, taakwerkhouding, mogelijke 

diagnoses en andere onderwijsbehoeften hierin meegenomen. Er wordt gekeken of een 

doublure effectief kan zijn. Samen met ouders, leerkracht en IB wordt de beslissing hierover 

genomen en wordt het volgende stappenplan gevolgd: 

 

a. Na het eerste rapport van november volgen er oudergesprekken.  De leerkracht 

brengt de ouders op de hoogte van de ontwikkeling en indien nodig wordt er over een 

eventueel doublure jaar gesproken. Daarnaast wordt besproken welke extra hulp er 

wordt ingezet om de vorderingen te verbeteren. Er wordt aangegeven welke doelen 

er behaald moeten worden. 

b. De CITO toetsen worden in januari gemaakt. Daarna volgen de groepsbesprekingen 

tussen leerkracht en intern begeleider in februari/maart. Na het tweede rapport in 
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maart, wordt gekeken hoe de leerlingen er voorstaan. Als er sprake is van een 

mogelijke doublure dan volgt er in maart een gesprek met de ouders en de 

leerkracht. Ook wordt de eventuele extra begeleiding geëvalueerd. 

c. In mei/juni volgt een gesprek met leerkracht, intern begeleider en ouders om een 

definitieve beslissing te nemen in het kader van een doublure jaar, als dit besluit nog 

niet eerder is genomen. Indien nodig of gewenst kan de directeur hierbij aansluiten. 

De betrokkenen nemen een gezamenlijk besluit. Kunnen ouders en school niet tot 

een gezamenlijk standpunt komen dan neemt de school de beslissing vanuit 

deskundigheid en zorgplicht met betrekking tot passend onderwijs. 
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Versnelling 
 
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van methodetoetsen 

en de CITO-toetsen. Daarnaast wordt de klimaatschaal ingezet om de ontwikkeling op 

sociaal-emotioneel gebied te volgen. 

 

Wanneer blijkt dat de aangeboden stof onvoldoende aansluit bij de behoeften en/of 

mogelijkheden van de leerling, wordt dit door de leerkracht van de leerling in een gesprek 

met de ouders aangegeven. In dat gesprek wordt afgesproken welke stappen ondernomen 

worden om de leerling een passend aanbod te geven.  

 

Als een leerling grote  vorderingen laat zien, kunnen er verschillende keuzes gemaakt 

worden.  Er kan gedacht worden aan: 

- plusboeken van de methode(s) 

- levelwerk 

- Pallasgroep 

- plusklas van Scala 

- observaties door intern begeleider en/of psycholoog of orthopedagoog van Scala 

- consultatie met de psycholoog of orthopedagoog van Scala  

- onderzoek 

- versnelling schoolloopbaan 

- uitstroom naar Athena-school 

Al deze keuzes worden altijd besproken met ouders, leerkracht en IB. 

 

Als een mogelijke versnelling wordt overwogen, wordt er gekeken naar cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling en mogelijkheden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar motivatie, 

zelfbeeld, faalangst/perfectionisme en onderpresteren.  

Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van de versnellingswenselijkheidslijst van 

Centrum voor begaafdheidsonderzoek Katholieke Universiteit Nijmegen.  

Er wordt gekeken of een versnelling effectief kan zijn. Ouders, leerkracht en IB gaan hierover 

in gesprek. De betrokkenen nemen een gezamenlijk besluit. Kunnen ouders en school niet 

tot een gezamenlijk standpunt komen dan neemt de school de beslissing vanuit 

deskundigheid en zorgplicht met betrekking tot passend onderwijs, tenzij ouders een 

versnelling niet wenselijk vinden. 
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7.3 Protocol leesproblemen en dyslexie 

 

Om te komen tot verbetering van het onderwijs aan leerlingen met (potentiële) 

leesproblemen hebben wij het protocol leesproblemen en dyslexie opgesteld. Aan de hand 

van een uitgewerkt stappenplan per groep kan de leerkracht samen met de interne 

begeleider leerlingen met leesproblemen op een systematische wijze volgen en begeleiden. 

Door vroegtijdig te signaleren en de juiste zorg te bieden, kunnen leesproblemen vaak 

verholpen worden. Als ondanks de genomen maatregelen onvoldoende vooruitgang 

geconstateerd wordt, kan er mogelijk sprake zijn van dyslexie. Het vaststellen van dyslexie is 

alleen mogelijk door een extern onderzoeksbureau dat gekwalificeerd is om dyslexie 

onderzoek te doen. 

 

Een extern dyslexie onderzoek kan worden aangevraagd als de school vermoedt dat er 

sprake is van (ernstige, enkelvoudige) dyslexie: 

o Er sprake is van ernstige achterstanden op het gebied van lezen en/of spellen. 

o Er intensieve adequate begeleiding is geboden door de school (3x 20 minuten per 

week gedurende 2 x 12 weken) 

o 3 normeringsmomenten E- score zijn op DMT en/of drie normeringsmomenten E-

scores op cito spelling en D- scores voor DMT 

 

Dit document is opgesteld met behulp van Protocol Leesproblemen en dyslexie 

(expertisecentrum Nederlands) en afgestemd op de zorgstructuur zoals wij die op onze 

school hanteren. In alle groepen wordt er voor zorgleerlingen op dit gebied, gewerkt met vier 

meetmomenten, waarna telkens een interventieperiode plaats vindt.  

Zodra de leerling een IV of V score behaalt bij een van de CITO LOVS toetsen spelling en/of 

AVI en/of DMT, gaat het protocol in werking totdat de leerling minimaal een III score haalt 

voor deze onderdelen. 

De leerling wordt in het groepsplan bij de verlengde instructie ingedeeld bij de vakken lezen 

en/of spelling. De extra zorg wordt in eerste instantie gerealiseerd binnen de eigen groep en 

verzorgd door de eigen leerkracht. Tussen de leerkrachten en de IB-er is structureel en op 

verzoek overleg over de ontwikkeling van de leerlingen. 

De ouders van de risicoleerlingen worden op de hoogte gehouden van de vorderingen en de 

te nemen interventies door de leerkracht. 

 

Hieronder volgt per groep het stappenplan. Aan het eind van het document is een 

literatuurlijst met dispensatiemogelijkheden toegevoegd. 
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STAPPENPLAN GROEP 1  

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken: 

• Overdrachtsformulier peuterobservatielijst (en eventuele warme 
overdrachtsgegevens) 

• Gegevens van de logopedist worden opgevraagd en aangeleverd door de ouders 
indien er gebruik van is/wordt gemaakt. 

o Pravoo peilpunt 1 wordt ingevuld. 
 

 

STAP 2 INTERVENTIE N.A.V. BEGINSITUATIE (september - november) 

• Leerlingen die opvallen vanuit de beginsituatie krijgen extra aandacht in de kring 
en logopedie wordt overwogen. 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de 
logopedist waar nodig de extra ondersteuning af. 

• Na het invullen van Pravoo peilpunt 1 wordt de begeleiding afgestemd op de 
leerling. 
 

 

STAP 3 TUSSENMETING  1 (november/december) 

o Pravoo peilpunt 2 wordt ingevuld. 
 

 

STAP 4 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING  1 (december - maart) 

• Na het invullen van Pravoo peilpunt 2 wordt de begeleiding afgestemd op de 
leerling en logopedie wordt overwogen. 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de 
logopedist waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming 
voor hebben gegeven. 
 

 

STAP 5 TUSSENMETING 2 (maart/april) 

o Pravoo peilpunt 3 wordt ingevuld. 
 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V.  TUSSENMETING  2 (april - juni) 

• Leerlingen die opvallen naar aanleiding van tussenmeting 1 wordt de begeleiding 
afgestemd op de leerling en logopedie wordt overwogen. 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de 
logopedist waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming 
voor hebben gegeven. 
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STAP 7 MEETMOMENT 1 (juni) 

o Pravoo peilpunt 4 wordt ingevuld. 
 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 2 

• Pravoo 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 
 

 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Lees/taal voorwaarden • Curriculum schoolrijpheid, auditieve training 

• Ontwikkelingsmaterialen  
 



39 
 

STAPPENPLAN GROEP 2  

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Pravoo 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 
 

Daaruit volgt: 

• Groepsoverzicht opstellen 
 

STAP 2 INTERVENTIE  NAV BEGINSITUATIE (september - november) 

• Leerlingen die opvallen vanuit de beginsituatie krijgen extra aandacht in de kring en 
logopedie wordt overwogen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht 
 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (november/december) 

o Pravoo peilpunt 5 wordt ingevuld. 
 

 

STAP 4 INTERVENTIE NAV TUSSENMETING 1 (november - januari) 

• Na het invullen van Pravoo peilpunt 5 wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

• Zie verder stap 2. 
 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari) 

o Cito Taal voor kleuters M2 
o Cito Rekenen voor Kleuters M2 
o Kleuter-risico-screening (auditieve analyse, auditieve synthese, letterkennis, 

kleurentoets, eventueel invented spelling)  
 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. MEETMOMENT 1 (februari- maart) 

• Groepsoverzicht evalueren en bijstellen 

• Na het afnemen van de toetsen wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

• Starten met het programma Bouw wordt overwogen. 

• Zie verder stap 2  
 

 

STAP 7 TUSSENMETING 2 (maart/april) 

o Pravoo peilpunt 6 wordt ingevuld. 
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STAP 8 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

• Na het invullen van Pravoo peilpunt 6 wordt de begeleiding afgestemd op de 
leerling. 

• Voortzetten of starten met het programma Bouw  

• Zie verder stap 2.  
 

 

STAP 9 MEETMOMENT 2 (mei/juni) 

o Cito Taal voor kleuters E2 wordt afgenomen bij de leerlingen, die een IV en V 
score in januari hebben gescoord. 

o Cito Rekenen voor Kleuters E2 wordt afgenomen bij de leerlingen, die een IV en V 
score in januari hebben gescoord. 

o Kleuter-risico-screening (auditieve analyse, auditieve synthese, letterkennis, 
kleurentoets, eventueel invented spelling) wordt afgenomen bij de leerlingen die 
uitgevallen zijn in januari. 

o Groepsoverzicht evalueren en bijstellen 
 

 

 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 3 

• Uitslag CITO Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters 

• Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten 

• Kleuter-risico-screening uitslag 

• Pravoo 

• Overzicht Bouw 
 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Lees/taal voorwaarden • Curriculum schoolrijpheid, auditieve training 

• Ontwikkelingsmaterialen 
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STAPPENPLAN GROEP 3 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Uitslag CITO Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters 

• Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters foutenanalyse (IV en V-niveau) 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten 

• Pravoo leerlingvolgsysteem 

• Uitslag Kleuter-risico-screening  
Daaruit volgt: 

• Bouw voortzetten of eventueel starten 

• Groepsoverzicht opstellen 
 

STAP 2 INTERVENTIE  NAV BEGINSITUATIE (september - oktober) 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht 

• Bouw voorzetten 
 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (oktober/november)  

o Herfstsignalering (na kern 3 VLL) (vastleggen in LVS Veilig Leren Lezen) 
o Als blijkt dat de leerlingen hakken en plakken nog niet onder de knie hebben, wordt 

afgenomen:  

- Audant en  
- Audisynt (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) (vastleggen in Esis) 

 

STAP 4 INTERVENTIES N.A.V. TUSSENMETING 1 (oktober-januari) 

Interventies bij lezen en spelling 

• Groepsoverzicht bijstellen en uitvoeren 

• Extra instructie/verlengde instructie (ster-aanpak VLL) 

• Bouw voortzetten of eventueel starten 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari) 

o DMT versie A, kaart 1 en 2 
o CITO AVI versie A 
o CITO Spelling M3 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
o CITO-woordenschat M3 
o Wintersignalering na kern 6(m.u.v. leestekst en V&V kern 6, wel terug-toetsen) 

(vastleggen in LVS Veilig Leren Lezen) 
o Bij leerlingen met een IV- en V score bij de spellingtoets en/of DMT in januari wordt 

het volgende afgenomen:   
- audant en  
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- audisynt, (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) .Als in oktober bij 
deze twee toetsen een onvoldoende is gescoord of als deze toetsen niet eerder 
zijn afgenomen (vastleggen in Esis) 

 

STAP 6 INTERVENTIES N.A.V. MEETMOMENT 1 (februari-april)  

Groepsoverzicht evalueren en voor de volgende periode opstellen. 

 

Interventies bij lezen: 

• Onvoldoende letterbeheersing: flitsoefeningen (inzet software digibord bij Veilig leren 
lezen) 

• Extra lezen: Veilig & Vlot, Woordsprinter, leesboekjes 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Extra instructie en verlengde instructie (ster-aanpak) 

• Thuis: stimuleren om te lezen  

• Bouw voortzetten en of starten 

• Bijstellen en uitvoeren van het groepsoverzicht voor lezen 
 

Interventies bij spelling: 

• Foutenanalyse bekijken en onderwijs op afstemmen.  

• Oriëntatiefouten (voorbeeld muts wordt must) – auditieve uitluisteroefeningen 

• Letters benoemen, flitsen en letterdictee oefenen 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Extra instructie/ verlengde instructie (ster-aanpak) 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is. 

 

STAP 7 TUSSENMETING 2 (april)  

o Lentesignalering VLL(vastleggen in LVS Veilig Leren Lezen) 
o Leerlingen met een IV of V score bij de DMT  in januari: DMT versie A, kaart 1+2. 

(Vastleggen in Esis, maak de keuze voor versie E3) 
o Eventueel bij leerlingen die M3 AVI beheersingsniveau niet hebben behaald, AVI 

versie A afnemen. 
o Aanbod voor uitvallers eventueel bijstellen. (Bij uitval lentesignalering spellingstoets: 

letters benoemen en letterdictee (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) 
(vastleggen in Esis) 

 

STAP 8 VOORTGEZETTE INTERVENTIES N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

Interventies bij lezen en spelling 

• Groepsoverzichten uitvoeren 

• Extra instructie/verlengde instructie (ster-aanpak VLL) 

• Zie verder interventies na meetmoment 2 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is. 

 

STAP 9 MEETMOMENT 2 (juni)  

o DMT versie B, kaart 1,2 en 3 
o CITO AVI, B-versie 
o CITO Spelling E3 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
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o CITO woordenschat E3  
o CITO begrijpend lezen E3 
o Eindsignalering Veilig Leren Lezen(vastleggen bij LVS Veilig leren lezen) 
o Bij leerlingen met IV-V scores op de DMT en/of spellingtoets in juni worden de 

volgende toetsen afgenomen, als deze toetsen bij een vorige meting onvoldoende 
waren of niet afgenomen zijn. 
- Letters benoemen  
- Letterdictee,  
- Audant en   
- Audisynt (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012)  (vastleggen in Esis) 

o Aanbod voor risicoleerlingen bijstellen/opstellen 
o Groepsoverzicht evalueren en opstellen 

 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 4 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag VLL toetsen 

• Uitslag extra toetsen 

• Overzicht Bouw! 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten 

• Eerste aanzet groepsoverzicht voor begin groep 4 
 

 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Technisch lezen 

 

• Orthotheek: Zuidvallei, Woordsprinter, DMT-oefenmap, 
Speciale leesbegeleiding, Woordenhulp 

• Computer: clusteroefeningen, flits, Muiswerk 

• Digibord: woorden en letters flitsen VLL 

• Methodemateriaal:Veilig & vlot en flitskaarten 
 

Spelling • Computer: Ambrasoft Taal, Muiswerk 

• Methodemateriaal: Veilig Leren Lezen 

• Orthotheek: Zelfstandig spellen, Speciale 
spellingbegeleiding 
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STAPPENPLAN GROEP 4 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Uitslag CITO toetsen DMT / AVI 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V-niveau) 

• Uitslag VLL toetsen 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Overzichten van Bouw! 

• Groepsoverzichten groep 3  

• Eerste aanzet groepsoverzicht voor begin groep 4  
 

Daaruit volgt: 

• Bouw voortzetten of starten 

• Groepsoverzichten opstellen 
 

STAP 2 INTERVENTIE NAV BEGINSITUATIE (september - oktober) 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht 

• Bouw voortzetten 
 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (oktober/ november) 

 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

o Bij leerlingen met een IV-V score bij de DMT in juni of  bij leerlingen die AVI E3 
beheersingsniveau in juni niet behaald hebben, worden de volgende toetsen 
afgenomen:  
- AVI versie B,   
- De toets letters benoemen (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) 

afnemen, indien vorige meting onvoldoende was (vastleggen in Esis) 
 

o Bij leerlingen met een IV-V scores op de spellingtoets in juni wordt de volgende toets 
afgenomen:  
-     Letterdictee (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012), indien vorige 

meting onvoldoende was (vastleggen in Esis) 

 

STAP 4 INTERVENTIES N.A.V. TUSSENMETING 1 (oktober-januari) 

Interventies bij lezen 

• Bijstellen extra instructie/verlengde instructie  

• Thuis extra lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Bouw voortzetten  
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Interventies bij spelling 

• Bijstellen extra instructie/verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Muiswerk voor thuis en op school 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

 

 

 

 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari) 

o DMT versie A, kaart 1 ,2 en 3 
o CITO AVI  
o CITO Spelling M4 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
o CITO woordenschat M4 
o CITO begrijpend lezen M4 
o Bij leerlingen met een IV-V score bij DMT in januari wordt de volgende toets 

afgenomen: 

- letters benoemen (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) indien bij 
vorige meting onvoldoende was. (vastleggen in Esis) 

o Bij leerlingen met een IV-V score op de spellingtoets in januari wordt de volgende 
toets afgenomen:  
- Letterdictee (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) indien bij vorige 

meting onvoldoende was. (vastleggen in Esis) 

 

STAP 6 INTERVENTIES N.A.V. METING 1 (februari-juni) 

Groepsoverzicht evalueren en voor de volgende periode opstellen. 

 

Interventies bij lezen 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Mocht Bouw nog niet zijn afgerond, hiermee doorgaan. 
Interventies bij spelling 

• Extra instructie / verlengde instructie n.a.v. foutenanalyse CITO-meting januari 

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees, eigen spellingregelboekje in fotoalbum 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 
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STAP 7 TUSSENMETING 2 (april) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

o Bij leerlingen met een IV-V score op de DMT en/of  bij leerlingen die AVI M4 
beheersingsniveau niet behaald hebben in januari het volgende afnemen:  
- AVI versie A,  
- Daarnaast letters benoemen (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) 

indien bij vorige meting niet is afgenomen of onvoldoende was (vastleggen in 
Esis) 

o Bij leerlingen met een IV-V score op de spellingtoets in januari het volgende 
afnemen:  
- Letterdictee (DTLAS; Struiksma, van der Leij, & Vieijra, 2012) indien bij vorige 

meting niet is afgenomen of onvoldoende was. (vastleggen in Esis) 
 

 

 

 

STAP 8 VOORTGEZETTE INTERVENTIES N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

Interventies bij lezen 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren a.d.h.v. resultaten DMT en AVI 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeslogboek/leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees om. 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 
 

 

 

STAP 9 MEETMOMENT 2 (juni) 

o DMT versie B, kaart 1, 2 en 3 
o CITO AVI 
o CITO Spelling E4 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
o CITO woordenschat E4 
o CITO begrijpend lezen E4 
o Groepsoverzicht evalueren en aanzet maken voor groepsoverzicht begin groep 5 
o Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 
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OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 5 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten 

• Eerste aanzet groepsoverzicht voor begin groep 5 
 

 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Technisch lezen 

 

• Orthotheek: Zuidvallei, Woordsprinter, DMT-oefenmap, 
Speciale leesbegeleiding, Woordenhulp 

• Methodemateriaal: Estafette 

• Computer: clusteroefeningen, flits, Muiswerk 

• Methodemateriaal:Veilig & vlot en flitskaarten 
 

Spelling • Computer: Ambrasoft Taal, Muiswerk 

• Methodemateriaal: Spelling op maat 

• Orthotheek: Zelfstandig spellen, Speciale 
spellingbegeleiding 
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STAPPENPLAN GROEP 5 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten groep 4 

• Eerste aanzet groepsoverzichten voor begin groep 5 
 

Daaruit volgt: 

• Groepsoverzichten opstellen 
 

 

STAP 2  INTERVENTIE  NAV BEGINSITUATIE  ( september - oktober) 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht 
 

 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (oktober/ november) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

 

 

STAP 4 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 1 (oktober-januari) 

Interventies bij lezen 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Thuis extra lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Muiswerk voor thuis en op school 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 
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STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari) 

o DMT versie A, kaart 1,2,3 
o CITO AVI  
o CITO Spelling M5  (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
o CITO woordenschat M5 
o CITO begrijpend lezen M5 

 

 

 

 

 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. METING 1 (februari-juni) 

Groepsoverzicht evalueren en voor de volgende periode opstellen. 

 

Interventies bij lezen 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Extra instructie / verlengde instructie n.a.v. foutenanalyse CITO-meting januari 

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees, eigen spellingregelboekje in fotoalbum 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 
 

 

STAP 7 TUSSENMETING 2 (april) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 
 

 

 

STAP 8 VOORTGEZETTE INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

Interventies bij lezen 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren a.d.h.v. resultaten DMT en AVI 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeslogboek/leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
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Interventies bij spelling 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees om. 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

 

STAP 9 MEETMOMENT 2 (juni) 

o DMT versie B, kaart 1,2,3 
o CITO AVI versie B 
o CITO Spelling E5 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
o CITO woordenschat E5 
o CITO begrijpend lezen E5 
o Groepsoverzicht  evalueren en aanzet maken voor groepsoverzicht begin groep 6 
o Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 6 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten 

• Eerste aanzet groepsoverzicht voor begin groep 6 
 

 

 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Technisch lezen 

 

• Orthotheek: Zuidvallei, Woordsprinter, DMT-oefenmap, 
Speciale leesbegeleiding, Woordenhulp 

• Methodemateriaal: Estafette 

• Computer: clusteroefeningen, flits, Muiswerk 

• Methodemateriaal:Veilig & vlot en flitskaarten 
 

Spelling • Computer: Ambrasoft Taal, Muiswerk 

• Methodemateriaal: Spelling op maat 

• Orthotheek: Zelfstandig spellen, Speciale 
spellingbegeleiding 
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STAPPENPLAN GROEP 6 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten groep 5 

• Eerste aanzet groepsoverzichten voor begin groep 6 
 

Daaruit volgt: 

Groepsoverzichten opstellen 

 

STAP 2  INTERVENTIE  NAV BEGINSITUATIE  ( september - oktober) 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht 
 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (oktober/ november) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

 

 

STAP 4 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 1 (oktober-januari) 

Interventies bij lezen 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Thuis extra lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Muiswerk voor thuis en op school 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari) 

o DMT versie A 
o CITO AVI versie A 
o CITO Spelling M6 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
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o CITO woordenschat M6 
o CITO begrijpend lezen M6 
o CITO taalverzorging M6 

 

 

 

 

STAP 7 TUSSENMETING 2 (april) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

 

 

 

STAP 8 VOORTGEZETTE INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

Interventies bij lezen 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren a.d.h.v. resultaten DMT en AVI 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeslogboek/leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees om. 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. METING 1 (februari-juni) 

Groepsoverzicht evalueren en voor de volgende periode opstellen. 

 

Interventies bij lezen 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Extra instructie / verlengde instructie n.a.v. foutenanalyse CITO-meting januari 

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees, eigen spellingregelboekje in fotoalbum 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 
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• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

 

STAP 9 MEETMOMENT 2 (juni) 

o DMT versie B 
o CITO AVI versie B 
o CITO spelling E6 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
o CITO woordenschat E6 
o CITO begrijpend lezen E6 
o Groepsoverzichten evalueren en aanzet maken voor groepsoverzicht begin groep 7 
o Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 7 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten 

• Eerste aanzet groepsoverzicht voor begin groep 7 
 

 

 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Technisch lezen 

 

• Orthotheek: Zuidvallei, Woordsprinter, DMT-oefenmap, 
Speciale leesbegeleiding, Woordenhulp 

• Methodemateriaal: Estafette 

• Computer: clusteroefeningen, flits, Muiswerk 

• Methodemateriaal:Veilig & vlot en flitskaarten 
 

Spelling • Computer: Ambrasoft Taal, Muiswerk 

• Methodemateriaal: Spelling op maat 

• Orthotheek: Zelfstandig spellen, Speciale 
spellingbegeleiding 
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STAPPENPLAN GROEP 7 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten groep 6 

• Eerste aanzet groepsoverzichten voor begin groep 7 
 

Daaruit volgt: 

Groepsoverzichten opstellen 

 

STAP 2  INTERVENTIE  NAV BEGINSITUATIE  ( september - oktober) 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht 
 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (oktober/ november) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

 

 

STAP 4 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 1 (oktober-januari) 

Interventies bij lezen 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Thuis extra lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Muiswerk voor thuis en op school 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari) 

o DMT versie A 
o CITO AVI versie A 
o CITO Spelling M7 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
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o CITO woordenschat M7 
o CITO begrijpend lezen M7 
o CITO taalverzorging M7 

 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. METING 1 (februari-juni) 

Groepsoverzicht evalueren en voor de volgende periode opstellen. 

 

Interventies bij lezen 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Extra instructie / verlengde instructie n.a.v. foutenanalyse CITO-meting januari 

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees, eigen spellingregelboekje in fotoalbum 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 
 

 

STAP 7 TUSSENMETING 2 (april) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

 

 

 

STAP 8 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

Interventies bij lezen 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren a.d.h.v. resultaten DMT en AVI 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeslogboek/leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Groepsoverzichten bijstellen en uitvoeren 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees om. 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
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• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

 

STAP 9 MEETMOMENT 2 (juni) 

o DMT versie B 
o CITO AVI versie B 
o CITO spelling E7 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
o CITO woordenschat E7 
o CITO begrijpend lezen E7 
o Groepsoverzicht evalueren en aanzet maken voor groepsoverzicht begin groep 8 
o Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 8 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten 

• Eerste aanzet groepsoverzicht voor begin groep 8 
 

 

 

 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Technisch lezen 

 

• Orthotheek: Zuidvallei, Woordsprinter, DMT-oefenmap, 
Speciale leesbegeleiding, Woordenhulp 

• Methodemateriaal: Estafette 

• Computer: clusteroefeningen, flits, Muiswerk 

• Methodemateriaal:Veilig & vlot en flitskaarten 
 

Spelling • Computer: Ambrasoft Taal, Muiswerk 

• Methodemateriaal: Spelling op maat 

• Orthotheek: Zelfstandig spellen, Speciale 
spellingbegeleiding 
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STAPPENPLAN GROEP 8 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Uitslag CITO toetsen 

• Cito Spelling foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Uitslag extra toetsen 

• Eventuele verslagen extern deskundigen (indien aanwezig) 

• Groepsoverzichten groep 7 

• Eerste aanzet groepsoverzichten voor begin groep 8 
 

Daaruit volgt: 

Groepsoverzichten opstellen 

 

STAP 2  INTERVENTIE  NAV BEGINSITUATIE  ( september - oktober) 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
waar nodig de extra ondersteuning af, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht 
 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (oktober/ november) 

o Bij alle leerlingen wordt de methode toets van Estafette “vloeiend en vlot/woorden” 
afgenomen. 

 

 

STAP 4 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 1 (oktober-januari) 

Interventies bij lezen 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Thuis extra lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Bijstellen extra instructie / verlengde instructie  

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Muiswerk voor thuis en op school 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

 

 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari) 

o DMT versie A 
o CITO AVI versie A 
o CITO Spelling M8 (foutenanalyse maken bij IV en V score) 
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o CITO woordenschat M8 
o CITO begrijpend lezen M8 
o CITO taalverzorging M8 

 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. METING 1 (februari-juni) 

Groepsoverzicht evalueren en voor de volgende periode opstellen. 

 

Interventies bij lezen 

• Extra instructie / verlengde instructie  

• Extra thuis lezen (leeskaart) 

• Extra oefenen met remediërende materialen 
Interventies bij spelling 

• Extra instructie / verlengde instructie n.a.v. foutenanalyse CITO-meting januari 

• Aandacht voor auditieve uitluisteroefeningen 

• Aanbieden van spellingsregels/afspraken en deze ook toe laten passen buiten 
spellingsoefeningen en dictees, eigen spellingregelboekje in fotoalbum 

• Extra Muiswerk laten oefenen thuis en op school 

• Extra oefenen met remediërende materialen 

• Indien een leerling logopedie heeft, stemt de leerkracht in overleg met de logopedist 
af waar extra ondersteuning nodig is, mits de ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. 

• Selectie van leerlingen volgens criteria dyslexie voor aanmelding extern onderzoek 
 

 

Remediërende materialen 

Vaardigheid Beschikbare middelen 

Technisch lezen 

 

• Orthotheek: Zuidvallei, Woordsprinter, DMT-oefenmap, 
Speciale leesbegeleiding, Woordenhulp 

• Methodemateriaal: Estafette 

• Computer: clusteroefeningen, flits, Muiswerk 

• Methodemateriaal:Veilig & vlot en flitskaarten 
 

Spelling • Computer: Ambrasoft Taal, Muiswerk 

• Methodemateriaal: Spelling op maat 

• Orthotheek: Zelfstandig spellen, Speciale 
spellingbegeleiding 
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Bijlagen 

 

Literatuurlijst 

• Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1-2  

door Hanneke Wentink e.a. experticecentrum Nederlands 

• Protocol leesproblemen en dyslexie groep 3  

door Martine Gijsel e.a. experticecentrum Nederlands 

• Protocol leesproblemen en dyslexie groep 4  

door Martine Gijsel e.a. experticecentrum Nederlands 

• Protocol leesproblemen en dyslexie groep 5-8  

door Femke Scheltinga e.a. experticecentrum Nederlands 

Deze zijn te vinden in de IB-ruimte. 

 

 

 

Dispensatiemogelijkheden 

Als een leerling een dyslexieverklaring heeft dan zijn er de volgende dispensatie 

mogelijkheden: 

 

• Het gebruiken van voorleessoftware, zoals bijvoorbeeld Claroread. 

• Het voorlezen van toetsen 

• Het gebruikmaken van digitale toetsen 

• Het gebruik maken voorgelezen (methode) boeken 

• Gebruik maken extra tijd bij het maken van toetsen en opdrachten. 

• Gebruik maken van hulpmiddelen zoals regelboekjes, tafelkaarten e.d. bij het 

maken van opdrachten en methodetoetsen. 

 

De inzet van een of meerdere van deze mogelijkheden gaat altijd in overleg met IB, 

leerkrachten en ouders, daarnaast wordt dit vastgelegd in het leerlingendossier. 
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7.4 Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie  

 

Inleiding 

In dit protocol zal een stappenplan per groep worden uitgewerkt zodat de leerkracht samen 

met de intern begeleider de leerlingen met ernstige rekenwiskunde-problemen op een 

systematische wijze kan volgen en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en de juiste 

zorg bieden kunnen rekenwiskunde-problemen vaak verholpen worden. Als ondanks de 

genomen maatregelen onvoldoende vooruitgang geconstateerd wordt, kan er sprake zijn van 

dyscalculie. In samenwerking met een orthopedagoog/psycholoog kan het vermoeden van 

dyscalculie besproken worden en uiteindelijk vastgesteld worden. Het vaststellen van 

dyscalculie is alleen mogelijk door een extern onderzoek, uitgevoerd door een 

orthopedagoog of psycholoog. Het is belangrijk te weten dat hier pas toe over gegaan kan 

worden als de school de juiste stappen van het protocol heeft doorlopen, handelingsverlegen 

is en duidelijk blijkt dat de ontwikkeling, ondanks extra afgestemde zorg, achterblijft. 

 

In alle groepen wordt er gewerkt met verschillende meetmomenten, waarna een 

interventieperiode plaats vindt.  

Dit kan eventueel leiden tot een extern onderzoek, waarna de leerling terugvalt naar 

ondersteuning in de vorm van speciale zorg. 

De extra zorg wordt in eerste instantie gerealiseerd binnen de eigen groep en verzorgd door 

de eigen leerkracht. Tussen de leerkrachten en de IB-er is structureel en op verzoek overleg 

over de ontwikkeling van de leerlingen.  

   

 

Signalering 

Wanneer kun je het vermoeden van een rekenwiskundeprobleem uitspreken? Er moet 

langere tijd zorgen zijn over de ontwikkeling van het rekenen bij het kind. Bovendien moet de 

aangeboden extra hulp minder effectief zijn dan je zou mogen verwachten (hardnekkigheid 

aantonen). Vanaf groep 5 valt pas te denken aan dyscalculie.  

 

Signalen uit: 

• Kleuters: CITO Rekenen voor Kleuters. 

• UGT  

• Observatielijsten/-systeem groep 1-2 mede gericht op beginnende gecijferdheid 

• Methodegeboden toetsen 

• CITO Rekenen/wiskunde 
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• CITO Rekenen Basisbewerkingen (digitaal)  

• Het kind scoort vanaf groep 3 bij herhaling E/V (dat terwijl het kind op andere vakken 

geen moeite heeft) 

• Automatiseringstoetsen vallen tegen 

• Het kind blijft hangen in vroegere oplossingsstrategieën, blijft tellen op de vingers 

• Het kind komt moeilijk los van het gebruik van materialen 

• Rekenwerk kost veel tijd en er worden te veel fouten gemaakt 

 

Remediërende programma’s, materialen en hulpmiddelen: * 

Remediërende programma’s voor kleuters:  

• Rekenhulp voor kleuters 

• Schatkist 

• Op weg naar rekenen (toolbox UGT) 

Hulpmiddelen: 

• Diagnostische gesprekken m.b.v. Maatwerk of kwantiwijzer, rekendiagnostisch 

onderzoek 

• Vlot (diagnostisch gesprek en begeleiden-www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6933.pdf 

) 

• CPS Gecijferd bewustzijn 

• Hulpboeken CITO 

Computer:  

• Rekentuin 

• Ambrasoft 

• Hoofdwerk 

• Cijferhaai 

• Muiswerk  

• Software rekenmethodes 

• www.fi.uu.nl/rekenweb  

• www.speciaalrekenen.nl (freudenthal instituut) 

Methodemateriaal:  

• Met sprongen vooruit 

• Stenvertblokken: rekenmix, vermenigvuldigen/delen, meten en meetkunde, 

tijd/klokkijken etc. 

• Ajodact: cijferen, hoofdrekenen, meten en meetkunde, optellen/aftrekken, 

redactiesommen, rekenmix etc. 

• Rekenvlinder 

• 24 games 

http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6933.pdf
http://www.fi.uu.nl/rekenweb
http://www.speciaalrekenen.nl/
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• Blokboeken: rekenen en redactiesommen 

• Kinheim: Zelfstandig rekenen 

• Malmberg: Maatwerk 

• Rekensprint 

• Maatschrift (1f) 

• Op weg naar 1F (Deviant) 

* voor zover beschikbaar op de Scala-scholen 

 

Stappenplan ernstige rekenwiskunde- problemen en dyscalculie 

Vanaf de volgende pagina wordt per groep beschreven welke stappen er genomen dienen te 

worden en door wie. Daarnaast staat aangeven welke toetsen er wanneer mogelijk kunnen 

worden ingezet bij de leerlingen algemeen en bij risicoleerlingen (IV en V score). 

Risicoleerlingen definiëren we ook op basis van observatie gekoppeld aan wat de leerling 

zou moeten kunnen.  
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STAPPENPLAN GROEP 1   

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Indien aanwezig: Overdrachtsformulier peuterobservatielijst (en eventuele warme 

overdrachtsgegevens) 

o Pravoo peilpunt 1 wordt ingevuld  

 

STAP 2 INTERVENTIE N.A.V. BEGINSITUATIE ( september-november) 

• Leerlingen die opvallen vanuit de beginsituatie krijgen extra aandacht in de kleine kring. 

Hierin worden activiteiten voorbereid, die later in de grote kring terugkomen. Gericht op 

beginnende gecijferdheid.  

• Na het invullen van Pravoo peilpunt 1 wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (november-december) 

o Pravoo peilpunt 2 wordt ingevuld  

 

STAP 4 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 1 (december-maart) 

• Kinderen die opvallen vanuit de beginsituatie krijgen extra aandacht in de kleine kring. Hierin 

worden activiteiten voorbereid, die later in de grote kring terugkomen. Gericht op beginnende 

gecijferdheid.  

• Na het invullen van Pravoo peilpunt 2 wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

 

STAP 5 TUSSENMETING 2 (maart/april) 

o Pravoo peilpunt 3 wordt ingevuld. 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

• Leerlingen die opvallen vanuit de beginsituatie krijgen extra aandacht in de kleine kring. 

Hierin worden activiteiten voorbereid, die later in de grote kring terugkomen. 

• Na het invullen van Pravoo peilpunt 3 wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

  

STAP 7 Meetmoment 1 (juni) 

o Pravoo peilpunt 4 wordt ingevuld. 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 2 

• Pravoo 

• Eventuele verslagen extern deskundige (indien aanwezig) 
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STAPPENPLAN GROEP 2 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Pravoo 

• Eventuele verslagen extern deskundige (indien aanwezig) 

Daaruit volgt: 

o Groepsoverzicht opstellen 

  

STAP 2  INTERVENTIE N.A.V. BEGINSITUATIE ( september-november) 

• Leerlingen die opvallen vanuit de beginsituatie krijgen extra aandacht in de kleine kring. Hierin 

worden activiteiten voorbereid, die later in de grote kring terugkomen. 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht. 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (november/december) 

o Pravoo peilpunt 5 wordt ingevuld 

 

STAP 4  INTERVENTIE N.A.V TUSSENMETING 1 (november-januari) 

• Leerlingen die opvallen krijgen extra aandacht in de kleine kring. Hierin worden activiteiten 

voorbereid, die later in de grote kring terugkomen. 

• Na het invullen van Pravoo peilpunt  5 wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

 

STAP 5  MEETMOMENT 1 (eind januari-begin februari) 

o CITO Rekenen voor kleuters M2 en foutenanalyse voor leerlingen met IV en V score. 

o Bij leerlingen met een IV of V score wordt in overleg tussen leerkracht en IB de UGT 

afgenomen. 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. MEETMOMENT 1 (februari-maart) 

• Groepsoverzicht evalueren en bijstellen 

• Na het afnemen van de toetsen wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

 

STAP 7 TUSSENMETING 2 (maart/april) 

o Pravoo peilpunt 5 wordt ingevuld 

 

STAP 8 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april- juni) 

• Leerlingen die opvallen krijgen extra aandacht in de kleine kring. Hierin worden activiteiten 

voorbereid, die later in de grote kring terugkomen. 

• Na het invullen van Pravoo peilpunt  6 wordt de begeleiding afgestemd op de leerling. 

 

STAP 9 MEETMOMENT 2 (juni) 

o CITO Rekenen voor kleuters E2 wordt afgenomen bij de leerlingen die een IV en V score in 

januari hebben gescoord. Er wordt een  foutenanalyse gemaakt voor leerlingen met IV en V 

score. 

o Bij leerlingen met een IV of V score wordt in overleg tussen leerkracht en IB de UGT 

afgenomen. 

o Groepsoverzicht evalueren en bijstellen 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 3 

o Pravoo 

o Cito Rekenen voor kleuters  en een foutenanalyse (IV en V niveau) 

o Eventuele verslagen extern deskundige (indien aanwezig) 

o Groepsoverzichten 
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STAPPENPLAN GROEP 3 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Pravoo 

• Cito Rekenen voor kleuters  en foutenanalyse (IV en V niveau)  

• Eventuele verslagen extern deskundige (indien aanwezig) 

• Groepsoverzicht  

 

Daaruit volgt:  

Groepsoverzicht opstellen.  

 

STAP 2  INTERVENTIE N.A.V. BEGINSITUATIE ( september-november) 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht. 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (november)  

o UGT alleen afnemen bij risicoleerlingen wanneer deze een half jaar geleden is afgenomen en 

aan specifieke doelen is gewerkt die getoetst worden met UGT. 

o Aanbod voor risicoleerlingen indien nodig bijstellen 

 

STAP 4  INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 1 (november-januari) 

• Interventies vinden plaats na overleg IB-er en groepsleerkracht 

 

 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari/februari) 

o CITO toets rekenen-wiskunde en foutenanalyse maken voor leerlingen die een IV of V score 

hebben behaald. 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. MEETMOMENT 1 (februari-juni) 

o Groepsoverzicht evalueren, bijstellen en uitvoeren 

 

• Interventies voor leerlingen uit zorgniveau 2-3-4 

o Verlengde instructie en zo mogelijk ook nog extra instructie 

o Automatiserings- en splitsoefeningen  

 

• Specifieke interventies voor leerlingen uit zorgniveau 3 en 4 worden gemeld binnen het 

groepsoverzicht. 

 

STAP 7 TUSSENMETING 2 (april) 

o UGT alleen afnemen bij risicoleerlingen wanneer deze een half jaar geleden is afgenomen en 

aan specifieke doelen is gewerkt die getoetst worden met UGT.  

o Aanbod voor risicoleerlingen (IV-V score)  indien nodig bijstellen 
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STAP 8 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

Interventies vinden plaats na overleg IB-er en groepsleerkracht 

• Groepsoverzichten uitvoeren 

• Verlengde instructie en zo mogelijk ook nog extra instructie 
 

Specifieke interventies voor leerlingen uit zorgniveau 3 en 4 

• Eventueel bijstellen en uitvoeren van aangepast aanbod binnen het groepsoverzicht. 

 

STAP 8 MEETMOMENT 2 (juni)  

o CITO toets rekenen-wiskunde en foutenanalyse maken voor leerlingen die een IV of V score 

hebben behaald. 

o Rekenen basisbewerkingen (digitaal) 

o Groepsoverzicht evalueren en bijstellen 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR GROEP 4 

o Citogegevens en foutenanalyse (IV en V niveau)  

o Eventuele verslagen extern deskundige (indien aanwezig) 

o Groepsoverzichten 
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STAPPENPLAN GROEP 4 t/m 8 

 

STAP 1 BEGINSITUATIE VASTSTELLEN 

Bij alle leerlingen worden de onderstaande beschikbare gegevens bekeken 

• Citogegevens en foutenanalyse (IV en V niveau) 

• Eventuele verslagen extern deskundige (indien aanwezig) 

• Eerste aanzet groepsoverzicht voor begin van de groep 

 

Daaruit volgt: 

Groepsoverzicht opstellen 

 

STAP 2  INTERVENTIE N.A.V. BEGINSITUATIE ( september-november) 

• Uitvoering volgens groepsoverzicht. 

 

STAP 3 TUSSENMETING 1 (eind oktober/begin november) 

o Voor de risicoleerlingen CITO Rekenen-Basisbewerkingen E-versie afnemen.  

De risicoleerlingen zijn de leerlingen die bij accuratesse laag gescoord hebben. De leerlingen 

die bij snelheid laag hebben gescoord worden besproken met IB. 

o Aanbod voor risicoleerlingen bijstellen 

 

STAP 4 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 1 (oktober-januari) 

Interventies vinden plaats na overleg IB-er en groepsleerkracht 

• Diagnostisch gesprek voor bepalen aanpak 

• Verlengde instructie en zo mogelijk ook nog extra instructie 
 

Specifieke interventies voor leerlingen uit zorgniveau 3 en 4 worden vermeld in groepsoverzicht. 

 

 

STAP 5 MEETMOMENT 1 (januari/februari) 

o CITO toets rekenen-wiskunde en foutenanalyse maken voor leerlingen die een IV of V score 

hebben behaald. 

o Rekenen basisbewerkingen (digitaal), M-versie 

o Eventueel overleg met de orthopedagoog/psycholoog na 3x E−score op rekenen en wiskunde 

cito 

 

STAP 6 INTERVENTIE N.A.V. MEETMOMENT 1 (februari-juni) 

o Groepsoverzicht evalueren, bijstellen en uitvoeren 

 

• Interventies vinden plaats na overleg IB-er en groepsleerkracht 

o Verlengde instructie en zo mogelijk ook nog extra instructie 

o Diagnostisch gesprek voor bepalen aanpak 
 

• Eventueel overleg met de orthopedagoog/psycholoog na 3x E−score op rekenen en wiskunde 

cito 

• Specifieke interventies voor leerlingen uit zorgniveau 3 en 4 worden gemeld binnen het 

groepsoverzicht. 
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STAP 7 TUSSENMETING 2 (april) 

o Afnemen Rekenen-Basisbewerkingen voor de risicoleerlingen, vergelijk de leerling met 

zijn/haar eigen score van de vorige afname van deze toets. De risicoleerlingen zijn de 

leerlingen die bij accuratesse laag gescoord hebben. De leerlingen die bij snelheid laag hebben 

gescoord worden besproken met IB. 

o Aanbod voor risicoleerlingen indien nodig bijstellen. 

 

 

STAP 8 INTERVENTIE N.A.V. TUSSENMETING 2 (april-juni) 

Interventies vinden plaats na overleg IB-er en groepsleerkracht 

• Diagnostisch gesprek voor bepalen aanpak 

• Verlengde instructie en zo mogelijk ook nog extra instructie 
 

Specifieke interventies voor leerlingen uit zorgniveau 3 en 4 worden vermeld in groepsoverzicht. 

 

 

STAP 9  MEETMOMENT 2 (juni) 

o CITO toets rekenen-wiskunde en foutenanalyse maken voor leerlingen die een IV of V score 

hebben behaald. 

o Rekenen basisbewerkingen (digitaal), E-versie 

o Groepsoverzicht evalueren en bijstellen 

 

 

OVERDRACHTGEGEVENS NAAR VOLGENDE GROEP 

o Citogegevens en foutenanalyse (IV en V niveau)  

o Eventuele verslagen extern deskundige (indien aanwezig) 

o Groepsoverzichten 
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Maatregelen ten behoeve van leerlingen met rekenproblemen dan wel dyscalculie 

 

Stimuleren 

Optimaliseren 

• De leerling betrekken bij de vormgeving van het eigen leerproces 

• Vergroten van het vermogen tot zelfregulering (samen 

analyseren van problemen, de aanpakstrategie bepalen, plannen 

en evalueren) tijdens zelfstandig werken met de leerkracht 

samen in kleine groepjes eventueel 

• Behouden/vergroten van het zelfvertrouwen en de motivatie bij 

rekenstaken (zorgen voor succeservaringen) 

• Opnemen in aanpak 1 van rekenen 

Remediëren  • Hulp en begeleiding bij de verbetering van het rekenproces 

middels de inprentingmethodiek of het aanleren van strategieën 

bij het rekenen 

• Verstrekken van gerichte adviezen in verband met studeren 

Compensatie 

mogelijkheden 

bij rekenen 

 

• Auditieve ondersteuning CITO en eindtoets 

 

De volgende compensatiemaatregelen mogen niet bij CITO 

toetsen en eindtoets worden gebruikt, wel bij werk in de klas en 

bij methodetoetsen: 

• Gebruik strategiekaarten  

• Gebruik tafelkaart 

• Gebruik rekenmachine 

Dispensatie • Extra tijd bij toetsen 

• Mondelinge opdrachten in plaats van schriftelijke opdrachten 

• Mondelinge of digitale toetsafname in plaats van schriftelijke 

toetsafname 
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7.5 Protocol begaafde leerlingen 

 

Doel  

• Leerlingen, die niet voldoende leeruitdaging hebben aan de plustaken van de 

methoden, krijgen de kans om met Levelwerk aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen 

ze deelnemen aan de Pallasgroep van onze school en aan de plusklas van Scala. 

• Doel hiervan is: aansluiten bij het denkniveau en de motivatie van de leerling en het 

oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve 

vaardigheden.  

 

Plustaken 

De methoden, die we gebruiken hebben plusboeken om leerlingen meer uit te dagen. De 

leerkracht blijft steeds bekijken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. 

 

Levelwerk  

• Levelwerk is een leerlijn voor begaafde leerlingen in het basisonderwijs, ontwikkeld 

door Jan Kuipers, senioradviseur bij Cedin en expert op het gebied van 

hoogbegaafdheid.  

• De gangbare methoden worden gecompact en daarna werken de leerlingen met de 

levelmaterialen. 

• Levelwerk is een zelfstandige methode. 

• Levelwerk is voor groep 3 tot en met 8.  

• De leerkracht, de IB-er en de ouders bepalen samen de route naar Levelwerk en 

wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. 

• Levelwerk wordt opgenomen in het groepsoverzicht. ‘ 

 

Pallasgroep 

• De Pallas groep is een groep op de Lambertusschool, waarbij de leerlingen worden 

uitgedaagd en waar voornamelijk wordt gewerkt aan de executieve functies en het 

leren leren.  

• De Pallas groep is voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.  

• De leerlingen gaan eenmaal per week hiernaartoe. 

• De leerkrachten bepalen samen met IB, welke leerlingen hiervoor in aanmerking 

komen. 
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Plusklas van Scala 

• De Plusklas van Scala is voor leerlingen uit groep 5,6 en 7 

• De Plusklas is bedoeld voor leerlingen, die prima gedijen op de eigen school, maar 

op grond van hun kind kenmerken, naast het extra werk op de eigen school, nog 

gebaat zijn bij een andere uitdaging. 

• De scholen selecteren de leerlingen op basis van het schooldossier en het Digitaal 

Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Per school mogen er twee leerlingen geplaatst 

worden. 

• Als de leerlingen zijn geselecteerd worden de benodigde documenten ingevuld en 

deze worden beoordeeld door een toelatingscommissie.  

• De aangemelde leerlingen komen eenmaal per week bij elkaar. 

• In de basis wordt elk halfjaar bekeken en beoordeeld of de toegelaten leerlingen 

mogen blijven. 
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7.6 Beleid advisering Lambertusschool groep 8 

 

Inleiding 

De Lambertusschool streeft ernaar om haar leerlingen op het juiste niveau te plaatsen op het 

voortgezet onderwijs. Om dit in alle groepen en bij alle leerkrachten zo eenduidig mogelijk te 

laten verlopen is in dit beleidsstuk de gang van zaken voor de overgang van po naar vo 

vastgelegd. Dit stuk wordt gezien als een werkdocument en wordt aangepast als dit nodig is.  

Een gedegen advies. 

De Lambertusschool begeleidt haar leerlingen acht jaar lang tot zij de overstap maken naar 

het voortgezet onderwijs. Deze stap is een belangrijke, waar de Lambertusschool zorgvuldig 

mee omgaat.  

Om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken krijgt iedere leerling een advies van 

de basisschool. Dit advies geeft aan welk type voortgezet onderwijs de Lambertusschool het 

beste bij de leerling vindt passen. Het advies is gestoeld op een aantal gegevens: 

• aanleg en talent van een leerling 

• leerprestaties 

• de ontwikkeling tijdens de hele basisschool periode 

• concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling 

Om ouders bewust te maken van de niveaus waarin op het Voortgezet Onderwijs is 

opgebouwd en om een eerste indicatie te geven van het niveau waarop een leerling op dat 

moment functioneert worden bij het tweede en derde rapport in groep 6 en 7 en bij het 

tweede rapport in groep 8 een uitdraai gedaan van het LVS uit Esis. Op deze uitdraai is bij 

ieder vakgebied, naast de score en schaalverdeling I t/m V van de toets, ook de grafiek 

aangegeven waarin te zien is wat het uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs is bij dat 

vak.  

Aan het einde van groep 7 krijgen de kinderen een vooruitblik, ook wel Voorlopig Advies 

genoemd. Dit Voorlopig Advies geeft een beeld van het uitstroomniveau dat het meest 

aansluit bij de ontwikkeling van de leerling op dat moment. Aan de hand van dit Voorlopig 

Advies kunnen doelen gesteld worden voor de verdere ontwikkeling van de leerling en 

kunnen ouders zich met hun zoon of dochter oriënteren op het voortgezet onderwijs.  

In groep 8 volgt een definitief advies. Dit advies wordt opgenomen in het OKR 

(onderwijskundig rapport) en wordt waar nodig bijgesteld als de uitslag van de Centrale 

Eindtoets basisonderwijs hier aanleiding toe geeft.  
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Voorlopig advies groep 7: 

 Bij de start van het schooljaar (september), wordt een algemene ouderavond 

georganiseerd voor alle ouders van groep 7 en 8 over het VO (Structuur, schoolkeuze, 

adviezen en (Cito) toetsing).  

 Medio mei formuleert de leerkracht van groep 7 een Voorlopig Advies n.a.v. rapportages, 

toets uitslagen, dossiergegevens en de dagelijkse ervaringen van de leerkracht. 

 De IB’er formuleert afzonderlijk van de leerkracht van groep 7 ook een Voorlopig Advies 

voor iedere leerling m.b.v. resultaten uit Esis en de ervaringen vanuit het verleden vanuit 

de groepsbesprekingen en zorgtrajecten.  

 Beide Voorlopige Adviezen worden besproken in een “Voorlopig Advies bespreking” door 

de leerkracht van groep 7, IB en directeur. Voordat de Cito toetsen E7 zijn afgenomen 

hebben zij een gezamenlijk Voorlopig Advies per leerling geformuleerd. Overige 

leerkrachten kunnen hier, op eigen initiatief, bij aansluiten. In een overzicht wordt kort de 

onderbouwing genoteerd. 

 In de eerste week van juni worden de Cito toetsen E7 afgenomen. Dit gebeurt in 3 

ochtenden. Dit om de leerlingen ervaring op te laten doen met de setting voor de 

Centrale Eindtoets Basisonderwijs.  

 De tweede week van juni worden de Cito toetsen E7 nagekeken en verwerkt in Esis.  

 Naar aanleiding van de uitslag en analyse van de Cito toetsen E7 wordt het Voorlopig 

Advies kritisch bekeken door de leerkracht en de IB’er. Indien de Cito-toets E7 hier 

aanleiding toe geeft volgt opnieuw overleg tussen leerkracht en IB’er. Het eerder 

gemaakte schema met onderbouwingen wordt aangepast met opmerkingen t.a.v. 

bijstelling advies.  

 Hierna worden de Voorlopig Adviezen vastgesteld.  

 Vastgestelde Voorlopig Adviezen worden besproken door de IB’er en de directeur. 

 Ouders worden eind juni uitgenodigd voor een Voorlopig Adviesgesprek. Mochten er 

zorgleerlingen zijn of leerlingen waarbij twijfels over het Voorlopig Advies zijn, dan wordt 

de IB’er door de leerkracht uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. IB kan ook op 

eigen initiatief aanwezig zijn.  
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Activiteit Wanneer Wie Afspraken 

Voorlichtingsavond VO september Leerkrachten gr 7 en 8  

Voorlopig Advies 

formuleren 

Medio mei Leerkracht groep 7 

IB’er 

Leerkr en Ib 

onafhankelijk van 

elkaar.  

Voorlopig Advies 

bespreking 

Eind mei Leerkracht groep 7 

IB’er en directeur 

 

Overzicht 

onderbouwing Advies 

Eind mei Leerkracht groep 7 

IB 

 

Cito toetsen E7  Eerste week juni Leerkracht groep 7 In 3 ochtenden 

afnemen 

Cito toetsen E7 

nakijken en analyseren 

Tweede week juni Leerkracht groep 7 Registreren in Esis 

Kritisch evalueren 

Voorlopig Advies 

Tweede/Derde week 

juni 

Leerkracht groep 7  

IB 

Overleg over 

leerlingen die opvallen 

Overzicht 

onderbouwing advies 

actualiseren 

Tweede/Derde week 

juni 

Leerkracht groep 7  

IB 

Overleg over 

leerlingen die opvallen 

Voorlopig Advies 

bespreking 

(vaststellen voorlopig 

advies) 

Medio juni IB 

Directeur 

 

Voorlopig Advies 

gesprek met ouders(s) 

en kind 

Eind juni/begin juli Leerkracht groep 7 

(IB) 

IB’er zit waar nodig bij 

gesprekken op 

uitnodiging of op 

eigen initiatief 

Overzicht 

onderbouwing advies 

aanvullen met 

opmerking ouders of 

gespreksformulier 

(Wat krijgen ouders 

mee naar huis?? 

Eind juni/begin juli

  

 

Leerkracht groep 7  
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Schoolverlaterstraject groep 8. 

 De leerkracht van groep 7 zorgt voor de overdracht van de leerlingen naar de leerkracht 

van groep 8. Hierbij wordt ook het Voorlopig advies besproken en het gemaakte 

overzicht met onderbouwingen wordt overgedragen. Hierdoor kan een eerste aanzet 

gemaakt worden voor doelen voor betreffende leerling voor laatste periode in groep 8. 

 Bij de start van het schooljaar (september), wordt een algemene ouderavond 

georganiseerd voor alle ouders van groep 7 en 8 over het VO (Structuur, schoolkeuze, 

adviezen en (Cito) toetsing).  

 In oktober wordt het VO info boekje van de Lambertusschool geüpdatet door de 

leerkracht(en van groep 8).   

 De leerkracht van groep 8 en de IB’er bezoeken samen de POVO vergadering in oktober 

en verwerken nieuwe afspraken in het advisering en uitstroom beleid van de 

Lambertusschool.  

 De leerkracht van groep 8 stuurt eind oktober de uitnodigingen voor de 

Voorlichtingsavonden VO voor de scholen van de Langstraat (Op het 

d’Oultremontcollege) en de Bossche scholen (Op de Vijfhoeven) door naar de ouders en 

is op deze avonden aanwezig op de betreffende locaties. Bij de uitnodiging voor de 

Voorlichtingsavonden VO wordt tevens het VO info boekje van de Lambertusschool 

digitaal meegestuurd. “De VO Gids” wordt aan de leerlingen meegegeven.  

 In januari wordt de Cito M8 afgenomen. 

 Direct na het afnemen van de Cito M8 worden de uitslagen en analyses naast het 

Voorlopig Advies gelegd. De Voorlopig Adviezen worden door zowel de leerkracht als de 

IB’er kritisch bekeken en waar nodig aangepast.  

 Leerkracht van groep 8 en IB’er bespreken eventuele aanpassingen in een “Definitief 

Advies bespreking”.  In deze bespreking wordt een gezamenlijk Definitief Advies per 

leerling geformuleerd. Overige leerkrachten kunnen hier, op eigen initiatief, bij aansluiten. 

Uitgangspunt is het Advies-overzicht dat opgesteld wordt in groep 7. Hierin worden de 

onderbouwingen van de leerkracht van groep 8 en de IB-er verwerkt.  

 In januari, na de afname van de Cito toetsen M8 vult de leerkracht van groep 8 voor ieder 

kind een OKR in voor de overstap van PO naar VO. Ouders ontvangen het gedeelte met 

algemene persoonsgegevens ter controle en geven het binnen 2 dagen mee terug naar 

school. De mutaties worden verwerkt op het bestuurskantoor. 

 De leerkracht van groep 8 nodigt alle ouders eind februari uit voor OK-

Adviesgesprekken. In deze gesprekken wordt het Definitief Advies met ouders en 

leerlingen besproken. Ook wordt hier besproken én vastgelegd op welke wijze de 

Centrale Eindtoets wordt afgenomen (gesproken…) 
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 Daar waar nodig aangevuld met addenda voor zorgleerlingen. Alle OKR’s zijn eind 

februari klaar. 

 In februari wordt voor iedere leerling een POVO adviesverklaring opgesteld. Eind februari 

krijgen alle ouders: 

o Het OKR op papier mee naar huis ter ondertekening. Deze komen per omgaande 

weer terug mee naar school. Daar worden zij in gescand en in Esis, bij 

registraties opgeslagen door de leerkracht.  

o De adviesverklaring mee naar huis om te gebruiken bij de inschrijving op het VO. 

In principe krijgen ouders één adviesverklaring. Als ouders op twee scholen in 

willen schrijven, dan ontvangen zij een dubbel exemplaar waarop vermeld staat 

dat er twee exemplaren afgegeven zijn.  

 De OKR’s worden door medewerkers van het bestuurskantoor ter beschikking gesteld 

aan de diverse VO scholen, nadat de leerling daar ingeschreven is.  

 Medio april wordt de Centrale Eindtoets IEP afgenomen bij alle leerlingen in groep 8, 

tenzij door de leerkracht, IB en directeur uitzonderingen zijn gemaakt.  

 Nadat de digitale uitslag van de Centrale Eindtoets IEP in mei beschikbaar is, wordt het 

gegeven advies vergeleken met de uitslag van de Centrale Eindtoets IEP. Indien blijkt 

dat de uitslag hoger is dan het gegeven advies dan wordt het advies van de betreffende 

leerlingen heroverwogen. Er kan door de school besloten worden het advies aan te 

passen. Ouders worden betrokken bij/op de hoogte gesteld van de heroverweging op de 

dag dat de papieren formulieren met de uitslagen van de Centrale Eindtoets IEP binnen 

zijn. Leerlingen krijgen de formulieren van de Centrale Eindtoets IEP met daarop de 

uitslag, de dag nadat de uitslagen per post binnen zijn mee naar huis, conform de 

afspraken binnen Scala. De uitslag wordt, na de definitieve aanname door de VO school, 

door de basisschool aan de VO school aangeleverd. Een medewerker van het Scala 

bestuurskantoor zorgt ervoor dat de scores ingelezen worden in Esis. 

 In april/mei/juni verzorgt de leerkracht van groep 8 voor alle leerlingen een warme 

overdracht naar de VO school van hun keuze. Deze voorkeur wordt aangegeven in het 

OKR. 

 De uitstroomgegevens worden door de IB’er of een medewerker van het Scala 

bestuurskantoor vastgelegd in het daarvoor opgestelde bestand op de server.  

 

Activiteit Datum Wie Afspraak 

Aanpassen VO info 

boekje 

Lambertusschool 

Begin oktober Leerkracht gr 8  
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POVO vergadering oktober leerkracht gr 8, Intern 

Begeleider 

Opnemen nieuwe 

afspraken in Uitstroom 

Protocol. 

Mailen uitnodigingen 

VO 

voorlichtingsavonden 

d’Oultremont en 

Vijfhoeven, VO boekje 

Lambertus, uitdelen 

de VO gids. 

oktober leerkracht gr 8  

Voorlichtingsavonden 

VO (Op d’Oultremont 

en Vijfhoeven) 

november (eind) VO organiseert, 

leerkracht gr 8 

ontvangt/verwelkomt. 

Leerkracht nodigt 

ouders uit.  

OK- gesprekken Eind november Leerkracht groep 8 Versie eindtoets 

bespreken en daarna 

doorgeven aan IB en Di. 

Cito M8 januari, start eerder 

week 2 

Leerkracht gr 8 Vervroegde afname 

i.v.m. 

adviesgesprekken. 

Vergelijken Voorlopig 

Advies met Cito M8 

uitslagen 

 

januari, direct na 

afname M8 

Leerkracht gr 8 

IB’er 

 

Overzicht 

onderbouwing advies 

actualiseren 

Januari  Leerkracht gr 8 

IB’er 

 

Definitief Advies 

bespreking 

Januari, direct na 

afname M8 

Leerkracht gr 8 

IB’er 

 

Open dagen VO januari Ouders en kind Zie overzicht in VO 

boekje Lambertus en de 

VO gids. 

 

OK-Adviesgesprekken Eind februari Leerkracht gr 8 Gespreksnotities maken 

in Esis. In overleg onder 
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schooltijd. 

Afspraken maken over 

de doelen voor de 

laatste periode. 

Invullen OKR  Januari, direct na 

afname M8 

Leerkracht gr 8 Meenemen addendum 

LWOO in overleg met IB 

Controle 

persoonsgegevens 

Januari  Leerkracht/ouders Binnen 3 dagen retour 

Verwerken mutaties februari Bestuurskantoor  Binnen 1 week 

Meegeven OKR en 

adviesverklaring 

Eind februari Leerkracht gr 8,  

ondertekenen en 

stempelen 

schoolleider 

Ook begeleidende mail 

over 

inschrijfformulieren op 

website VO 

Aanmelden VO Begin maart Ouders  

2e rapport Maart  Leerkracht gr 8 Groep 8 heeft geen OK 

gesprekken n.a.v. het 2e 

rapport, alleen op 

aanvraag van ouders 

Oefenmateriaal IEP Eind maart Leerkracht gr 8 Leerkracht bepaalt zelf 

en/of in overleg met IB 

wat behoeften zijn in 

de klas.  

IEP eindtoets Medio april Leerkracht gr 8  

Uitslag Cito eindtoets mei Leerkracht gr 8 Meegeven conform 

Scala afspraken.  

Warme overdracht 

VO 

April/mei/juni Leerkracht gr 8 en VO 

school 

Op afspraak 

desbetreffende lln 

doorspreken bij ons op 

school. 

Uitstroom gegevens 

vastleggen 

juni Intern Begeleider  

Feedbackgesprekken 

VO scholen 

volgende schooljaar Leerkracht gr 8  
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7.7 Preventief beleid 

 

1.1 Omgangscode Stichting Scala 

 (Deze omgangscode geldt voor alle personeelsleden, ouders, hulpouders, overblijfouders, 

stagiaires, vrijwilligers). 

 

Algemeen: 

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat een schoolbevolking bestaat uit een diversiteit van 

mensen, al dan niet afkomstig uit verschillende culturen. Het is zaak dat alle 

bovengenoemde partijen zich daarvan bewust zijn en daarnaar handelen.  

Daarom zijn er op elke school omgangsregels die zijn opgenomen in de schoolgids. 

De ouders die hun kind aanmelden op een school, worden op de hoogte gebracht van de 

schoolgids en de omgangs(gedrags)regels die op school gelden. Het bestuur van Stichting 

Scala gaat ervan uit dat ouders deze omgangsregels en het schoolplan onderschrijven vanaf 

het moment dat het kind officieel wordt aangemeld en leerling wordt van de betreffende 

school. 

  

Specifiek: 

De ouders en de leerkrachten staan voor hetzelfde doel, de leerling tot optimaal leren en 

gedrag te brengen en tot een open eerlijke en rechtvaardige omgang in relatie tot de andere 

leerlingen, leerkrachten, de thuissituatie en anderen. Dit betekent wat betreft de 

schoolsituatie, dat de ouders de pedagogische opvattingen zoals die worden uitgedragen 

volgens de visie van de school, onderschrijven en tevens mee nastreven daar waar het de 

schoolloopbaan van hun kind betreft. 

Ouders en school versterken elkaar zo om tot optimaal effect te komen wat betreft de 

ontwikkeling van de leerling/het kind.  

Meer specifiek betekent dit dat: 

• er afspraken zijn gemaakt dat ouders en leerkrachten elkaar op de hoogte houden 

over de ontwikkeling van het kind. Dat kunnen reguliere afspraken zijn (rapporten ed.) 

maar ook afspraken op verzoek (zorgleerlingen, opvallend gedrag ed.)  

• er afspraken zijn gemaakt m.b.t. de omgang tussen leerkracht en leerlingen en 

tussen leerlingen onderling ( we denken dan aan een gedragscode die op elke school 

te terug te vinden is, waarin grenzen worden aangegeven) 

• deze regels gelden ook voor onderwijs ondersteunend personeel en alle ouders die 

structureel hulp verlenen binnen de school. 
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• Elke school onder het bestuur van Stichting Scala heeft een of meerdere 

contactpersonen waar leerlingen, ouders en docenten terecht kunnen met klachten 

over (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik. Aan allen in de school zijn functie, 

taak en bereikbaarheid bekend. 

 

Procedures: 

Procedures kunnen worden opgestart bij/ na elke vorm van onenigheid binnen een 

schoolgemeenschap, wanneer reëel overleg niet meer het gewenste resultaat oplevert, 

ongeacht welke partij. 

Op elke school is de klachtenprocedure terug te vinden in de schoolgids (wettelijk verplicht).  

Daarnaast heeft Stichting Scala voor al haar scholen deze regels uitgewerkt en verduidelijkt. 

Deze notitie is in te zien bij de schoolleider van elke school. 

 

 

1.2 Inzet preventieve middelen Lambertusschool 

 

De Lambertusschool neemt maatregelen om agressie, geweld en (seksuele) intimidatie 

tegen te gaan. De volgende activiteiten worden hiertoe ondernomen: 

• Contactpersonen stellen zich aan het begin van het schooljaar in elke klas voor en 

houden een gesprek over wat zij voor de leerlingen kunnen betekenen.  

• Begin van het schooljaar worden de gedragsregels met de leerlingen en 

medewerkers doorgenomen en consequent gehandhaafd. 

• Leerlingen kunnen te allen tijde met problemen terecht bij de vertrouwenspersonen 

en de schoolleiding. 

• Leerlingen hebben de gelegenheid om problemen schriftelijk kenbaar te maken door 

een briefje in de PMM (Preventie Machtsmisbruik) brievenbus te doen. 

• Methodes ‘leerlingen en hun sociale talenten’, relaties en seksualiteit’ en ‘Kleur’ 

worden structureel ingezet zodat er gedurende het hele schooljaar aandacht voor is. 

• Gevoelens van veiligheid worden regelmatig geïnventariseerd bij personeel, 

leerlingen en ouders. 

• Er is een ongevallen en - incidentenregistratie.  

• Personeel, leerlingen en ouders worden geïnformeerd over geldende gedragsregels.  

Deze regels worden kenbaar gemaakt in de schoolgids en/of op de  

schoolsite. 

• Daarnaast wordt agressie, geweld en seksuele intimidatie aan de orde gesteld:  

- tijdens individuele gesprekken met ouder / medewerkers  
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  (functioneringsgesprekken)  

- tijdens teamvergaderingen  

- in overleggen met en van de medezeggenschapsraad  

- in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)  

 

1.3 Rol, taak en werkwijze van interne contactpersonen 

 

1. De interne contactpersoon heeft tot taak: 

a. er voor te zorgen dat alle geledingen binnen de school voldoende worden 

geïnformeerd t.a.v. taken, personen, bereikbaarheid en procedures betreffende 

machtsmisbruik (agressie, geweld, (seksuele) intimidatie); 

b. te zorgen voor de eerste opvang van en advies te geven aan een leerling (of diens 

ouders of plaatsvervanger) die geconfronteerd wordt met machtsmisbruik; 

c. om, wanneer een leerling bij de interne contactpersoon aanklopt betreffende 

machtsmisbruik (in alle vormen), de ouders of verzorgers van de klager te 

informeren, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

d. om, bij voorkeur met instemming van de klager betrokken ouder(s) of diens 

plaatsvervanger te informeren. Naarmate de leerling in leeftijd ouder is, weegt deze 

instemming zwaarder; 

e. om, wanneer klager dit wenst, deze door te verwijzen naar de externe 

vertrouwenspersoon en deze hierbij behulpzaam te zijn; 

f. de aangeklaagde te attenderen op de mogelijkheid van het indienen van een klacht 

bij de klachtencommissie; 

g. attent te blijven of het indienen van een klacht negatieve consequenties heeft voor de 

klager of andere betrokkenen en in voorkomende gevallen dit te melden aan de 

externe vertrouwenspersoon; 

h. een bijdrage te leveren aan de verbetering van het schoolklimaat door hierover 

gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken aan de schoolschoolleider;  

i. zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en 

bestrijding van machtsmisbruik. 

j. deel te nemen aan het Netwerk Klachtenregeling 

2. De interne contactpersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband 

met zijn werkzaamheden als interne contactpersoon ter kennis komt. Deze plicht geldt 

niet ten overstaan van het bevoegd gezag, de klager (of diens ouders), de externe 

vertrouwenspersoon, de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. De 

geheimhouding vervalt niet na het beëindigen van de taak als interne contactpersoon. 
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3. De interne contactpersoon is voor de wijze van uitvoering van zijn taak, daaronder niet 

begrepen het verstrekken van informatie over de inhoud van dossiers, uitsluitend 

verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. 

4. De interne contactpersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet uit zijn 

functie worden ontslagen, disciplinair gestraft of anderszins benadeeld worden. 

5. De interne contactpersoon kan van zijn taak ontheven worden als er onder meer sprake 

is van grove nalatigheid of fouten in zijn functioneren als interne contactpersoon. 

6. De interne contactpersoon die zijn taak wil beëindigen, doet dat door een schriftelijke 

mededeling aan het bevoegd gezag met een afschrift naar de directeur van zijn school 

en zorgt voor overdracht van lopende dossiers. 

7. De schoolleider van de school zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid en stelt de 

interne contactpersoon in staat om binnen het taakbeleid van de school zijn taken naar 

behoren te kunnen vervullen. 

8. Er zijn 2 interne contactpersonen op de Lambertusschool zijn: 

- Namen zijn terug te vinden op de website en de in de schoolgids.  

De interne contactpersonen volgen jaarlijks scholing om op de hoogte te blijven van 

recente ontwikkelingen en om hun vaardigheden te oefenen. 

Jaarlijks stellen zij zich voor aan de leerlingen en informeren zij de leerlingen over hun rol 

binnen de school.  

Naast de mogelijkheid om een gesprek te plannen met één van de interne 

contactpersonen naar keuze, kan er ook schriftelijk een klacht gemeld worden middels 

mail of de brievenbus die in de school hangt. 

De mailadressen zijn terug te vinden op de website.  

 

 

1.4  Procedure bij melding klacht 

 

Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de interne contactpersoon direct benaderd hoeft 

te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht of directeur al een oplossing. In 

onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gehandeld kan worden bij een klacht. 
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Klager Klacht over Bespreken met (naar keuze) 

Kind Ander kind Eigen leerkracht 

 Eigen leerkracht Eigen leerkracht, andere leerkracht, schoolleider 

 Andere 

leerkracht(en)/schoolleider 

Eigen leerkracht 

 Schoolse zaken Eigen leerkracht, schoolleider 

 Grensoverschrijdend 

gedrag (leerling, 

leerkracht, schoolleider) 

Interne contactpersoon, externe 

vertrouwenspersoon 

Ouder Ander kind Leerkracht eigen kind, schoolleider 

 Leerkracht eigen kind Leerkracht eigen kind, schoolleider 

 Andere leerkracht(en) Leerkracht eigen kind, schoolleider 

 Schoolse zaken Leerkracht eigen kind, schoolleider, algemeen 

directeur 

 Grensoverschrijdend 

gedrag 

Leerkracht eigen kind, schoolleider, algemeen 

directeur, interne contactpersoon, externe 

vertrouwenspersoon 

 

 

Als men zich, om welke reden dan ook liever niet tot de interne contactpersonen wil of kan 

wenden, dan kan men rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt 

niet op onze school. Het schoolbestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangezocht 

voor alle onder haar vallende scholen.  

De personen begeleiden de mensen die met een klacht bij hen komen. Tevens geven ze een 

advies hoe het beste gehandeld kan worden. 

Stichting Scala is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Bond KBO in den 

Haag. De vastgestelde klachtenregeling ligt op school ter inzage.  

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH Den haag 

Tel: 070 – 392 5508 

 

Externe vertrouwenspersonen: 

Voor klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten) 

GGD Hart voor Brabant 
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Vogelstraat 2 

5212 VL ’s-Hertogenbosch 

Tel.: 073 – 640 4090 

www.ggdhvb.nl 

 

Voor klachten over communicatie / bejegening 

Mw. I. van Hezewijk 

Fontys Fydes onderwijsadviseurs 

Postbus 4155 

5004 JD Tilburg 

Tel.: 0885 – 073 888  

i.vanhezewijk@fontys.nl 

 

Vertrouwensinspecteur: 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld. 

Tel.: 0900 – 111 3 111 

 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Den Bosch 

Tel.: 0900 – 1231230 

 

1.5 Zorg Advies Team (ZAT)  

 

Als er op school problemen zij waar de leerkracht zich zorgen over maakt, dan worden deze 

besproken met de Interne Begeleider (IB). Soms hebben deze problemen te maken met 

vorderingen en het leerproces van leerlingen en wordt de oplossing van het probleem 

gezocht in het onderzoeken van de oorzaken en de aanpak van het leerprobleem. 

Er kunnen echter ook psychosociale kanten aan een probleem zitten en hierbij kan ook de 

thuissituatie een rol spelen. In een dergelijk geval kunnen de eerste signalen binnenkomen 

bij de leerkracht, de schoolleider of bij de contactpersoon. Onder psychosociale problemen 

verstaan wij problemen rond gedrag, pesten, agressie, vandalisme, intimidatie, hygiëne, 

ontwikkeling, opvoeding, schoolverzuim of problemen van psychische of sociaal-emotionele 

aard.  

Als er zorgen zijn wordt er eerst met de ouders contact opgenomen. Kleinere problemen 

worden vaak door de ouders en leerkrachten zelf opgelost. Psychosociale problemen 

kunnen echter ouders en leerkrachten boven het hoofd groeien waardoor er behoefte 

bestaat aan deskundige advisering of hulpverlening. 
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Sinds een aantal jaren hebben we op de Lambertusschool een zorgadviesteam 

samengesteld waarin de schoolleider, de Intern Begeleider en de interne contactpersoon van 

de school zitting hebben. Zij komen structureel twee keer per jaar bij elkaar en indien nodig, 

vaker. Er wordt dan samen besproken of er sprake is van risicoleerlingen op school. 

Indien het ZAT van mening is dat de problemen door school en ouders opgelost kunnen 

worden gaan we daar mee aan de slag. Wanneer de problemen te groot zijn kan in overleg 

met de ouders besloten worden deskundige hulp in te schakelen. Bij sommige problemen 

wordt besloten een melding te maken in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. 

 

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd  

 

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij leerlingen en 

jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens 

de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met leerlingen en 

jongeren worden voorkomen. 

Er worden drie typen deelnemers in het project Zorg voor Jeugd onderscheiden: 

1. Gemeenten; gemeenten zijn als regisseur van jeugdhulpverlening opdrachtgever van het 

project. 

2. Instellingen die hulp verlenen aan jeugdigen als kernactiviteit hebben; 

deze instellingen nemen deel in het project door te registreren en signaleren en in sommige 

gevallen door de zorg te coördineren en hulp te verlenen. 

3. Instellingen die contact hebben met jeugdigen; deze instellingen, zoals onderwijs en 

kinderdagverblijven, nemen deel door signalen af te geven. 

 

1.6.1 Algemeen 

Zorg voor Jeugd voorkomt dat leerlingen en jongeren tussen 0 en 23 jaar tussen wal en 

schip vallen. 

Met het systeem kunnen alle organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan 

jongeren snel en efficiënt informatie uitwisselen. De school geeft een signaal af aan het 

systeem als een jeugdige extra begeleiding nodig heeft of als er zorgen zijn over een 

jeugdige. Het systeem laat deze signalen zien en maakt zichtbaar welke organisaties al 

betrokken zijn bij de jeugdige. 

De organisaties kunnen hun hulpverlening daardoor beter en sneller op elkaar afstemmen. 

 Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat: 

- mogelijke risico's bij jeugdigen vroegtijdig worden gesignaleerd; 

- alle instellingen weten wie betrokken is bij de jeugdige; 
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- het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke is om de hulp te coördineren. 

 

1.6.2 Privacy  

In Zorg voor Jeugd komt alleen de melding dat er zorgen zijn rondom een jeugdige of dat 

een organisatie hulp biedt aan een jeugdige. Er staat niet in wat er aan de hand is. Het is dus 

geen elektronisch dossier met inhoudelijke informatie. 

Het vastleggen van de informatie in Zorg voor Jeugd is niet in strijd met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Dit hebben het College Bescherming Persoonsgegevens en juristen van 

het Ministerie van Justitie bepaald. Uiteraard gaat De Lambertusschool heel zorgvuldig met 

de gegevens om. 

Indien de Lambertusschool een signaal afgeeft in Zorg voor Jeugd informeert zij hierover de 

ouders/verzorgers.  

Signaalafgevers op de Lambertusschool zijn: 

De Intern Begeleider en de directeur. 

 

1.7 Regels van de Lambertusschool 

De Lambertusschool hanteert regels met betrekking tot het omgaan met elkaar, materialen 

en de ruimte. Gedragsregels zijn vormgegeven in een gedragsprotocol, zie curatief beleid. 

 

1.7.1  Schoolpleinregels 

• Leerlingen mogen om 08.20 uur en 12.50 uur het schoolplein op komen, vanaf die tijd 

is er surveillance. Om 08.23 uur en 12.53 uur wordt er gezoemd en kunnen de 

leerlingen rustig naar binnen komen om vervolgens om 08.30 uur en 13.00 uur met 

de les te kunnen starten.  

• Ben je al om 08.23 en 12.53 op school? Dan blijf je niet hangen/spelen op het veldje 

of plein maar kom je naar binnen. 

• Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst op de plaats die voor de jaargroep 

gereserveerd is. 

• (voet)ballen is/zijn niet toegestaan 

• Leerlingen mogen tijdens de pauze niet zonder toestemming van de surveillance naar 

binnen.  

• We gebruiken de speeltoestellen, de tafels en de zitzakken waarvoor ze bedoeld zijn.  

• Leerlingen van groep 5 t/m 8 spelen/verblijven voor schooltijd op de grote speelplaats 

tot aan de afscheiding van de pergola’s. 

• Leerlingen van groep 3 en 4 spelen/verblijven voor schooltijd op de grote speelplaats 

of op de kleuterspeelplaats tot voor de zandbak. 
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• Leerlingen van groep 1/2 spelen/verblijven voor schooltijd op de kleuterspeelplaats 

voor de zandbak. 

• Het is verboden om achter de gymzaal en achter de kleuterlokalen te 

spelen/verblijven.  

• Tikspelen zijn leuk, wanneer dit een tikje op de schouders betreft. Alle spelletjes die 

gewelddadig of seksuele teksten of handelingen bevatten zijn verboden.  

• Pesten, fysiek en psychisch geweld, verbaal geweld, discriminatie en vernielingen 

worden niet geaccepteerd. Een sanctie hierop volgt onmiddellijk en er wordt melding 

gemaakt naar ouders en in het registratiesysteem. 

 

1.7.2 Regels binnen de school 

Algemeen 

• In de gangen lopen we rustig. 

• We praten rustig met elkaar. 

• We dragen zorg voor schoolmateriaal en eigen spullen 

Pesten, fysiek en psychisch geweld, verbaal geweld, discriminatie en vernielingen worden 

niet geaccepteerd. Een sanctie hierop volgt onmiddellijk, er wordt melding gemaakt naar 

ouders en een vermelding gemaakt in het registratiesysteem. 

 

Specifiek 

• Eén op één contacten leerkrachten – leerlingen 

- leerlingen worden buiten schooltijd niet langer dan een kwartier alleen op 

school gehouden. Wanneer een leerling na schooltijd op school wordt 

gehouden, worden de ouders en de schoolleider op de hoogte gebracht; 

- Leerlingen en medewerkers van Lambertusschool hebben buiten de 

schooltijden om geen één op één contact. Ook contact via social media 

(hyves, msn, twitter e.d) is niet toegestaan. 

• Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie 

- De wensen en gevoelens van zowel leerlingen en ouders met betrekking tot 

troosten, belonen en feliciteren worden gerespecteerd. Leerlingen hebben het 

recht aan te geven wat ze prettig of niet prettig vinden (omhelzen, hand geven 

of geen fysiek contact). Het is mogelijk leerlingen op schoot te nemen. Ook 

hier dienen de wensen en gevoelens van de leerlingen te worden 

gerespecteerd. Spontane reacties, ook in hogere groepen, zijn mogelijk, mits 

het hier bovengenoemde recht van de leerlingen wordt gerespecteerd; 
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Felicitaties moeten een spontaan gebeuren blijven. Het personeel houdt 

hierbij rekening met het bovenvermelde. In alle groepen volgt de 

groepsleerkracht in principe zijn eigen gewoonten in deze, rekening houdend 

met wat de leerlingen hier als normaal ervaren. 

• Hulp bij aan-uit-omkleden 

- Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat er geholpen moet worden bij het 

aan- en uitkleden. Bijvoorbeeld bij het naar het toilet gaan, omkleden bij gym, 

zwemmen en verkleden. Ook in hogere groepen kan dit nog een enkele keer 

voorkomen. Deze hulp behoort tot de normale taken van de betrokken 

groepsleerkracht. De leerkrachten houden hierbij rekening met de wensen en 

gevoelens van de leerlingen. Een vraag als: ‘Wil je het zelf doen of heb je 

liever dat de juffrouw/meester je helpt?’ wordt door de leerlingen als heel 

normaal ervaren en meestal ook eerlijk beantwoord; 

- Vanaf groep 3 worden jongens en meisjes gescheiden bij het aan-, uit- en 

omkleden. De leerkracht betreedt de kleedruimte uitsluitend na een duidelijk 

vooraf gegeven teken.  

• Eerste hulp 

- Wanneer er eerste hulp wordt geboden waarbij het kind zich moet ontkleden, 

moet er naast de hulpgevende een derde aanwezig zijn. De leerling mag zelf 

aangeven of dit een man of een vrouw is. Indien er hulp geboden moet 

worden bij ongevallen, ziek worden/zijn of anderszins, waarbij het 

schaamtegevoel van de leerlingen een rol kan spelen, wordt de uitdrukkelijke 

wens van het kind gerespecteerd. 

• Buitenschoolse activiteiten 

- Tijdens het schoolkamp slapen jongens en meisjes zo mogelijk gescheiden. 

De privacy bij het omkleden dient te allen tijde gewaarborgd te worden. De 

begeleiding slaapt zo mogelijk op een andere plaats dan de leerlingen. Is dit 

laatste niet mogelijk dan slaapt de mannelijke begeleiding zo mogelijk bij de 

jongens en de vrouwelijke begeleiding zo mogelijk bij de meisjes. Tijdens het 

handhaven van de orde ( veiligheid van de leerlingen) kunnen zowel 

mannelijke als vrouwelijke begeleiders bij zowel jongens als meisjes ingrijpen; 

- Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende 

ruimtes uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven 

teken. Dit is van toepassing als de mannelijke begeleiding de ruimtes van de 

meisjes binnengaat of als vrouwelijke begeleiders de ruimtes van de jongens 
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binnengaan. Op deze manier wordt rekening gehouden met het zich 

ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes; 

- Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches; of indien er 

onvoldoende douches aanwezig zijn, gescheiden douchetijden. 

- Ten aanzien van schoolreizen en sportevenementen gelden deze regels – 

voor zover van toepassing – ook. 

 

1.8 Methoden 

School zet de volgende methoden in ter voorkoming van fysiek, psychisch en verbaal 

geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en vernielingen: 

• Leerlingen en hun sociale talenten 

• Relaties en seksualiteit  

• Kleur 

 

1.8.1 Doelstellingen methode ‘Leerlingen en hun sociale talenten’ 

• Leerlingen ervaringen leren delen met anderen, zowel positieve als negatieve 

ervaringen. 

• Leerlingen leren om elkaar op een positieve manier te benaderen en zorg te dragen 

voor anderen. 

• Leerlingen leren samen met anderen iets tot stand te brengen. 

• Leerlingen leren zichzelf kenbaar te maken in gezelschap van anderen op een 

passende wijze. 

• Leerlingen leren hoe je kiest en beslist/keuzes maakt. 

• Leerlingen leren hoe je omgaat met weerstand van een ander en zorgt voor jezelf. 

• Leerlingen leren hoe je op een goede manier een ruzie, een verschil van mening 

oplost. 

• Leerlingen leren compromissen te sluiten. 

 

1.8.2 Doelstellingen methode ‘Relaties en Seksualiteit’ 

Het algemeen doel is om leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die 

respect heeft voor zichzelf en anderen. Zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, 

wensen, opvattingen en mogelijkheden en steeds beter gefundeerde beslissingen kan 

nemen op het gebied van seksualiteit. De methode is verdeeld in drie domeinen: 

• lichamelijke en emotionele ontwikkeling 

• sociale ontwikkeling en relaties 

• seksualiteit en gezondheid 
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1.8.3 Doelstellingen ‘Kleur’ 

• Ieder kind ontwikkelt een eigen kijk op het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, 

waar en echt is. 

• leerlingen laten reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en 

ideeën over de maatschappij. Vragen zoals: Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? 

Wat vind ik ervan? Spelen hierbij een rol. 

• Leerlingen laten ontwikkelen tot sociaal competente leerlingen die goed om gaan met 

zichzelf en de mensen om ze heen, met de leerstof en de wereld waarin ze leven. 
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7.8 Curatief beleid 

 

Om adequaat te kunnen handelen naar aanleiding van incidenten en om escalatie te 

voorkomen, wordt iedereen die betrokken of geconfronteerd is met incidenten, door de 

school hulp en begeleiding aangeboden. Voor deze begeleiding kan zowel interne als 

externe hulp ingeschakeld worden. 

 

1.1 Maatregelen 

 

Maatregelen die de Lambertusschool heeft doorgevoerd: 

• Er is een gedragsprotocol opgesteld. 

• Er is een pestprotocol opgesteld. 

• Er is een protocol voor opvang bij ernstige incidenten. 

• Er is een protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en 

fysiek) of seksuele intimidatie. 

• Er is een protocol internetgebruik opgesteld. 

• Er is een protocol gebruik social media opgesteld. 

• Voor ernstige incidenten zijn er interne contactpersonen aanwezig.  

• Er kan hulp worden ingeroepen van externe hulpverleners en het schoolbestuur. 

• De interne contactpersonen volgen cursussen om zich te specialiseren in hun taak. 

 

1.2 Gedragsprotocol 

 

1.2.1 Inleiding Gedragsprotocol  

Ieder kind moet zich op school thuis voelen. Onze school moet een veilige haven zijn. Wij 

willen als school een open oor, oog en hart hebben voor onze leerlingen.  

De Lambertusschool wil een school zijn waar leerlingen in harmonie kunnen leren en leven. 

Een positieve levenshouding waarbij de leerlingen algemeen geldende waarden en normen 

hanteren, respect hebben voor elkaar, elkaars eigendommen en elkaars leefomgeving, 

vinden we belangrijk. Tegen pesten en discrimineren treden we alert op. Door preventief 

aandacht te geven aan de sociaal en emotionele ontwikkeling in alle groepen, proberen we 

negatief gedrag in de kiem te smoren.  

De leerlingen brengen een belangrijk deel van de dag door op school. Het is belangrijk dat 

de leerlingen in een prettige omgeving kunnen verkeren. De groepssfeer en schoolsfeer zijn 

dus van groot belang. Om dit te kunnen bereiken is het goed dat leerlingen weten wat er van 

hen verwacht wordt en wat zij van anderen mogen verwachten.  
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Er is voor leerlingen, ouders en leerkrachten een gedragsprotocol opgesteld, als onderdeel 

van dit beleidsplan. Als school zien we erop toe dat de regels van dit protocol worden 

nageleefd.  

 

1.2.2 Uitgangspunten Gedragsprotocol 

Een school moet een omgeving zijn waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig 

voelen. Het moet een veilige plaats zijn waar men zich thuis voelt.  

Het hanteren van normen en waarden is daarbij een hulpmiddel.  

We hebben in samenspraak een gedragsprotocol opgesteld met als doel een goede sfeer te 

scheppen en te waarborgen. De goede sfeer is voorwaarde voor leerlingen om zich te 

kunnen ontwikkelen, voor personeel om te kunnen functioneren en voor ouders om zich 

prettig te voelen.  

Basis voor het gedragsprotocol vormt het uitgangspunt; respect voor de ander en de 

omgeving.  

Dit komt tot uiting in:  

• Respect voor de mening van een ander  

• Respect voor het werk van de ander  

• Respect voor spullen van een ander  

• Respect voor een andere religie  

• Respect voor sterke en zwakke kanten van een ander  

• Respect voor de regels van school en van de groep  

 

1.2.3 Grenzen  

Hierbij wordt in hoofdlijnen aangegeven waar de grenzen in gedrag liggen. Deze grenzen 

mogen niet overschreden worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zichtbaar gedrag 

naar de ander toe en de wijze van communicatie met de ander.  

 

Grenzen in gedrag  

Wij accepteren geen:  

• Storend gedrag  

• Negatief gedrag t.o.v. andere leerlingen; o.a. pestgedrag ruzie maken  

• Saboterend en brutaal gedrag  

• Discriminerend gedrag  

• Agressief en gewelddadig gedrag  

• Provocerende lichaamstaal  
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Grenzen in taalgebruik  

Op de Lambertusschool doen we niet mee aan:  

• Schelden  

• Schuttingtaal  

• Vloeken  

• Kwetsen  

• Vernederen  

• Provoceren  

 

1.2.4 Regels  

De regels van het gedragsprotocol zijn voor de groepen vertaald in gedragsverwachtingen 

(sw-PBS) voor in de klas en in en –rondom de school. Deze gedragsverwachtingen zijn 

daarmee een middel om het protocol vorm te geven. Deze gedragsverwachtingen, worden in 

de groep elk jaar besproken en opgehangen in de klas. 

Alle gedragsverwachtingen zijn terug te voeren op onze Kernwaarden TROTS. Op de 

Lambertusschool gelden voor alle betrokkenen (leerlingen, medewerkers, ouders, stagiaires, 

vrijwilligers, gasten) de volgende gedragsregels: 

 

 
Gedragsverwachtingen Lambertusschool Haarsteeg 

 Team; samen 

zijn we sterker. 

Respect; voor 

elkaar en de 

natuur. 

Openheid; we 

hebben een 

open houding. 

Talent; iedereen 

heeft een talent. 

Structuur; 

duidelijkheid 

zorgt voor 

veiligheid.  

Gangen • Ik houd de 
deur open 
voor een 
ander. 

• Ik houd de 
gang 
opgeruimd. 

• Tijdens 
lestijden ben 
ik stil op de 
gang. 

• Ik ga netjes 
op met de 
spullen van 
een ander en 
mijzelf. 

• Ik geef een 
ander de 
ruimte. 

• Ik spreek een 
ander aan op 
zijn of haar 
gedrag in de 
gang. 

 • Ik loop rustig 
door de gang. 

• Ik doe mijn 
jas in de 
luizencape. 

• Ik hang mijn 
tassen aan de 
kapstok. 

Toiletten • Ik laat de 
toiletruimte 
schoon en 
opgeruimd 
achter. 

• Ik gebruik zo 
weinig 
mogelijk 
water. Zeep 
en papier. 

• Ik respecteer 
de privacy 

• Ik spreek een 
ander aan op 
zijn of haar 
gedrag in de 
toiletruimte. 

 • Ik houd mijn 
toiletbezoek 
zo kort 
mogelijk. 

• Ik was mijn 
handen na 
ieder 
toiletbezoek. 
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van een 
ander. 

Speelplaats 

en veldje 

• Ik geef de 
ander de 
ruimte. 

• Ik betrek een 
ander in het 
spel als dat 
kan. 

• Ik laat de 
speelplaats 
opgeruimd en 
netjes achter. 

• Ik ga 
respectvol om 
met een 
ander, de 
speelmaterial
en en mijn 
omgeving.  

• Ik gebruik de 
STOP regel. 

• Ik spreek een 
ander aan op 
zijn of haar 
gedrag op de 
speelplaats.  

• Ik laat zien 
waar ik goed 
in ben.  

• Ik speel het 
spel volgens 
de 
afgesproken 
regels. 

• Als de 
zoemer gaat 
ruim ik op en 
ga ik rustig 
naar binnen. 

• Ik speel op de 
afgesproken 
plekken.  

Klas • Ik houd de 
klas en mijn 
tafel 
opgeruimd en 
netjes.  

• Ik werk goed 
samen met 
een ander.  

• Tijdens de 
instructie ben 
ik stil. 

• Tijdens 
werktijd houd 
ik rekening 
met de ander. 

• Ik ga 
respectvol om 
met alle 
materialen. 

• Ik spreek een 
ander aan op 
zijn of haar 
gedrag en 
ben eerlijk 
over mijn 
eigen gedrag. 

• Ik mag een 
mening 
hebben maar 
luister ook 
naar een 
ander. 

• Ik laat zien en 
horen waar ik 
goed in ben. 

• Ik gebruik 
mijn talent om 
een ander te 
helpen.  

• Ik ben te 
vertrouwen. 

• Ik ben mezelf 
en zorg voor 
een goede 
sfeer. 

 

 

Om deze gedragsverwachtingen voor onze leerlingen vorm te geven hanteren we de 

volgende omgangsregels: 

 

Op de Lambertusschool: 

1. Word je niet op je uiterlijk beoordeeld.  

2. Word je met je voornaam aangesproken.  

3. Word je met rust gelaten als je dit aangeeft. 

4. Wordt er naar je geluisterd.  

5. Worden je spullen met rust gelaten.  

6. Helpen we elkaar 

7. Wordt een ruzie eerst door de betrokkenen uitgepraat.  

8. Wordt de leerkracht erbij betrokken als de leerlingen er niet uitkomen.  

9. Wordt bij pestgedrag door andere leerlingen geen partij gekozen.  

10. Word pestgedrag aan de juf/meester verteld (Pesten melden is geen klikken maar moet!)  

11. Wordt er alles aan gedaan om een prettige omgeving te creëren voor iedereen en wordt 

dus niemand buiten gesloten!  
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Dit betekent dat:  

1. Ik niemand op zijn/haar uiterlijk beoordeel.  

2. Ik iemand met zijn/haar voornaam aanspreek.  

3. Ik iemand met rust laat als die dat wil.  

4. Ik luister naar de ander.  

5. Ik niet aan de spullen van een ander zit.  

6. ik een ander probeer te helpen 

7. Ik een ruzie met een ander eerst zelf probeer uit te praten.  

8. Ik de leerkracht erbij betrek als ik er niet uitkom of zie dat anderen er niet uitkomen.  

9. Ik niet meedoe aan het pesten van een ander kind.  

10. Ik pestgedrag meld aan mijn juf/meester.  

11. Ik er alles aan doe om het ook voor de ander op school prettig te maken en dus niemand 

buiten sluit 

12. Ik me houd aan de schoolpleinregels. 

 

1.2.5 Naleving van het protocol 

Het gedragsprotocol is erop gericht een sfeer te creëren waarin iedereen zich prettig voelt en 

normaal kan functioneren.  

De leerkrachten zullen dit onderstrepen en de leerlingen positief benaderen. Een compliment 

en waarderen werkt uiteindelijk het beste. Binnen en buiten de groep zijn afspraken gemaakt 

(vanuit sw-PBS) worden over een vorm van beloning waar de leerlingen en de leerkracht 

achter staan. Bij het niet naleven van de gedragsverwachtingen middels negatief gedrag 

hanteren we consequenties. 

 

Negatief gedrag  

 

Het corrigeren van ongewenst gedrag van leerlingen:  

Stap 1:  

- Benoem het gedrag dat je gezien hebt. 

- Vertel duidelijk dat dát ongewenst gedrag was en vraag (vertel als de leerling het niet 

weet) wat het gewenste gedrag had moeten zijn.  

- Laat het goede gedrag voordoen. 

- Geef de leerling de kans om het goede gedrag alsnog te laten zien. 

- Gaat dit goed: waarderen en belonen. 
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Stap 2:  

- leerling houdt zich na stap 1 niet aan de gedragsverwachting.  

- Vertel de leerling wat de gevolgen van dat specifieke gedrag volgend de schoolregels 

zijn.  

- Pas de consequentie zo direct of zo snel mogelijk toe.  

 

Gang en Toilet: 

Klein probleemgedrag Consequentie 

- Deur niet open houden. 
- Rennen door de gang. 
- Materialen niet opruimen.  

 

 

Groot probleemgedrag Consequentie 

- Lopen op sanitair. 
- Privacy verstoren. 
- Anderen pijn doen. 
- Materialen stuk maken. 

- 3-8 nablijven tot 15:40/12:10 (klusjes 
in/buiten de klas) 

- 1-2 10 minuten op bankje tijdens het 
buitenspelen. 

- Ouders op de hoogte brengen naar 
inzicht van de leerkracht. 

- Ernstige zaken registreren in dagboek 
Esis.  

 

Schoolplein 

Klein probleemgedrag Consequentie 

- Plagen 
- Moedwillig verstoren van de activiteit 
- Dingen afpakken 
- Verkeerd gebruik materiaal 
- Uitdagen 
- Duwen/trekken 
- Buitensluiten 

- Een time-out van 2 minuten. De leerling 
blijft bij de leerkracht staan om even tot 
rust te komen. Na 2 minuten mag het 
kind weer gaan spelen, nadat het 
excuses heeft aangeboden. 

 

 

Groot probleemgedrag Consequentie 

- Verbale agressie 
- Fysieke agressie 
- Pesten 
 

- De kinderen apart nemen van de rest 
van de groep. Het verhaal aanhoren van 
beide kanten. Dit kost meer tijd, dus 

- Per geval bekijken. In overleg met de 
leerkracht van de desbetreffende groep. 

- Ouders op de hoogte brengen naar 
inzicht van de leerkracht. 

- Ernstige zaken registreren in dagboek 
Esis.  
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andere leerkracht jouw taak op het 
schoolplein laten overnemen. 

Klas 

Klein probleemgedrag Consequentie 

- Niet opruimen 
- Niet samenwerken 
- Niet luisteren naar een ander  
- Zorgen voor een minder goede sfeer 

- Na school meehelpen met opruimen 
- Apart gaan zitten 

 

Groot probleemgedrag Consequentie 

- Niet stil tijdens instructie 
- Geen rekening houden met een ander 

onder werktijd 
- Niet respectvol omgaan met materialen 
- Niet luisteren naar een ander (kind / 

leerkracht) 
- Niet eerlijk zijn 
- Zorgen voor een slechte sfeer 

- apart zitten 
- aparte taak geven 
- bovenbouw: na school gemist werk 

inhalen 

- onderbouw: gemist werk onder leuke 
activiteiten maken 

- ouders op de hoogte brengen naar 
inzicht van de leerkracht 

- ernstige gevallen in Esis  plaatsen 
 

Saboterend en brutaal gedrag  

Overtredingen als het bewust niet luisteren naar of negeren van de leerkracht, dan wel het 

leveren van onbehoorlijk commentaar / discussie of brutaal gedrag, al dan niet in de vorm 

van lichaamstaal, waaruit een gebrek aan respect blijkt, worden gezien als saboterend 

gedrag. Omdat dit een zeer elementaire voorwaarde is voor een goed en veilig 

schoolklimaat, wordt dit als zeer ernstig beschouwd.  

Aanpak:  

• Duidelijk corrigeren  

• Bij voortduring of herhaling: na schooltijd bespreken en evt. strafwerk geven.  

• De leerkracht stelt de ouders binnen 24 uur van het gedrag op de hoogte.  

• Bij herhaling: in gesprek met de ouders.  

• Verandert er niets, dan kan de schoolleider de leerling tijdelijk schorsen.  

Ouders en bestuur worden hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Discriminerend gedrag  

Hieronder verstaan we minachting voor een ander in algemene zin. Aangezien 

gelijkwaardigheid een van onze uitgangspunten is, zullen we hier tegen optreden.  

Aanpak: 
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• Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid binnen 24 uur door de 

schoolleider uitgenodigd voor een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de 

gedragsregels wordt melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of en zo ja 

welke maatregelen er worden genomen; 

• Bij discrimineren door de schoolleider meldt het personeelslid dit bij de interne 

contactpersoon die vervolgens de externe vertrouwenspersoon inlicht.  

• Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires, ouders en/of leerlingen worden deze binnen 

24 uur door de schoolleider uitgenodigd voor een gesprek. Bij herhaaldelijk overtreding 

van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of en 

zo ja welke maatregelen er worden genomen.  

In het uiterste geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of verwijdering/ontzegging 

van betrokkene tot de school en het schoolterrein. 

•  Bij discriminatie door een leerling, wordt deze leerling door de schoolleider uitgenodigd 

voor een gesprek. Via gesprekken wordt op het gedrag ingegaan en aangegeven wat in 

deze gewenst gedrag is. Ouders worden op de hoogte gesteld van de discriminatie. 

Bij voortduring of herhaling: De leerling blijft een kwartier na schooltijd na. Ouders van de 

leerling worden door de schoolleider uitgenodigd voor een gesprek.  

Bij voortduring of herhaling na oudergesprek wordt er deskundige hulp ingeschakeld voor 

ouders en kind. In het uiterste geval kan de leerling geschorst worden. Ouders en bestuur 

worden hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Agressief en gewelddadig gedrag  

 Andermans grenzen overschrijden, bewust schade berokkenen aan iets of iemand, met 

woede iets proberen te bereiken of iets willen verhullen, wordt gezien als agressief en 

gewelddadig gedrag. Omdat dit een zeer elementaire voorwaarde is voor een goed en veilig 

schoolklimaat, wordt dit als zeer ernstig beschouwd.  

Aanpak:  

• Duidelijk corrigeren, strafwerk geven 

• De leerkracht stelt de ouders van het gedrag binnen 24 uur op de hoogte.  

• Bij herhaling: in gesprek met de ouders.  

• Verandert er niets, dan kan de schoolleider de leerling tijdelijk schorsen.  

Ouders en bestuur worden hiervan op de hoogte gesteld 
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Van saboterend en brutaal gedrag, discriminerend gedrag en agressief en gewelddadig 

gedrag wordt een incidentenregistratie bijgehouden.  

Verandert er niets, dan kan de schoolleider de leerling tijdelijk schorsen. Ouders en bestuur 

worden hiervan op de hoogte gesteld.  

 

1.2.6  Afspraken over nablijven 

Het bespreken van gedragsproblemen zal veelal na schooltijd plaatsvinden. Hierover hebben 

we de volgende afspraken gemaakt:  

• We laten de leerlingen nooit tussen de middag nablijven. Een kort gesprekje is wel 

mogelijk.  

• Ouders weten dat de school om half vier uit is. De ouders worden op de hoogte 

gebracht als het nablijven langer dan een kwartier duurt.  

• Bij een overtreding in de loop van de ochtend, meldt de leerling zelf tussen de 

middag dat hij/zij straf heeft en moet nablijven.  

• Bij een overtreding in de middag, of wanneer de leerling moet overblijven, belt de 

leerling zelf naar huis om door te geven dat hij moet nablijven.  

• Het nablijven duurt maximaal een kwartier. 

• Het nablijven gebeurt in een klaslokaal. De deur van het lokaal blijft geopend. 

 

1.2.7 Beleid schorsing 

Schorsing of verwijdering treedt werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door 

een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 

Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: 

1. time-out & officiële waarschuwing 

2. schorsing 

3. verwijdering 

  

Ad. 1 Time-out 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

• In geval van time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de 

school ontzegd. 

• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers 

onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. 
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• De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de 

leerling worden geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school 

vooraf of -indien dat niet mogelijk is- zo spoedig mogelijk na het effectueren van de 

maatregel contact op te nemen met de ouders. 

• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de 

groepsleerkracht en de schoolleider aanwezig. 

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

verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier 

opgeslagen. 

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie 

van de school. 

• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd 

gezag. 

  

Ad.2 Schorsing 

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijk geval dat het voorgevallen incident 

zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. 

De wettelijke regeling is hierbij van toepassing. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis 

gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. 

• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor 

zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 

leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. 

• De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. 

• De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een 

gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk 

oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 

onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. 

• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.        Dit 

verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het 

leerlingendossier opgeslagen. 
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• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:                                                

- het bevoegd gezag  

- de ambtenaar leerplichtzaken                                           

     - de inspectie van het onderwijs 

• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. 

  Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. 

  

Ad.3 Verwijdering 

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft 

voor de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan 

tot verwijdering. 

De wettelijke regeling is hierbij van toepassing. 

Hierbij gelden de voorwaarden: 

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

• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht 

en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter 

kennis wordt gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend. 

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar:                                               

- de ambtenaar leerplichtzaken  

  - de inspectie van het onderwijs 

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het 

voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid 

van het indienen van een bezwaarschrift. 

• De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. 

• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. 

• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift. 

• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een 

andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat 

aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft 

gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. 
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1.3 Pestprotocol Lambertusschool 

 

Dit pestbeleid gaat nadrukkelijk in op de aanpak van pesten.  

Deze negatieve vorm van gedrag en de aanpak daarvan, vinden wij dermate belangrijk dat 

dit losgekoppeld is van het gedragsprotocol en als aanvullend onderdeel is opgenomen.  

 

1.3.1 Waarom een pestprotocol?  

 

Het team van basisschool De Lambertusschool wil een veilig en prettig pedagogisch klimaat 

creëren en waarborgen voor alle leerlingen. In een klimaat waarin pesten gedoogd wordt, 

worden de pedagogische structuur en veiligheid ernstig aangetast. Voor onze school is dat 

een niet te accepteren en ongewenste situatie. Middels dit pestprotocol wordt duidelijk waar 

we met elkaar voor staan, en wat we doen ter voorkoming en bestrijding van pesten in de 

school. Het team is overtuigd van de negatieve gevolgen van pestgedrag en zich bewust van 

haar verantwoordelijkheid in deze.  

 

1.3.2 Wat is pesten? 

 

Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. Ruzie of plagen komt in een groep 

leerlingen dagelijks voor. Het behoort tot het natuurlijke gedrag van mensen en dus ook tot 

dat van leerlingen. Plagen is een meer tijdelijk iets, is eenmalig in deze vorm, heeft geen 

structurele kenmerken, is situatie gebonden, en niet op personen, maar meer op 

gedragingen van personen gericht. Plagen is ook wederzijds, het gaat over en weer en 

berokkent geen blijvende schade aan leerlingen.  

Het verschil tussen plagen en pesten blijft een moeilijke kwestie. Wat in onze ogen plagen is 

kan door de betrokkene als pestgedrag ervaren worden. Pestgedrag is gedrag wat zich 

structureel en systematisch herhaalt en gericht is op één of enkele specifieke personen. Het 

is pesten als een kind zich niet kan verweren en het als kwetsend wordt ervaren door het 

kind. Pesten heeft duidelijke kenmerken:  

- Pesten gebeurt opzettelijk  

- Pesten gebeurt systematisch  

- Bij pesten is altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen  

- Pesten houdt niet vanzelf op maar wordt erger als er niet wordt ingegrepen. 
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1.3.3 Plan van aanpak: preventief 

In de eerste plaats geldt het gezegde dat voorkomen beter is dan genezen. Door een 

preventieve aanpak moet worden voorkomen dat pesten een probleem kan gaan worden.  

De preventieve aanpak:  

1. We creëren een klimaat waarbinnen pesten geen normaal gedrag is en met behulp 

van omgangsregels spreken we af hoe we ons ten opzichte van elkaar gedragen.  

2. We zien pesten als een serieus probleem.  

3. Leerkrachten doen vaardigheden op in signaleren en bestrijden van pestgedrag/ 

leerkrachten bieden gerichte lessen aan. 

4. De Lambertusschool ondersteunt haar leerkrachten door het aanreiken van 

informatie over pesten/ informeren over signalering van pesten. 

5. De Lambertusschool hanteert een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, die 

tweejaarlijks ingevuld en geanalyseerd wordt. 

6. We hanteren op de Lambertusschool de STOP-methode 

7. Bij een vermoeden van pesten wordt, vanaf groep 6, de pesttest ingezet. 

 

Ad.1 Creëren van een goed klimaat is van groot belang.  

Er zal minder worden gepest in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met 

elkaar, waar aanvaarding van verschillen wordt aangemoedigd, waar ruzies niet met geweld 

worden opgelost, maar uitgesproken, waar leerlingen gerespecteerd worden in hun 

eigenheid, waar agressief gedrag niet wordt geaccepteerd en waar leerkrachten en ouders 

duidelijk stelling nemen tegen dergelijke gedragingen. Alle betrokken partijen worden op de 

hoogte gebracht van de geldende omgangsregels. Leerkrachten onderschrijven de 

omgangsregels, ouders worden er middels de schoolsite op gewezen. Leerlingen worden er 

regelmatig, in ieder geval bij de start van elk schooljaar, rekening houdend met hun 

ontwikkelingsniveau/leeftijd, van op de hoogte gebracht en situationeel op gewezen.  

 

Ad.2 Pesten als een serieus probleem zien. 

Pesten komt voor, ook in een veilige school of veilige thuissituatie. Gelet op de signalen die 

onderzoekers afgeven (één op de vier leerlingen in het basisonderwijs is slachtoffer van 

pestgedrag!), kan er maar beter van uitgegaan worden dat in elke omgeving gepest wordt. 

De piek van het pesten ligt tussen de 10 en 14 jaar wat niet wegneemt dat er in lagere 

groepen ook kan worden gepest.  
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Ad.3 Vaardigheden van leerkrachten/gerichte lessen 

Op de Lambertusschool wordt er gewerkt met een methode voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling, nl. leerlingen en hun sociale talenten. In alle groepen wordt hier eens in de 

twee weken mee gewerkt. Indien de leerkracht pestgedrag signaleert kan hij of zij in overleg 

met de PMM-er een extra project expliciet gericht op pesten inzetten. De leerkracht wordt 

hierbij door de PMM-er begeleid. Andere activiteiten van de leerkracht:  

• De leerkracht bespreekt met de leerlingen elk schooljaar de omgangsregels en hangt 

deze op een zichtbare plaats in de klas op. 

• Onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle groepen van de 

school.  

• De leerkracht moet geborgenheid en veiligheid bieden door eigen voorbeeldgedrag.  

• De leerkracht moet kunnen observeren en signaleren en direct ingrijpen bij dreigende 

pestsituaties.  

• De leerkrachten werken aan een positief groepsklimaat (middels  o.a. sw-PBS en 

activiteiten zoals, kringgesprekken, evaluatiegesprekken).  

• Indien nodig is kan in een groep een sociogram afgenomen om zo als leerkracht sneller 

zicht te krijgen op relaties in de nieuwe groep.  

• Tijdens de groepsbesprekingen met de IB-er kan gevraagd worden naar de sfeer in de 

groep en naar het welbevinden van de individuele leerlingen 

 

Ad. 4 Ondersteuning van leerkrachten  

Er wordt rekening gehouden met verschil in leeftijd/ontwikkelingsniveau en daarom 

onderscheid gemaakt in (les)activiteiten voor de onder- en bovenbouw. Het onderwerp wordt 

regelmatig aan de orde gesteld en er wordt gebruik gemaakt van andere bewoordingen 

zoals, buitensluiten, anders-zijn, aanvaarden van verschillen, veiligheid en omgaan met 

elkaar. 

De PMM-ers zijn deskundig en informeren de teamleden over ontwikkelingen, bekijken en 

vervangen zonodig materiaal.  

 

Ad. 5 Sociaal emotioneel volgsysteem 

Op de Lambertusschool maken we gebruik van de Klimaatschaal, een instrument om sociale 

competenties bij leerlingen in kaart te brengen. De klimaatschaal signaleert en registreert. 

Een computerprogramma zorgt er voor dat de observatiegegevens op een overzichtelijke 
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wijze worden gepresenteerd: per leerling, per groep en per school. In alle groepen wordt 2x 

per jaar door de groepsleerkracht de klimaatschaal en de Siga  ingevuld. Vanaf groep 5 

vullen ook de leerlingen zelf een lijst in. 

Tijdens de groepsbesprekingen of op initiatief van de groepsleerkracht worden de uitkomsten 

van de observatielijst besproken en volgen er, indien nodig, acties. 

Daarnaast wordt jaarlijks door leerlingen van af groep 5 de vragenlijst Sociale Veiligheid van 

kwaliteitsinstrument WMK-PO ingevuld. Iedere 2 jaar wordt door ouders en medewerkers de 

vragenlijst Sociale Veiligheid en welbevinden ingevuld.  

 

Als pesten zich voordoet moeten leerkrachten, ouders en medeleerlingen dit kunnen 

signaleren. Een aantal signalen van pestgedrag kan bijvoorbeeld zijn:  

• buitensluiten  

• opmerkingen maken over kleding of uiterlijk  

• bezittingen afpakken  

• nooit de echte naam van een leerling gebruiken, maar een bijnaam  

 

Ad.6 De stopmethode 

Deze methode wordt door zowel door leerlingen als leerkrachten ingezet om ongewenst en 

onprettig gedrag duidelijk te maken. Voor verdere uitwerking van deze methode verwijs ik u 

naar paragraaf 1.3.7. 

 

Ad.7 De pesttest 

Wanneer er een vermoeden is dat er gepest wordt in de groep, wordt er vanaf groep 6 een 

pesttest afgenomen. Zie voor de pesttest bijlage 1 van dit document. 

 

1.3.4 Plan van aanpak: curatief 

Naast de preventieve aanpak hanteren we ook een curatieve aanpak.  

De curatieve aanpak houdt in:  

1. Kleine plagerijen worden met en door de leerlingen zelf afgehandeld.  

2. Bij pestgedrag wordt de interne contactpersoon ingeschakeld/ geïnformeerd. Dit kan 

gebeuren door de ouders, leerkrachten of leerlingen zelf. 

3. Het serieus nemen van een pestprobleem en direct duidelijk stelling nemen tegen het 

pestgedrag.  

4. Onderscheid te maken in activiteiten gericht op: 1.het gepeste kind 2.de pester 3.de 

medeleerling(en) 4.de leerkrachten 5.de ouders  
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5. Schriftelijke vastlegging van alle gepleegde inspanningen door de interne 

contactpersoon. De schoolleider registreert het incident. 

6. Mogelijkheid tot inschakelen van een externe vertrouwenspersoon en het kunnen 

indienen van een klacht bij de klachtencommissie.  

 

Het gepeste kind kan rekenen op de hulp van de leerkracht en aan de pester wordt duidelijk 

gemaakt welk gedrag niet wordt geaccepteerd. In voorkomende gevallen worden 

medeleerlingen aangesproken op hun verantwoordelijkheid.  

 

Ad.1 Kleine plagerijen worden met en door de leerlingen zelf afgehandeld 

Wanneer de leerkracht kleine plagerijen signaleert worden deze afgehandeld door de 

leerlingen zelf indien nodig met behulp van de leerkracht. De problemen worden besproken 

en er worden afspraken gemaakt over vervolggedrag. Voor sommige leerlingen is het 

moeilijk over hun gevoelens te praten maar eerder genoemde methode voor sociaal-

emotionele ontwikkeling kan hierbij helpen. Bij een ernstiger pestzaak worden de ouders van 

het gepeste kind uitgenodigd voor een gesprek over het probleem en de wijze van aanpak. 

Bij herhaling van kleine plagerijen worden deze opgevat als een „grotere‟ pestzaak en als 

zodanig behandeld. 

 

Ad.3 Het serieus nemen van een pestprobleem en direct duidelijk stelling nemen tegen 

het pestgedrag. 

Als pestgedrag wordt vermoed of geconstateerd: 

1. de leerkracht spreekt informerend (en niet beoordelend) met het slachtoffer.  

2. De leerkracht neemt eventueel contact op met de ouders van het gepeste kind en 

informeert of zij bij hun kind de laatste tijd afwijkend gedrag hebben geconstateerd.  

3. De leerkracht met de vermoede pester door hem/haar te confronteren met het 

pestgedrag en door hem/haar het volgende duidelijk te maken:  

- Het concrete gedrag wat je als leerkracht niet accepteert  

- Het gevoel dat dit gedrag jou als leraar geeft  

- Het gevolg van dit gedrag ( voor jou als leerkracht )  

4. De leerkracht informeert de interne contactpersoon. 

5. De leerkracht maakt een registratie van het pestgedrag. 
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Ad.4 Onderscheid maken in activiteiten. 

Wanneer een leerkracht merkt dat na zijn inspanningen, zoals boven omschreven, het 

pestgedrag niet vermindert zijn verdere inspanningen vereist („grotere pestzaak‟). De diverse 

betrokkenen bij het pestgedrag te weten: gepeste, pester, medeleerlingen, ouders, 

leerkracht(en) spelen allemaal een eigen rol. Alle betrokkenen worden daarop aangesproken 

en er wordt getracht een ontwikkeling in gang te zetten naar gewenst gedrag. We 

onderscheiden daarbij vijf sporen.  

De zogenaamde vijfsporen aanpak werkt als volgt:  

1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt door te luisteren en te werken aan 

oplossingen. 

2. Steun bieden aan het kind dat zelf pest door praten en hulp te bieden. 

3. De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem. 

4. Andere leerkrachten informeren zodat het probleem gezamenlijk gedragen wordt.  

5. De ouders steunen door informatie en advies te geven.  

 

Ad. 5 Schriftelijke vastlegging van alle gepleegde inspanningen 

Elk signaleren van pestgedrag wordt schriftelijk vastgelegd en bevat minimaal de volgende 

onderwerpen: - datum, groep en leerkracht - betrokkenen - omschrijving hoe probleem is 

gesignaleerd - beschrijving incident(en) – beschrijving acties. Elk schooljaar wordt er middels 

een totaaloverzicht van het aantal incidenten met daarbij de ondernomen acties ter 

informatie aan de MR van onze school voorgelegd, zonder daarbij inhoudelijke informatie 

over de incidenten te geven.  

 

Ad. 6 Mogelijkheid tot inschakelen van een vertrouwenspersoon en het kunnen 

indienen van een klacht bij de klachtencommissie 

Als de aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er een beroep worden gedaan op de 

externe vertrouwenspersoon. Er kan eventueel met behulp van de vertrouwenspersoon een 

klacht worden ingediend bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt, 

deskundigen raadpleegt en hierover adviseert aan het bevoegde gezag, te weten directie en 

bestuur. 
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1.3.5 De leerkracht en het pestprotocol  

 

Inleiding  

Het pestprotocol is een document waarin alle betrokkenen bij de Lambertusschool, 

leerkrachten, schoolleider, ouders en leerlingen, met elkaar afspreken op welke manier ze 

het pesten binnen de school willen voorkomen en bestrijden. Voor leerkrachten is een 

belangrijke rol weggelegd. In het hiernavolgende schrijven wordt specifiekere informatie 

gegeven over het fenomeen pesten en wordt vastgesteld wat van de leerkrachten verwacht 

wordt bij het streven naar een veilige school. De volgende zaken komen aan de orde:  

1. De rol van de leerkracht bij het voorkomen van pestgedrag  

2. Het ontstaan van pestgedrag  

3. Het signaleren van pestgedrag  

4. Het omgaan met pestgedrag  

5. Het vragen en geven van collegiale ondersteuning  

 

Ad 1. De rol van de leerkracht bij het voorkomen van pestgedrag  

Veiligheid: elke juf of meester moet zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat haar 

of zijn klas een veilige plek is. Belangrijk is daarbij het voorbeeld dat de leerkracht zelf geeft. 

Een leerkracht die de leerlingen laat uitpraten, naar ze luistert, er niet bij voorbaat van uit 

gaat dat zij/hij zelf gelijk heeft en die complimenten geeft, krijgt ongemerkt navolging: goed 

voorbeeld doet goed volgen.  

Gelijkheid: voor alle leerkrachten is het belangrijk zich ervan bewust te zijn dat je door je 

gedrag als leerkracht soms onbedoeld leerlingen in de gevarenzone brengt. Het is verstandig 

om bijvoorbeeld het gebruik van bijnamen of achternamen bij het aanspreken van leerlingen 

te vermijden. Voorkom ook dat jijzelf leerlingen in de klas tot ´zondebok´ maakt door ze te 

straffen, te vernederen en dergelijke. Trek leerlingen ook niet voor op andere leerlingen. 

Geen enkele leerkracht zal bewust leerlingen voortrekken of leerlingen negatief benaderen. 

Toch kan het af en toe evalueren van je eigen gedrag, liefst in samenspraak met collega’s, je 

verder vormen en de lerende omgeving van de school nog beter gestalte geven.  

Eenheid: het is belangrijk dat de leerkracht de klas tot een eenheid smeedt. Dat kan 

bijvoorbeeld door het nabespreken van uitstapjes en projecten aan de hand van foto´s en 

werkstukken. In klassengesprekken leert de leerkracht de leerlingen aandacht te hebben 

voor elkaar. Ook de sociale kanten van het samenleven in de klas, zoals ruzie maken, 

vriendjes zijn en jaloezie worden besproken. Bij voorkeur op momenten dat er rust en ruimte 
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is om daarover te praten met elkaar. Dit kan goed gebeuren naar aanleiding van een 

verhaal, een videofilm, een gedicht, een toneelstuk, eigen rollenspel en dergelijke.  

Duidelijkheid: Het is belangrijk als de leerkracht een duidelijke houding heeft bij conflicten 

tussen de leerlingen onderling. Om sociale vaardigheden te verwerven moeten leerlingen in 

eerste instantie proberen hun onderlinge problemen zelf op te lossen. De leerkracht laat dan 

merken dat zij/hij vertrouwen heeft in de leerlingen. Als de leerlingen er niet uitkomen of 

bepaalde leerlingen het onderspit delven, moet de leerkracht de leerlingen helpen bij het 

zoeken naar een oplossing. Ook moet zij/hij signalen van gepeste leerlingen kunnen 

herkennen en daarop reageren. Samenvattend betekent dit dat leerkrachten zorgen voor een 

veilige „leer‟-omgeving, leerlingen accepteren in hun eigenheid, leerlingen laten ervaren dat 

een goede sfeer en samenwerking voor iedereen prettig is en leerlingen helpen en leren zich 

sociaal te ontwikkelen.  

 

Ad 2. Het ontstaan van pestgedrag  

Dader: Het ontstaan van pestgedrag kan voorkomen door factoren in de persoon van de 

dader. Daders kunnen bijvoorbeeld behoefte hebben aan het uitoefenen van overwicht en 

macht. Ze zoeken en vinden een slachtoffer dat ze de baas zijn en buiten die situatie zoveel 

mogelijk uit. Soms zijn daders zelf het slachtoffer van pesten of van pesten geweest. 

Leerlingen op wie veel macht is of wordt uitgeoefend of die dat zo ervaren, zijn vaker als 

dader actief. Ook blijkt dat sommige daders voor hun onlust en/of frustratie, waarvan ze de 

oorzaak niet kennen of waarvan ze de bron niet weg kunnen nemen, een uitlaatklep zoeken 

bij een kwetsbare persoon in hun omgeving.  

Slachtoffer: Aan de andere kant spelen bij het ontstaan van pestgedrag ook factoren mee die 

te maken hebben met het potentiële slachtoffer. Leerlingen van ouders die zelf het 

slachtoffer van pestgedrag zijn geweest, lopen een groter risico ook slachtoffer van 

pestgedrag te worden. Uiterlijke kenmerken van leerlingen kunnen op potentiële daders 

werken als “een rode lap”.  

Kenmerken: Ongewild trekken leerlingen aandacht van potentiële daders door hun rode 

haar, hun bril of welk onbelangrijk detail dan ook. Soms spelen ook kenmerken die 

samenhangen met de kleding, haardracht, verzorging of de manier van eten een rol. 

Daarnaast lijken sommige karaktertrekken een risicofactor te zijn. Leerlingen die wat minder 

assertief zijn, snel uit balans raken, of zich op welke manier ook opvallender gedragen dan 

anderen, lijken potentieel ook meer risico te lopen dat ze het slachtoffer worden van 

pestgedrag.  
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Ad 3. Het signaleren van pestgedrag  

Het is niet eenvoudig pesten te onderscheiden van ander conflictgedrag. Nog moeilijker is 

het de vaak versluierde of geniepige vormen van pesten te ontdekken. Veel gebeurt er 

buiten jouw gezichtsveld om, stiekem. Meestal is datgene wat je ziet op zichzelf nog niet zo 

dramatisch: een wat dwingende blik in de ogen of een dreigement waarvan je aanneemt dat 

het wel los zal lopen.   

 

Slachtoffer: Leerlingen die het slachtoffer zijn van pesten proberen ook vaak zelf de zaak te 

bagatelliseren. Ook als jij of de ouders iets vermoeden en doorvragen, blijven slachtoffers 

zelf vaak om het hardst ontkennen. Een kind dat wordt gepest, schaamt zich daar vaak voor. 

Het wil zijn ouders niet teleurstellen. Een gepest kind is geen populair kind en dat hadden 

haar/zijn vader en moeder wél graag gewild. Dat voelt een kind haarscherp aan. Het kan ook 

zijn dat een kind thuis niets zegt omdat het pestprobleem onoplosbaar lijkt. Het is misschien 

bang dat het probleem juist groter wordt. Stel je voor: je vader of moeder zou wel eens 

contact op kunnen nemen met de ouders van de pestkop of met de leerkracht op school! 

Misschien brengt de leerkracht in de klas het probleem ter sprake, dan weten de 

klasgenoten, dat er 'geklikt' is. De pesterijen worden dan misschien juist erger. Ook 

leerlingen die zelf pesten zullen thuis niet gemakkelijk over het pesten praten. Zij kunnen er 

alleen over beginnen als ze zich bewust zijn van hun gedrag en van de ernstige gevolgen 

daarvan.  

 

Pester: Pesters weten vaak zelf niet waarom ze iemand pesten. Ook dringt het niet tot ze 

door hoe erg hun gepest voor het slachtoffer is. “Ze lokte het toch zelf uit, wie loopt er nou 

nog met zo'n stomme schooltas?” Daarnaast willen veel pestende leerlingen de 

machtspositie die ze door het pesten verkrijgen, niet verliezen. Toch is het niet waar dat 

pesters nooit willen dat een volwassene het probleem aanpakt. Misschien willen ze wel 

anders omgaan met andere leerlingen, maar hoe moet dat dan?  

 

Middengroep: Naast het slachtoffer en de pester is er ook nog de middengroep. De meeste 

leerlingen houden zich het liefst afzijdig als er wordt gepest. Als ze het zouden opnemen 

voor het slachtoffer, lopen ze de kans zelf gepest te worden. En iedere dag zien ze hoe erg 

dat is. Veel leerlingen voelen zich schuldig dat ze niet in de bres springen voor het 

slachtoffer of een volwassene te hulp roepen. Er zijn ook leerlingen die absoluut niet in de 

gaten hebben dat er gepest wordt. Ze zien misschien wel iets gebeuren, maar kunnen de 

ernst van de situatie niet inschatten.  
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Signalen: Niet zelden komt het voor dat gedragsveranderingen die ouders bij hun leerlingen 

constateren, signalen van pestgedrag zijn. Leerlingen die ‘s nachts niet meer kunnen slapen, 

die weer in hun bed plassen of emotioneel labiel en afwijkend reageren. Soms zeggen 

leerlingen ook dat ze “dood willen” of zijn ze van de ene dag op de andere met geen 

mogelijkheid meer naar school te krijgen. Wees alert! Samenvattend: om duidelijk stelling te 

kunnen nemen tegen pestgedrag, is zicht op de omvang van het probleem, kennis van de 

gevolgen voor het gepeste kind, inzicht in het gedrag van de pester maar bovenal invoelend 

vermogen vereist.  

 

Actie school: er wordt door school een sociaal-emotioneel volgsysteem gehanteerd waarbij 

de leerkracht twee keer per jaar een observatielijst invult. Leerlingen vanaf groep 6 vullen 

twee keer per jaar een vragenlijst in op sociaal emotioneel gebied. Indien er aanleiding toe 

is, kan de pesttest afgenomen worden of kan er een sociogram afgenomen worden.  

 

 

 

 

Ad 4. Het omgaan met pestgedrag  

Handelen van de leerkracht Wanneer een leerkracht pestgedrag vermoedt, onderneemt 

zij/hij actie. Het is verstandig om in elk geval alle contact tussen de potentiële dader en het 

vermoedelijke slachtoffer vanaf dat moment te voorkomen en onmiddellijk nader onderzoek 

te doen. De leerkracht praat met het slachtoffer, niet beoordelend maar informerend. Wat 

gebeurt er in de school. Op straat van school naar huis en omgekeerd. Hoe lang is het al 

gaande? De leerkracht neemt bij twijfel ook onmiddellijk contact op met de ouders van het 

vermoede slachtoffer en informeert of zij bij hun kind de laatste tijd afwijkend gedrag hebben 

geconstateerd. Al naar gelang de leerkracht pestgedrag vermoedt of constateert, kan zij/hij 

gebruik maken van twee verschillende methoden om het pestgedrag bespreekbaar te 

maken:  

 

1. De niet-confronterende methode  

Bij een vermoeden van pesten kan het beste de niet-confronterende methode worden 

toegepast door een algemeen probleem aan de orde te stellen om zo bij het probleem in de 

klas te komen. Het slachtoffer wordt niet met naam en toenaam genoemd waardoor het niet 

de kans loopt na schooltijd opnieuw in de problemen te komen. In deze anonieme situatie 

kunnen alle leerlingen vrijuit spreken en blijven zij zich veilig voelen. Ook kan de leerkracht 

verduidelijking geven over de rollen die verschillende leerlingen in een pestsituatie 

aannemen: pester, slachtoffer en meeloper.  
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2. De confronterende methode  

Wanneer de leerkracht getuige is van het pestgedrag kan zij/hij er ook voor kiezen om de 

pester direct te confronteren met zijn daden. Door het geobserveerde gedrag te beschrijven 

en af te keuren en niet de dader als persoon aan te spreken blijft ook die zijn gevoel van 

eigenwaarde houden. Als leerkracht is het belangrijk niet de fout te maken om factoren die 

spelen bij het slachtoffer, als oorzaak van het pestgedrag te zien. Geen enkel kenmerk van 

het slachtoffer is een oorzaak van of rechtvaardigt het pestgedrag. In geen geval mag het 

slachtoffer verantwoordelijk gemaakt worden en de dader vrijgepleit.  

 

1 Vijfsporen aanpak 

Indien noch de niet-confronterende, noch de confronterende methode het gewenste effect, te 

weten het stoppen van het pestgedrag, tot gevolg hebben, dan is het zinnig om over te gaan 

op de vijfsporen aanpak en het pestprobleem zo breed mogelijk aan te pakken. Dit betekent:  

- Steun bieden aan het kind dat gepest wordt:  

▪ Naar het kind luisteren en haar/zijn probleem serieus nemen.  

▪ Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen .  

▪ Samen met het kind werken aan oplossingen.  

▪ Zonodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale 

vaardigheidstraining.  

- Steun bieden aan het kind dat zelf pest:  

▪ Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent.  

▪ Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere 

leerlingen.  

▪ Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden.  

▪ Zonodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijv. een sociale 

vaardigheidstraining.  

De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem  

Met de leerlingen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij.  

Met de leerlingen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen 

bijdragen aan die oplossingen.  

Samen met de leerlingen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen.  

 



114 
 

Ad. 5. Het vragen en geven van collegiale ondersteuning 

 De leerkrachten informeren  

Informeer overige leerkrachten indien er sprake is van pestgedrag.  

Help elkaar bij observatie van het pestgedrag.  

Als gezamenlijk uitgangspunt geldt: bij ons op school wordt pesten niet getolereerd! Ieder 

teamlid zal pestgedrag hoe dan ook aanpakken.  

 

De ouders steunen  

Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen.  

Informatie en advies geven over pesten de manieren waarop pesten kan worden aangepakt.  

In samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken.  

Zonodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning.  

 

Schriftelijke vastlegging  

Bij het signaleren van pestgedrag willen we dat dit wordt vastgelegd in dossiers van 

betreffende leerlingen zodat bij overdracht naar een volgende groep bekend is wat er 

speelt/gespeeld heeft. 

 

1.3.6 De ouders en het pestprotocol  

Adviezen aan ouders van pesters:  

- Neem het probleem van uw kind serieus.  

- Raak niet in paniek; elk kind loopt kans pester te worden.  

- Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen.  

- Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.  

- Besteed extra aandacht aan uw kind.  

- Stimuleer je kind tot het beoefenen van een sport.  

- Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.  

- treedt in overleg met school 

- Schakel, evt. met behulp van school, deskundige hulp in. 

 

Adviezen aan ouders van gepeste leerlingen:  

- Pesten op school kun je het beste direct met de leerkracht bespreken.  

- Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met 

de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.  

- Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes beloon je het kind en help het zijn 

zelfrespect terug te krijgen.  
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- Blijf in gesprek met je kind, houd de communicatie open. Geef adviezen om aan het 

pesten een einde te maken .  

- Steun je kind in het idee dat er een einde aan komt.  

- Laat je kind opschrijven/vertellen wat het heeft meegemaakt en help emoties te uiten en 

te verwerken.  

- Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een teamsport.  

 

Adviezen aan alle ouders  

- Neem het probleem serieus; het kan ook uw kind overkomen .  

- Neem de ouders van het gepeste kind serieus.  

- Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.  

- Vraag om toezicht op het schoolplein.  

- Praat met uw kind over school, over relaties in de klas.  

- Geef af en toe informatie over pesten.  

- Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit.  

- Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere leerlingen om te  

  gaan.  

- Geef zelf het goede voorbeeld.  

- Leer uw kind voor anderen op te komen.  

 

1.3.7 Pesten op school aanpakken middels de STOP-methode  

 

Pesten is een zeer ongezonde situatie voor letterlijk iedereen. Niet alleen de sfeer wordt door 

pestproblemen verslechterd, maar ook het leerproces wordt verstoord.  

Een goed pedagogisch klimaat, waarin pesten ‘not done’ is, geeft leerlingen en leerkrachten 

een veilige en een leuke werkplek, waar het goed toeven is. Voor de STOP methode heeft u 

geen formuleren nodig, geen observatiemappen.  

De leerlingen leren voor een groot deel zelf hun problemen op te lossen.  

De leerkracht komt alleen in beeld, als de beide partijen er niet uit komen.  

Tevens is er geen misvatting meer mogelijk over wanneer een kind over de grens van een 

ander kind gaat d.m.v. de STOP methode.  

Deze methode gaat uit van een win – win strategie en de veronderstelling dat iedereen er 

mag zijn.  

In zeer extreme gevallen waar een win – win- situatie onhaalbaar is, kiest de school voor de 

gepeste. 
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Hoofdregels: 

Doet de ander iets wat jij niet wilt?  

Zeg dan dat je niet wilt!  

Gaat het toch door?  

Zeg dan STOP HOUD-OP!  

 

De STOP methode kan prima als preventiemethode gebruikt worden. Een kind, en ook een 

leerkracht kan met de STOP methode duidelijk de grens aangeven. Tot hier en niet verder.  

Daarnaast is overduidelijk, indien iemand in overtreding is, dus door een STOP heen gaat. 

Dit voorkomt een hoop heen en weer gepraat.  

In een groep waar alles wel lekker gaat, is de stopmethode gewoon een duidelijke regel, die 

zo nu en dan gebruikt wordt.  

 

Door de STOP heen gaan: 

Er volgt niet automatisch straf wanneer er door een kind „door de STOP heen gaat. De 

reactie op een ‘door de STOP heen gaan’ is het volgen van de hier onderstaande procedure: 

1. De benadeelde meldt zich bij de leerkracht met de klacht  

2. De leerkracht laat het kind, dat door de STOP heen ging, bij zich komen  

3. De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om hun probleem uit te praten, en als dat 

gelukt is, om dat even te melden.  

4. De leerlingen komen weer bij de leerkracht en melden, dat ze eruit gekomen zijn, of dat 

ze er niet uitkomen. Als het ene kind meldt, dat ze eruit gekomen zijn, dan vraagt de 

leerkracht nog aan het andere kind of hij het probleem ook opgelost vindt. Zo ja, dan 

kunnen de leerlingen weer gaan spelen, en als het andere kind het probleem nog niet 

opgelost vindt, dan moeten ze weer gaan praten. Indien de leerlingen aangeven, dat ze 

er niet uitkomen, dan volgt punt 5.  

5. Indien de leerlingen er niet uitkwamen, dan komt de leerkracht erbij en vraagt: “Wanneer 

is het probleem opgelost voor jou?” Dit vraagt de leerkracht aan beide leerlingen ( om de 

beurt). De leerkracht vraagt in dit stadium dus niet: “Wat is er gebeurd?” Vaak is het 

probleem nu opgelost.  

6. Indien het probleem niet opgelost wordt en de leerlingen toch precies willen vertellen wat 

er gebeurd is, dan is de kans groot, dat de onderliggende strubbelingen, al ondergronds 

langer aan de gang zijn. Dan maakt de leerkracht een afspraak voor een uitvoerig 

gesprek.  



117 
 

7. Richt je, als leerkracht, in een gesprek, nadat alle ellende van het verleden besproken is, 

op hoe het in de toekomst moet gaan. Als een kind blokkeert, volg punt 8  

8. Een kind kan gaan mokken of blokkeren, omdat het kind: verwacht dat de ander zich 

toch niet aan de afspraken houdt, een zwak zelfbeeld heeft, nog niet genoeg sociale 

vaardigheden in huis heeft om problemen uit te praten, teveel in het gevoelsgebied blijft 

hangen, in het verleden geleerd heeft dat mokken extra aandacht geeft en/of met 

mokken vaak zijn zin krijgt  

Als een kind verwacht, dat de ander zich toch niet aan zijn afspraak zal houden, dan kan de 

leerkracht proberen uit te vinden, waarom het kind dat verwacht. Heeft het kind weinig 

vertrouwen in alle leerlingen of alleen in dat ene specifieke kind (en wellicht terecht).  

Maak dan goede afspraken, waarin beloning en sancties kunnen worden opgenomen.  

Als een kind een zwak zelfbeeld heeft, zich snel overtroeft voelt, of teveel in het 

gevoelsgebied blijft hangen dan kan de leerkracht wat extra aandacht besteden aan het 

oefenen van sociale vaardigheden.  

Indien een kind mokt om zijn zin te krijgen, dan kan de leerkracht aangeven, dat het 

probleem best opgelost kan worden, maar dat dat nu niet lukt omdat hij mokt.  

Na deze mededeling, laat de leerkracht het andere kind naar huis gaan, en vraagt de 

leerkracht aan de ‘mokker’ of hij nog even wil helpen met………  

Soms komt het kind dan ineens los. De leerkracht geeft dan aan, dat het probleem nu niet 

opgelost kan worden, want het andere kind is al weg. Maar het ‘mokken’ kan besproken 

worden en er wordt aangegeven dat mokken in zo’n soort situaties niets oplevert.  

 

De STOP procedure  

De STOP regel moet gelijktijdig door de hele school ingevoerd worden en aan het begin van 

elk schooljaar onder de aandacht gebracht worden. Bespreek wanneer je STOP kunt 

gebruiken. Geef evt. voorbeelden. In het begin zullen de leerlingen met het woordje STOP 

gaan spelen. Na een week is de nieuwigheid er wel van af en zal de STOP alleen gebruikt 

worden indien nodig. Het uitpraten van problemen wanneer er door een STOP heengegaan 

wordt, moet geleerd en geoefend worden. Wanneer de leerkracht met een kind, die door een 

STOP van de leerkracht heen gaat, een gesprekje houdt, zoals dat moet, dan leert de klas 

daar ook van. Indien de leerkracht nu gelijktijdig de pester heeft geleerd, dat hij direct stopt, 

als de gepeste STOP zegt, dan vangt de leerkracht twee vliegen in één klap. De gepeste 

leert STOP te zeggen en de pester leert om de grenzen van de gepeste te respecteren door 

te stoppen.Als de leerkracht erbij is, kan hij de ’stoproeper’ complimenteren met het duidelijk 

STOP zeggen, en het andere kind complimenteren omdat hij direct stopte.   

Beide leerlingen ervaren dan succes!  
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Wat kun je nog meer met de STOP methode?  

- Observeren en geweld tot staan brengen!  

- Een kind, dat heel vaak STOP zegt, wordt wellicht gepest!  

- Een kind, dat vaak door een STOP van andere leerlingen heen gaat, moet beter leren, 

dat STOP betekent dat je moet STOPPEN.  

- Een kind, dat veel het woordje ‘STOP’ te horen krijgt, terwijl de leerkracht bij herhaling 

niet veel bijzonders ziet doen, wordt wellicht in de groep onvoldoende geaccepteerd en 

gepest.  

- Een kind, dat alleen STOP zegt, maar niet wil aangeven waarom, kan baat hebben bij 

sociale vaardigheidstraining  

- STOP zeggen is eigenlijk een andere vorm zeggen van NEE. Een kind dat geen STOP 

durft te zeggen, durft waarschijnlijk ook geen NEE te zeggen. Het kind moet dan leren 

om zijn eigen grenzen aan te geven.  

- Met de STOP methode neem je voor een deel leerlingen die geweld gebruiken de wind 

uit de zeilen. Leerlingen gebruiken soms geweld, omdat ze zich willen laten doen gelden, 

of omdat ze zich heel erg irriteren en ontploffen. Voordat ze boos worden kunnen ze 

tegen diegene zeggen, die irriteert: STOP.  

 

- Leerlingen die geweld gebruiken, omdat ze zich willen doen laten gelden kun je soms 

helpen door het zelfbeeld te verhogen.   

 

 

 

1.3.8 Leerlingenbrief  

Niemand wil gepest worden en jij dus ook niet. Als de pester jou vaker dan een keer pijn 

doet, en als jij daar niets tegen kan doen omdat hij/zij sterker is, of een grotere mond heeft, 

dan kun je daarover praten met iemand die jou kan helpen!  

Als je met de juf of meester praat over pesten (of je vader of moeder) is dat géén klikken. Het 

is juist heel goed van je dat je het vertelt. Zij willen graag dat jij met plezier naar school gaat. 

Dat wil jij toch ook?  

De pester wil graag dat jij het aan niemand vertelt, dan kan hij doorgaan met jou te pesten 

zonder dat iemand er iets aan doet. Gewoon vertellen dus en niet geheim houden!  

Ook als de pester zegt: „als je het vertelt dan …  
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Al heb je andere kleren aan dan de rest van de groep, draag je een bril, houd je van andere 

muziek, dat is geen reden om gepest te worden!  

Je moet kunnen zeggen wat je vindt zonder dat je denkt dat anderen je dan niet meer aardig 

vinden. Wij willen graag dat leerlingen zich prettig voelen op school en dat iedereen het naar 

de zin heeft. Dat andere leerlingen je nemen zoals je bent en dat je meetelt. Iedereen is als 

mens net zo belangrijk als de ander.  

 

Als je NIET praat over pesten, duurt het pesten langer.  

Je bent misschien bang om het thuis of op school te vertellen. Daarom geven we hier een 

paar tips:  

Kies iemand die je echt vertrouwt.  

Kies een rustig moment zodat de juf of meester de tijd heeft.  

Op school kun je ook naar de contactpersonen gaan.  

Durf je het niet te vertellen, schrijf het dan op een briefje.  

Zeg: "Ik wil je iets vertellen, waar ik niet zo gemakkelijk over praat”.  

Zeg: “Beloof me dat je alleen luistert en niet meteen iets gaat doen".  

Vraag dan: "wat gaan we samen doen?"  

Spreek af dat het niet buiten je om gebeurt!  

 

Je kan over de volgende dingen praten:  

Wat is er gebeurd?  

Wat voelde je toen?  

Wat heb je al geprobeerd? Hoe ging dat?  

Hoe kunnen we het oplossen?  

Wat zou je zelf kunnen doen?  

Wie zou je daarbij kunnen helpen?  

 

Hoe kun een gepest klasgenootje helpen:  

Aardig zijn tegen hem of haar.  

Niet meelachen om stomme grappen.  

Vertel het aan de meester/juf of aan je ouders.  

Doe zelf nooit mee met het pesten.  

Vraag haar / hem mee te doen in een groepje.  

Opkomen voor elkaar.  

Samen in de klas afspreken dat er niet gepest wordt.  
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Op school vinden we het belangrijk dat we goed omgaan met elkaar. Daarom hebben we het 

volgende afgesproken:  

Op school:  

Word je niet op je uiterlijk beoordeeld.  

Word je met je voornaam aangesproken.  

Word je met rust gelaten als je dit aangeeft (zie het STOP-teken) .  

Wordt er naar je geluisterd.  

Worden je spullen met rust gelaten.  

Wordt een ruzie eerst door de betrokkenen uitgepraat.  

Wordt de leerkracht erbij betrokken als de leerlingen er niet uitkomen.  

Wordt bij pestgedrag door andere leerlingen geen partij gekozen.  

Word pestgedrag aan de juf/meester verteld (Pesten melden is geen klikken maar moet!)  

Wordt er alles aan gedaan om een prettige omgeving te creëren voor iedereen en wordt dus 

niemand buiten gesloten!  

 

Dit betekent dat:  

Ik niemand op zijn/haar uiterlijk beoordeel.  

Ik iemand met zijn/haar voornaam aanspreek.  

Ik iemand met rust laat als die het STOP-teken geeft (zie de STOP-regel).  

Ik luister naar de ander.  

Ik niet aan de spullen van een ander zit.  

Ik een ruzie met een ander eerst zelf probeer uit te praten.  

Ik de leerkracht erbij betrek als ik er niet uitkom of zie dat anderen er niet uitkomen.  

Ik niet meedoe aan het pesten van een ander kind.  

Ik pestgedrag meld aan mijn juf/meester.  

Ik er alles aan doe om het ook voor de ander op school prettig te maken en dus niemand 

buiten sluit.  

 

De STOP-regel  

Doet de ander iets wat jij niet wilt?  

Zeg dan dat je niet wilt!  

Gaat het toch door?  

Zeg dan STOP!  
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1.3.9 Digitaal pesten  

Internet en andere digitale communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit de 

maatschappij. Helaas blijkt dat deze vorm van communicatie ook een kanaal is voor 

intimidatie. Het versturen van berichtjes via hyves of msn zijn daar voorbeelden van. 

 

Op onze school is chatten verboden, Dit verbod kan echter niet voorkomen dat de 

Lambertusschool te maken krijgt met uit de hand gelopen chats of mails. Na schooltijd 

kunnen leerlingen elkaar ontmoeten in msn-groepen, waarbij er pestgedrag ontstaat. Als de 

leerlingen elkaar weer op school zien, kan het tot escalatie komen. Hoewel de 

Lambertusschool niet verantwoordelijk is voor wat er zich thuis afspeelt, realiseren we ons 

dat spanningen tussen leerlingen doorwerken in de schoolomgeving. Daarmee wordt het 

vanzelf een schoolprobleem en zullen we bij het digitaal pesten dezelfde aanpak volgen als 

bij het pestprotocol.
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1.4 Protocol voor opvang leerlingen bij ernstige incidenten  

 

Op het moment dat een ernstig incident met agressie en of seksuele intimidatie met een 

leerling als slachtoffer heeft plaatsgevonden, wordt onmiddellijk de intern contactpersoon en 

schoolleider geïnformeerd. De schoolleider vult (eventueel samen met het 

slachtoffer/ouders) het registratieformulier in. 

 

1.4.1 Taken en verantwoordelijkheden van de intern contactpersonen en schoolleider 

Van de schoolleider en de intern contactpersoon mag verwacht worden, dat zij 

• Een luisterend oor bieden; 

• Evt advies geven over symptomen die kunnen optreden na een schokkende 

gebeurtenis of deskundige hulp inschakelen voor het advies; 

• De eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en mee 

zoeken naar oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties); 

• Vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen. 

 

1.4.2 Taken en verantwoordelijkheden na een schokkende gebeurtenis 

• De bij het incident aanwezige medewerker en schoolleider zijn verantwoordelijk voor 

een goede eerste opvang; 

• De schoolleider is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van het 

registratieformulier en het registreren van het incident, de voorlichting binnen de 

organisatie en de contacten met externe instanties als slachtofferhulp, e.d.; 

• De schoolleider en de intern contactpersoon bewaken de voortgang van de 

hulpverlening aan het slachtoffer; 

• De schoolleider is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de 

school (bijvoorbeeld opvang klas indien leerkracht bij slachtoffer blijft); 

• De schoolleider is verantwoordelijk voor een adequaat vervolg van de opvang van het 

slachtoffer; 

• De schoolleider neemt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur, 

contact op met de ouders van het slachtoffer; 
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1.4.3 De opvangprocedure 

Als een leerling een schokkende gebeurtenis meemaakt, wordt de volgende procedure 

gevolgd: 

• Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te 

verzorgen. De schoolleider wordt zo snel mogelijk geïnformeerd; 

• De schoolleider meldt de schokkende gebeurtenis zo snel mogelijk bij de intern 

contactpersonen; 

• De interne contactpersoon zorgt voor de eerste begeleiding van het slachtoffer; 

• De schoolleider is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de 

school (bijvoorbeeld opvang klas indien intern contactpersoon bij slachtoffer blijft; 

• De schoolleider neemt binnen drie dagen contact op met de ouders van het 

slachtoffer en biedt adequate hulp; 

• De schoolleider onderhoudt contact met de ouders van het slachtoffer en zorgt voor 

een verantwoorde wijze van terugkeer naar de school. 

 

1.4.4 Contact met slachtoffer 

Het is de taak van de schoolleider om (via de ouders) contact te houden met het slachtoffer 

en de medewerkers en de leerlingen te (blijven) informeren over de situatie. Op deze manier 

verliest het slachtoffer niet het contact met de school. 

Binnen drie dagen na het incident heeft de schoolleider een gesprek met de ouders van de 

betrokkene(n). Tijdens dit gesprek wordt ondermeer bezien of hulp aan betrokkene(n) 

gewenst is. Binnen drie weken vindt een vervolggesprek plaats, waarin de schoolleider 

ondermeer informeert of de opvang naar tevredenheid verloopt. Na ongeveer twee maanden 

vindt een afsluitend gesprek plaats. 

 

1.4.5 Terugkeer op school 

De groepsleerkracht en de schoolleider hebben de verantwoordelijkheid de leerling bij de 

terugkeer te begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van 

confrontatie met de plaats waar - of de persoon met wie - de schokkende gebeurtenis heeft 

plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk moment zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de 

gebeurtenis. Soms zal er weer een basis moeten worden gelegd voor een werkbare relatie, 

in ieder geval zal het vertrouwen in zichzelf en de omgeving weer opgebouwd moeten 

worden. Twee weken na terugkeer moet door de intern contactpersoon worden onderzocht 

of betrokkene zich weer voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven 
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ontwikkeld om tot een oplossing te komen. Zonodig moeten door de schoolleider in overleg 

met de intern contactpersoon maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen en 

aanvullende preventieve maatregelen te nemen. 

 

1.4.6 Ziekmelding 

Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de 

leerling, wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. De leerling wordt 

conform de hiervoor geldende procedure ziek gemeld. Tevens dient de mogelijkheid 

geboden te worden om op korte termijn contact te hebben met de intern contactpersoon of 

een externe hulpverlener. 

 

 

1.5 Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of 

seksuele intimidatie  

Uitgangspunt is dat op het schoolterrein en binnen de schoolpoorten iedere vorm van 

verbaal en fysiek geweld/agressie en seksuele intimidatie, door ouders, personeel, 

leerlingen, vrijwilligers, stagiaires, e.d. niet getolereerd wordt. Hieronder worden tevens 

verstaan aanhoudend pesten, diefstal, vernieling, vuurwerkbezit etc. 

 

1.5.1 (Dreigen met) geweld e.d. door personeelslid 

• Het slachtoffer meldt het incident bij de schoolleider; 

• Personeelslid wordt door de schoolleider onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek; 

• De ernst van het voorval wordt door de schoolleider gewogen en besproken met 

betrokkenen; 

• Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld of seksuele intimidatie wordt door de 

schoolleider onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens samen met 

de schoolleider bepaalt of, en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen; 

• De schoolleider houdt van elk voorval een dossier bij. Het bestuur kan gebruik maken 

van zijn bevoegdheid een schorsingsmaatregel op te leggen; 

• Ten slotte wordt medegedeeld dat er een brief volgt met daarin de sanctie. In de brief 

wordt ook melding gemaakt van mogelijke rechtspositionele maatregelen, 

bijvoorbeeld waarschuwing of schorsing; 

• De schoolleider stelt – voor zover van toepassing – de direct leidinggevende op de 

hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt;  
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• Het bestuur zal alles in het werk stellen, dat er ingeval van wetsovertreding aangifte 

bij de politie wordt gedaan door (de ouders van) het slachtoffer. 

• Bij dreigen met geweld tegen leerlingen hebben ouders het recht aangifte te doen bij 

de politie en gebruik te maken van de officiële klachtenprocedure 

• Ingeval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt door de 

schoolleider onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, 

en zo ja welke, rechtspositionele maatregelen worden genomen.  

 

1.5.2  Administratieve procedure naar aanleiding van registratie 

De betrokken medewerker/leerling/ouder: 

• vult (met of zonder hulp) het registratieformulier in; 

• geeft het formulier aan de schoolleider. 

De  schoolleider: 

• bewaakt het invullen van het meldingsformulier; 

• parafeert het meldingsformulier en stuurt per omgaande een exemplaar naar het 

bestuur; 

• meldt mondeling de schokkende gebeurtenis bij het bestuur; 

• schoolleider kan – afgezien van de wettelijke verplichtingen ter zake – besluiten dat 

de arbeidsinspectie in te schakelen. Melding bij de Arbeidsinspectie is wettelijk 

verplicht ingeval van een ernstig ongeval (definitie ernstig ongeval: indien iemand 

lichamelijk en/of geestelijk schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 

uur na het ongeval leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, 

dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn; Artikel 9 Arbo-wet). 

• administreert elke melding en verwerkt dit anoniem in een jaarverslag. Het 

jaarverslag wordt besproken in het schoolleiderteam en (de personeelsgeleding van) 

de medezeggenschapsraad. 
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1.6 Protocol Social Media  

Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen 

die betrokken is bij scholen. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de 

professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Net zoals bij de 

introductie van internet en e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van social media 

vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare communicatiekanalen 

 

1.6.1 Social Media voor medewerkers 

Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Dit protocol 

heeft als doel de dialoog over het gebruik ervan op gang te brengen en een handreiking te 

bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen binnen- en buitenschools 

mediagebruik.  

Onder social media verstaat Scala Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn en Youtube en de wat 

minder bekende varianten daarop.  

 

1.6.2 Richtlijnen gebruik social media 

Deze richtlijnen gelden voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van de 

Lambertusschool. 

- Onder werktijd wordt social media niet gebruikt voor privédoeleinden. 

- Medewerkers van de Lambertusschool delen kennis en andere waardevolle informatie.  

- Bij onderwijs onderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of 

namens de Lambertusschool publiceren. 

- Medewerkers van de Lambertusschool publiceren geen vertrouwelijke informatie op 

social media.  

- Medewerkers van de Lambertusschool gaan niet in discussie met een leerling of ouder 

op social media.  

- Schoolbestuurders, schoolleiders en medewerkers zijn altijd vertegenwoordiger van 

SCALA ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.  

- Medewerkers van de Lambertusschool zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij 

publiceren.  

- Medewerkers van de Lambertusschool weten dat publicaties op social media altijd 

vindbaar zijn. 
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- Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met SCALA en of de 

Lambertusschool zoeken medewerkers contact hun leidinggevende. 

- De Lambertusschool zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met 

medewerkers, leerlingen en ouders hoe zij dit doet. 

- De Lambertusschool legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van 

medewerkers, leerlingen en ouders en communiceert dit met deze doelgroepen.  

 

1.6.3 Protocol gebruik social media voor leerlingen 

Op de Lambertusschool hebben we een eenvoudige regel: 

Het gebruik van social media door leerlingen wordt niet toegestaan. 

 

 

1.7 Protocol internetgebruik  

Internetten is niet meer weg te denken uit onderwijsland. Het is een bron van informatie waar 

leerlingen en professionals dagelijks gebruik van maken.  

 

1.7.1 Protocol internetgebruik voor medewerkers  

We hebben een duidelijke regel:  

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van de Lambertusschool mogen onder werktijd géén 

gebruik maken van internet voor privédoeleinden. 

 

2.7.2 protocol internetgebruik voor leerlingen 

Algemene afspraken: 

- Je mag alleen op een computer werken met toestemming van je juffrouw of de meester. 

- Op iedere computer in de school gelden dezelfde afspraken. 

- Je mag alleen op een computer werken als je ingelogd bent onder je eigen naam. 

- Je mag alleen printen als je juffrouw of meneer daar toestemming voor heeft gegeven. 

- Je mag alleen Cd-roms, Dvd’s of Usb-sticks van huis gebruiken als je juffrouw of meester 

daar toestemming voor heeft gegeven. 

- Je mag op de computer alleen werken met de programma’s waarvoor de juffrouw of 

meester toestemming heeft gegeven. Je mag dus ook alleen internetten wanneer je 

daarvoor toestemming hebt. 
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Afspraken over Internet en e-mail: 

- Je mag alleen surfen naar websites die te maken hebben met je opdrachten voor school. 

- Je mag niet op websites komen die te maken hebben met racisme, discriminatie, grof 

woordgebruik, seks of geweld. Je mag ook geen afbeeldingen zoeken die hiermee te 

maken hebben. 

- Als je per ongeluk op zo’n ‘foute’ website komt, sluit je die meteen af en meldt het bij de 

juffrouw of meneer. 

- Je weet dat alle websites die je opent op internet, op school worden geregistreerd. 

- Bij gebruik van zoekmachines gebruik je normale woorden (zoektermen). Bij twijfel 

overleg je met de juffrouw of meester. 

- Je mag geen bestanden van het internet downloaden.  

- Geef nooit persoonlijke informatie van jezelf of van een ander door op het Internet, zoals 

naam, adres of telefoonnummer. 

- Je vertelt het je juffrouw of meester meteen wanneer je dingen op het internet ziet 

waardoor je je niet prettig voelt. 

- Je mag niet chatten op school. Je mag ook nooit afspreken met iemand die je online op 

het Internet hebt ontmoet (zie protocol social media). 

- E-mailen op school mag alleen als je toestemming hebt van je juffrouw of meester. Als je 

een volgende keer wilt e-mailen moet je opnieuw toestemming vragen van je juffrouw of 

meester. 

- Als je e-mail berichten krijgt die je raar of niet leuk vindt of die te maken hebben met 

racisme, discriminatie, grof woordgebruik, seks of geweld, vertel het dan meteen de 

juffrouw of meester. 

- Beantwoord geen e-mail berichten die onprettig zijn of waarin onprettige dingen staan 

over anderen. Je vertelt het meteen je juffrouw of meester, zodat er maatregelen 

genomen kunnen worden. 

- Vraag altijd toestemming aan je juffrouw of meester wanneer je persoonlijke gegevens 

zoals naam, adres of telefoonnummer in een e-mail bericht wilt zetten. 
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Als ik me niet aan de algemene afspraken houd: 

1. Na de eerste keer mag ik vier weken alleen onder toezicht van de juf of meester aan de 

computer werken zodat hij/zij kan zien wat er op mijn beeldscherm staat. Bovendien 

moet de juffrouw of meester toestemming geven voor ieder programma dat ik op wil 

starten. 

2. Na de tweede keer beperkt de school het werken met de computer tot een minimum. Ik 

mag de rest van het jaar alleen onder toezicht van de juf of meester aan de computer 

werken zodat hij/zij kan zien wat er op mijn beeldscherm staat. Bovendien moet de 

juffrouw of meester toestemming geven voor ieder programma dat ik op wil starten. 

Ouders worden ingelicht over het niet naleven van de regels.  

3. Bij een derde overtreding mag ik de rest van het schooljaar niet meer werken aan de 

computer. 

 

 


