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Voorwoord
Lieshout, april 2019,

Beste lezer,

De afgelopen jaren hebben twee scholen, De Sprankel en de Mariabasisschool, veel acties
ondernomen om de samenwerking op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van onderwijs en
leerlingenzorg te optimaliseren.
Sinds de fusie met ingang van 1 augustus 2017, mogen we zeggen dat we daar ruim voldoende tot
goed in geslaagd zijn. Een krachtig team, twee fraaie locaties en kwalitatief goed onderwijs
onderstrepen dat.
In de samenwerking is nu ook dit zorgplan tot stand gekomen. Veel zaken sluiten prima op elkaar
aan, minder zaken verdienen nadere afstemming en evaluatie. Dit laatste is vanzelfsprekend een
onderdeel van het proces, waarin de zorg voor kwaliteit de aandacht heeft.
De coördinator Onderwijs in de Groep, de intern begeleider en de directeur zijn samen
verantwoordelijk voor dit zorgplan. Graag geven wij een toelichting, gaan we in op vragen en
opmerkingen.
Mede namens de genoemde collega’s,
vriendelijke groet,
Guido Spierts

Hoofdstuk 1 Missie & visie
1.1 Relatie leerling - leerkracht – ouders ‘De driehoek’
Het gaat feitelijk om één ding: verbinding tussen ouder(s), kind(eren) en de leerkracht(en)! De
driehoek dient gesloten te zijn om te komen tot een goede samenwerking. Daar gaan we voor.
Het kind doen we de volgende beloften:
Je mag laten zien wie je bent en laten zien wat je kunt.
Deze belofte wordt mede zichtbaar in de aandacht, die we besteden aan de ontwikkeling en het
welzijn van het kind. Onze visie op leerlingenzorg sluit daar op aan.
Je leert, speelt en werkt samen in en buiten de school.
Je hebt aandacht en respect voor jezelf en voor elkaar.
Je leert met een juiste balans tussen denken en doen.
Je leert een positief kritische houding te hebben.

1.2 Visie op leerlingenzorg

DIFFERENTIATIE
 Instructie en verwerking op niveau
 Verwerking op basis van leerstijlen
 Samenwerking
 Er is een begeleide verwerking
 Eigen norm van leerling
 Leerlingen ondervinden geen grens binnen een onderwerp dat ze willen aanpakken
 Verschillen tussen leerlingen zijn het uitgangspunt
 Leerkracht ziet en benut de talenten van de leerlingen.
 Proces van leren krijgt meer aandacht dan product.
 Intern begeleider is coach van leerkrachten
 Sociale vaardigheden, welbevinden en betrokkenheid zijn pijlers op onze school

Onze zorg richt zich vooral op de voorwaarden en omstandigheden waaronder de kinderen in de
groep kunnen werken. Ondanks dat we in de groep een onderwerp centraal stellen, is differentiatie
een basisgegeven. De verschillen tussen kinderen worden bij ons als uitgangspunt genomen.
Samen met de kinderen wordt gezocht naar voor hen geschikte leeractiviteiten. Kinderen krijgen de
kans om op verschillende manieren aan een onderwerp te werken. Wij hebben het vertrouwen dat
een kind door herhaling (concentrisch denken) steeds nieuwe kansen krijgt om zich een inhoud of
vaardigheid eigen te maken. Differentiatie is mogelijk door verschil in activiteiten en het niveau van
de verwerking. Het kind kan minder sterke vaardigheden compenseren door gebruik te maken van
zijn/haar talenten. Daarnaast stimuleren we samenwerking met andere kinderen en we bieden,
wanneer nodig, aangepaste opdrachten aan. Kinderen die meer kunnen, ondervinden geen grens in
wat ze binnen een onderwerp aan willen pakken. Een kind mag op onze school anders zijn.
Het accent binnen de zorg voor leerlingen ligt op sociale vaardigheden, welbevinden en
betrokkenheid. De intern begeleider is op onze school vooral een coach van de leerkracht die alle
leerlingen laat participeren in de groep. Er is veel aandacht voor de proceskant van leren en
ontwikkeling. We staan erg open voor de deskundigheid van anderen als het over kinderen en hun
ontwikkeling gaat.
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Hoofdstuk 2 Kwaliteit van de basisondersteuning
2.1 Expertise team De Sprankel
Er is een inventarisatie gemaakt van alle expertise, die we op dit moment in school hebben.
Vaardigheden

Effectieve leerlingbespreking
Vijf rollen van de Leraar
Omgaan met combinatiegroepen
Denkbeelden
Coöperatief leren
Gebaren Jonge Kinderen
Mindmappen

Didactiek

Lezen
Begrijpend lezen
Woordenschat
Dyslexie
Zwakke rekenaars
Teach Like A Champion
Handelingsgericht werken
Oplossingsgericht werken

Pedagogiek

Kanjertraining
ZIEN
Oplossingsgericht denken RET
Soc. emotionele ontwikkeling Jonge Kind

Algemeen/anders

Kindermishandeling
BHV
Meervoudige Intelligentie portfolio’s
Cultuur Coördinator
Mediawijsheid
ICT
Digitaal rapport
Onderwijskunde
Bewegingsonderwijs
NLP

Tevens beschikken we over de volgende specialisten:
Master Leren & Innoveren
Gedragsspecialisten
Jonge Kind
ICT
Taal-/leesspecialist

2
2
1
2
1
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2.2 Schoolondersteuningsprofiel en bestuursondersteuningsprofiel
Binnen het samenwerkingsverband heeft Eenbes zich gecommitteerd aan het versterken van de
basisondersteuning. Om aan de opdracht van passend onderwijs te kunnen voldoen zal de mindset
binnen ons onderwijs dienen te wijzigen van curatief naar preventief; niet omgaan met verschillen,
maar uitgaan van verschillen en samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Het is daarmee
een opdracht om zowel de leerkracht-, IB- en directievaardigheden beter af te stemmen op de
ontwikkeling van passend onderwijs. Daartoe dient er o.a. meer samengewerkt te worden en moet
elkaars expertise optimaal worden benutten. Dit is verder concreet uitgewerkt in het
bestuursondersteuningsprofiel (BOP, zie bijlage).
Eenbes basisondersteuning zet in op preventiever handelen en meer gedifferentieerd leren. Dit
wordt met name uitgewerkt binnen de werkgroepen op schoolniveau. Ook m.b.t. de samenwerking
in de gemeentelijke kernen richten we ons op het preventiever handelen en het meer
gedifferentieerd werken. Door optimaal samen te werken binnen de gemeentelijke kernen en binnen
de gehele Eenbes, krijgen (bijna alle) kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften de begeleiding
die passend is bij hun individuele mogelijkheden. Dit vindt plaats op de eigen school of binnen de
gemeentelijke kern in de vorm van arrangementen. De arrangementen worden uitgevoerd door
specialisten, waarbij nadrukkelijk een link wordt gelegd naar het handelen van de leerkracht in de
groep. Zo krijgt het kind met extra ondersteuningsbehoefte de begeleiding die noodzakelijk is en
worden tevens de leerkrachtvaardigheden versterkt. Het SBO wordt gezien als een arrangement dat
zowel parttime, tijdelijk als fulltime ingezet wordt.
Op schoolniveau is de manier waarop wij de basisondersteuning verder willen ontwikkelen,
uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP, zie bijlage). Het profiel is samengesteld samen
met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur
vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van
onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd
in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.
Wat is de functie van ons ondersteuningsprofiel?
Bij de aanmelding van een kind gaat de directeur met de ouder(s) in gesprek om na te gaan of De
Sprankel de aandacht, tijd en expertise heeft om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het
kind. In principe kan ieder kind worden aangenomen, tenzij er bijv. medische handelingen moeten
worden verricht en/of de beide locaties niet beschikken of in de nabije toekomst kunnen beschikken
over de middelen en faciliteiten om een adequate begeleiding te organiseren. Er kunnen ook andere
ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn die De Sprankel niet (volledig) kan bieden. De school
gaat dan samen met ouders in gesprek over een passend arrangement. Dit kan externe
ondersteuning zijn, maar ook een andere school.
We volgen hierbij de richtlijnen en procedure van ons bestuur Eenbes.
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2.3 Handelings- & Opbrengstgericht werken
De leerkracht werkt samen met de kinderen aan de leer-, spel- en sociaal emotionele ontwikkeling.
Zodra er tips, adviezen en ervaringen van collega’s gewenst zijn, wordt door de leerkracht collegiale
consultatie georganiseerd. Het dilemma wordt besproken en er worden mogelijke oplossingen
genoemd. De teamleden versterken elkaar door de bundeling van kennis en ervaring.
Mocht de collegiale consultatie niet tot het gewenste resultaat leiden, dan worden interventies op
een hoger zorgniveau ingezet. De intern begeleider heeft tweemaal per jaar een leerlingen/groepsbespreking voor elke klas.
Verdiepend onderzoek, de betrokkenheid van extern deskundigen en de ouders is de volgende stap.
Daar waar mogelijk wordt ook het kind bij de gesprekken en de afspraken betrokken.
De directeur bewaakt de kwaliteit van de begeleiding van de groep (kinderen én leerkracht) en
bespreekt dit met de individuele teamleden en het gehele team. Zij doet klassenbezoeken, heeft
feedbackgesprekken en analyseert i.s.m. de IB-er de opbrengsten van de groep en de individuele
leerlingen.
Specialisten worden ingezet voor de begeleiding van één of meerdere kinderen en de collega’s. Zij
verzorgen diverse activiteiten: aanbod voor kinderen, vervanging in de groep, advies aan
leerkrachten, etc. De specialisten kunnen door de leerkracht, onderwijscoördinator of de intern
begeleider worden ingeschakeld.
De eerstverantwoordelijke voor de ontwikkeling van het kind is de groepsleerkracht. Door evaluatie
met de ouders bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingenzorg.

2.4 Verantwoording kwaliteit
Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht
aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de
kwaliteit van ons onderwijs. Het borgen van onze kwaliteit doen we middels kwaliteitskaarten. De
monitoring vindt plaats door regelmatige evaluatie en klassenbezoeken.

2.4.1 Kwaliteit, elke dag
De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het
individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Omdat het onderwijs
verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende
professionalisering van onze leerkrachten. Zij worden daarin gestimuleerd door het Expertise
Netwerk.

2.4.2 Toetsen en zelfevaluaties
Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een
belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee
keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling,
woordenschat en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de
kinderen, ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt
daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in januari en in juni en 1x per jaar van de
eindopbrengsten in april: de zelfevaluaties.
We gebruiken het leerlingvolgsysteem ‘Zien’ om inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Ook deze resultaten worden in kaart gebracht en besproken in het team. Daar waar
nodig wordt actie ondernomen.
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In onderstaand overzicht zie je de onderdelen van onze kwaliteitszorg

Onderdeel
Kwaliteit onderwijs

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Moment
OuderVertelGesprekken
Overleg
Klassenbezoeken
Reflectiegesprek
Gesprekken met kinderen
Methode-gebonden toetsen
Tussen- en eindevaluatie

Wie coördineert
Leerkracht

Klankbord
groepsleerkrachten

Coördinator
‘Onderwijs in de
groep’.

Regelmatig overleg
IB/CO/directeur
Groepsbesprekingen
Tussen- en eindevaluatie

Directeur

Toelichting
Evaluatie kwaliteit
gesprek en afspraak
kijkwijzer

Leerkracht
Leerkracht

Gebruik CITO, informatie
Zie toetskalender

Intern begeleider

Wekelijks overleg
IB/directeur

Professionalisering

Evaluatie met ouders van
kinderen met
ondersteuningsbehoefte

Leerkracht

Evaluatie met ouders van
kinderen met arrangement
Scholingsplan in
ontwikkeling

Leerkracht i.s.m.
Intern begeleider
Directeur

Impulsgeld aangevraagd
t.b.v. teamscholing

2.4.3 Centrale Eindtoets in groep 8
Onze leerlingen van groep 8 maken de ‘Eindtoets Basisonderwijs’. Hiermee krijgen wij een beeld van
de prestaties van onze leerlingen als ze onze school verlaten maar het is ook een indicatie van het
niveau van de school als geheel. De eindresultaten kunnen worden vergeleken met het landelijk
gemiddelde. We scoorden de afgelopen jaren ‘gemiddeld’. Dat wil zeggen dat de resultaten van onze
leerlingen, afgezet met vergelijkbare leerlingenpopulaties, voldoende zijn.
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Hoofdstuk 3 Organisatie van de leerlingenzorg
3.1 Zorgniveaus
Ondersteuning wordt gegeven in 5 verschillende niveaus:
Niveau 1: Basis ondersteuning in de groep.
De leerkracht begeleidt de leerlingen in de eigen groep. Hierbij spreken we van het normale
lesaanbod.
Niveau 2: Extra ondersteuning in de groep.
De leerkracht verzorgt zelf de extra ondersteuning van leerlingen in de groep en stelt hiervoor een
plan op. De onderwijscoördinator en intern begeleider bewaken deze ondersteuning en bieden
begeleiding aan de leerkracht. De leerkracht onderzoekt door o.a. observatie, gesprek, toetsing en
foutenanalyse en intervisie met collega’s.
Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen.
De intern begeleider onderzoekt zelf het kind of laat het kind onderzoeken en stelt in samenwerking
met de leerkracht een plan op. Dit plan wordt ook besproken met ouders èn leerling.
Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen.
De school schakelt externe deskundigen in. Hierbij kunt u denken aan een expert van een school voor
speciaal onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of een deskundige begeleider van het Eenbes
Expertise Netwerk.
Niveau 5: Plaatsing op een andere school.
Wanneer de school een kind niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, gaan we op
zoek naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die de ondersteuning
wel kan bieden.

3.2 Volgsysteem en dossiervorming
Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Elk kind heeft een eigen onderwijsbehoefte. De
leerkracht bepaalt in hoeverre de begeleiding en instructie in de grote of kleine groep of individueel
wordt gegeven. De expertise van de teamleden is groot: we zijn in staat om op een adequate manier
te reageren op verschillende ondersteuningsvragen van de kinderen.
De leerlingenbegeleiding is kwalitatief goed georganiseerd. Ook de onderwijsinspectie oordeelt
positief over de kwaliteit van de zorg voor onze leerlingen.
We kunnen goed reageren op de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs. Per situatie zullen we de
aanmelding en inschrijving van een nieuwe leerling afwegen en nagaan in hoeverre wij aan kunnen
sluiten bij de begeleidingsbehoefte, die het kind vraagt.
Het is een vanzelfsprekendheid dat we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen en daar waar
nodig vastleggen. We hebben voor elke groep een leerlingvolgsysteem met daarin de observaties en
de resultaten van de methode- en Citotoetsen. Citotoetsen worden één tot tweemaal per schooljaar
afgenomen. Alle toetsresultaten zijn voor ouders in te zien via het ouderportaal. Aan de hand van de
observaties en de resultaten van methode- en Citotoetsen stellen de leerkrachten groepsplannen op.
Bij deze plannen wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de kinderen. Dit alles wordt
besproken en geëvalueerd onder leiding van de intern begeleider tijdens groepsbesprekingen. Aan
de hand van de beschikbare gegevens stelt de groepsleerkracht in overleg met de intern begeleider
en/of onderwijscoördinator de begeleiding van de groep en de individuele kinderen vast. De intern
begeleider coördineert de gang van zaken en ziet er samen met de directeur op toe dat de kwaliteit
van het geplande onderwijs goed is.
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3.3 Organisatiestructuur leerlingenzorg


Zorgniveau 1 en 2

•
•
•
•
•
•
•

Wie: Janske
Wat: Coördinatie ‘Onderwijs i/d groep’.
Wanneer: Teamvergadering
Hoe: Agenda, planning, werkvorm overleg, vakliteratuur, intervisie
Waar: Eén van de beide scholen, ruimte IB
Met wie: Specialisten (inhoud), schoolleiding (kwaliteit bewaken)
Coördinator/IB/schoolleiding bewaken overgang naar zorgniveau 3.

•

Zorgniveau 3, 4 en 5

•
•
•
•
•
•

Wie: Guido
Wat: Algemene Coördinatie Leerlingenzorg
Wanneer: Teamvergadering, groepsbespreking, CLB, zorgteam
Hoe: Agenda, toetskalender, intervisie in team
Waar: Eén van de beide scholen, ruimte IB
Met wie: Coördinator ‘Onderwijs in de groep’ (inhoud), schoolleiding (kwaliteit bewaken)

In de bijlagen tref je de toelichting op de zorgstructuur aan.
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3.4 Diagnostiek
Op een bepaald moment kan de school, in overleg met ouders, besluiten om verder onderzoek te
doen. Dit kan een intern onderzoek zijn (zorgniveau 2 en 3). Maar dit kan ook een extern onderzoek
zijn (zorgniveau 4). Het uitgangspunt hierbij is, dat er op zoek wordt gegaan naar informatie die nodig
is om het kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Dit kan via het Expertise Netwerk van de
Eenbes (zie 4.5), maar ook via andere instanties (zie 4.6). Er is geen maximum budget gereserveerd in
de begroting. Dit sluit aan bij onze visie en die van ons bestuur de Eenbes. Alle kinderen verdienen
namelijk de meest passende begeleiding; dat mag een budget niet in de weg staan.
In onderstaand overzicht zie je op welk zorgniveau aandachtspunten, oudercontact en diagnostiek
prominent aan de orde zijn.

1.

Aandachtspunten
Kijkwijzer

Zorgniveau
1

Zorgniveau
2

Zorgniveau
3

Zorgniveau
4

a.

Klassenmanagement

X

X

X

X

b.

Leerkrachtgedrag

X

X

X Lkr/IB

X Lkr/IB/Dir

c.

Directe Instructie

X

X

X

d.

Differentiatie

X

X

X

e.

Vieren

X

X

X

2.

Oudercontact

X

X

X

3.

Diagnostiek

a.

Foutenanalyse

X

X

b.

Observatie

X

X

c.

Gesprek

X

X

d.

Verdiepend onderzoek
Intern
Diagnostisch gesprek

e.

X

X

X Lkr

X Lkr/IB

X Lkr/IB

f.

Verdiepend onderzoek
Extern

X extern

4.

Groot overleg

X IB

5.

Zorgteam

X IB/Lkr/Dir
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Zorgniveau
5

X IB

Hoofdstuk 4 Partners in de leerlingenzorg: intern en extern
4.1 Leerlingen & Ouders
We willen een goede relatie met de ouders en hun kind(eren). Op basis van gelijkheid wordt
gezamenlijk gesproken over de aandacht, die het kind in zijn ontwikkeling nodig heeft. Vanuit ieders
perspectief wordt een bijdrage geleverd aan de doorgaande lijn van die ontwikkeling. Daar waar
nodig zoeken we het contact en het gesprek met de ouders en/of kinderen om goed af te stemmen
waar de haalbare behoeftes liggen. We willen toegankelijk, bereikbaar zijn als het gaat om de
leerlingenbegeleiding.

4.2 Team
Het team zorgt voor de gedegen voorbereiding op de groep door overdracht van het dossier aan
elkaar én een goede voorbereiding van het onderwijs aan de kinderen.
Zij kent de niveaus van zorg en het aandeel van een ieder in de begeleiding van de kinderen.
Het team wil zich voortdurend professionaliseren als het gaat om de optimalisatie van de
leerlingenzorg, de contacten met de ouders en extern deskundigen

4.3 Leidende coalitie Laarbeek
Eenbes Basisonderwijs schrijft in haar koers dat kinderen kansrijk kunnen invoegen op één van onze
scholen en later in de maatschappij van de toekomst. De beloften, die naadloos aansluiten bij de
missie en visie van passend onderwijs, worden dan ook als volgt omschreven; jij kunt bij ons leren op
de manier die bij jou past, we helpen jou te ontdekken waar je goed in bent, je leert bij ons wat je
nodig hebt voor nu en voor jouw toekomst, bij ons kun je veilig spelen, leren en werken en we zijn
trots op jou.
Eenbes Basisonderwijs stelt zich dan ook als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te
bieden. Dat start op een plek binnen één van onze scholen. De scholen hebben een optimale
ondersteuningsstructuur en signaleren preventief extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij
werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te kunnen bieden. Binnen deze
samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid,
gebruikmakend van elkaars expertise, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, een passende plaats te
bieden. Eenbes basisonderwijs werkt doel- en resultaatgericht en staat voor een gegarandeerde
kwaliteit van ondersteuning voor elke leerling. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.
Om aan deze opdracht te kunnen voldoen zal de mindset binnen ons onderwijs dienen te wijzigen
van curatief naar preventief; niet omgaan met verschillen, maar uitgaan van verschillen en
samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Dit alles heeft geresulteerd in onderstaande pilot.
Doelen Pilot Passend Onderwijs Laarbeek:
 alle leerlingen in Laarbeek volgen onderwijs op de best passende plek zo thuisnabij mogelijk;
 verhogen van de kwaliteit van basisondersteuning op alle scholen;
 kwaliteiten en competenties van leerkrachten (nog) beter inzetten;
 optimale onderwijskundige samenwerking binnen de Laarbeekse Eenbesscholen, waarbij gedacht
wordt in kansen; vanuit elke school wordt er iemand afgevaardigd in de stuurgroep van deze
pilot (de “Leidende Coalitie”)
Binnen Laarbeek participeert een zevental scholen van Eenbes basisonderwijs. Zij hebben ieder hun
eigen talenten en hun eigen niveau van basisondersteuning. Binnen de verschillende scholen is reeds
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een aantal arrangementen opgezet. Sommige arrangementen zijn kindspecifiek, andere meer gericht
op groepen kinderen.
Om genoemde doelen te kunnen bereiken is een optimale samenwerking en het nog beter benutten
van elkaars talenten van cruciaal belang. Naast de schoolspecifieke arrangementen is het dan ook
van belang een aantal bovenschoolse arrangementen vorm te geven. Al deze arrangementen worden
gekoppeld aan het vergroten van de leerkrachtvaardigheden en het afstemmen op de
onderwijsondersteuningsbehoefte van leerlingen. De rol die de leerkracht daarbij speelt is immers de
sleutel tot succes. De IB-er heeft bij deze arrangementen te allen tijden een coachende rol op de
eigen school. Het betreft:
1. Kleine groepjes kinderen krijgen didactische en pedagogische ondersteuning binnen de
basisondersteuning.
2. Sova trainingen
3. MRT
4. NT2
5. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
6. Meerbegaafde leerlingen
7. Samenwerking met SBO
8. Leerkrachtvaardigheden vergroten

4.4 Expertise Netwerk Eenbes
Het Expertise Netwerk heeft de volgende missie:
Het expertisenetwerk vormt een hulpverlenende en ondersteunende schakel binnen het continuüm
van ondersteuning om samen met alle participanten binnen onderwijs en zorg te komen tot
kwalitatief goed onderwijs op de scholen binnen Eenbes basisonderwijs.
De expertiseopdracht richt zich op de volgende hoofdfuncties:
A. Onderwijs.
- Kortdurende hulptrajecten voor een leerling (een arrangement, max. 1 jaar).
- Langer durende trajecten vanuit een arrangement zoals de plusklassen en de NT-2-klas (langer dan
1 jaar).
- Inzet van videobegeleiding voor leerlingen en leerkrachten.
- Het verzorgen van programma’s voor een groep leerlingen, w.o. anti-pesten.
- Begeleiden van een time-out arrangement: leerlingen met ernstige gedragsproblemen worden
gedurende een bepaalde periode opgevangen binnen de SBO-setting.
- Begeleiden van een observatie-arrangement: leerlingen met ernstige problemen worden gedurende
een bepaalde periode geobserveerd binnen de SBO-setting.
B. Advies en begeleiding.
- Een loket voor advies en begeleiding:
> de meedenkfunctie van medewerkers van het expertise netwerk in de zorgteams van de
scholen.
- Extra ondersteuning (ambulante begeleiding):
> directe ondersteuning van de reguliere school bij de opvang van leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften; leerling(en), ouders, intern begeleider en directie worden in een traject
meegenomen om de basisondersteuning te versterken.
- Schoolontwikkeling:
> scholen ondersteunen bij de verhoging van de basisondersteuning.
- Ouderbegeleiding:
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> bv. mediation of communicatie-ondersteuning bij een triade, bij een verstoorde relatie of bij
psycho-educatie.
C. Onderzoek (diagnostiek).
- Diagnostiek ten behoeve van indicaties: voor onderzoek is een orthopedagoog/psycholoog
beschikbaar , een GZ-psycholoog is op afroep inzetbaar.
- Handelingsgerichte diagnostiek: inzet van handelingsgerichte vormen van diagnostiek ten behoeve
van de reguliere scholen: toegankelijk, snel beschikbaar.
De kracht van eigen onderzoek en behandeling is een snelle hulpverlening en moet aansluiten bij de
gestelde hulpvraag. Er wordt uitsluitend functioneel onderzoek verricht.
D. Professionalisering.
- Pool van specialisten: passend onderwijs vraagt om een flexibele inzet van gespecialiseerde (LB)
leerkrachten of gespecialiseerde onderwijsassistenten. Het expertisenetwerk coördineert de inzet
van deskundige medewerkers die graag een bijdrage willen leveren aan de verhoging van de
basisondersteuning en de uitvoering van de arrangementen.
- Het netwerk organiseert en coördineert specifieke praktijkgerichte professionalisering van
leerkrachten, intern begeleiders en anderen in het regulier onderwijs d.m.v. de aanwezige expertise
binnen Eenbes basisonderwijs.
Kennisdeling staat hierbij centraal. Geven & delen, halen & brengen. Daarnaast is de mogelijkheid
bieden tot kennisdelen een facet van goed werkgeverschap, verhoogt het werkplezier, de
werkmotivatie en de kwaliteit van ons onderwijs én voorkomt dubbel werk!

4.5 Anderen: Particulier & Regulier
De school werkt samen met allerlei instanties. Het uitgangspunt hierbij is, dat er o.a. onderzoek en
begeleiding plaatsvindt, dat nodig is om het kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Dit kan
via het Expertise Netwerk van de Eenbes (zie 4.4), maar ook via andere instanties, zoals: huisartsen,
logopedisten, GGD, schoolmaatschappelijk werk, Centrum Jeugd en Gezin Laarbeek, etc. Naast de
reguliere zorgroute wordt er ook samengewerkt met particuliere organisaties, zoals: Opdidakt,
Adelante, remedial teachers, orthopedagogen, etc. Een goede afstemming is hierbij cruciaal. Hierbij
speelt de communicatie met ouders een belangrijke rol. Ouders zijn namelijk in principe altijd de
regisseur, maar in veel gevallen wordt deze rol door ouders aan school toebedeeld.
Als de school samenwerkt met externe instanties wordt hierbij de wet- en regelgeving van de
overheid in acht genomen. Eenbes Basisonderwijs heeft deze vertaald naar de praktijk op de scholen
in het “Handboek van de Eenbes”. Hierin staat o.a. beschreven onder welke voorwaarden kinderen
onder lestijd begeleid mogen worden (zie “Richtlijnen externe RT”).
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Hoofdstuk 5 Ontwikkeling leerlingenzorg – uitbreiding basisondersteuning
5.1 Passend onderwijs
Als school hebben wij een zorgplicht. Dat betekent dat we samen met andere scholen
verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Hierbij staat
voorop dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan.
Passend Onderwijs binnen Eenbes Basisonderwijs
Eenbes Basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland
PO (po.swv-peelland.nl)
Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen een zo hoog mogelijke kwaliteit van
onderwijs te bieden. Dat begint op een plek binnen één van onze scholen. Er wordt gekeken naar de
specifieke leerbehoeften voor ieder kind. Eenbes-scholen werken met elkaar samen om kinderen een
passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid
om samen, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo dicht mogelijk bij huis,
passend onderwijs te bieden. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.
Er is een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders;
Ieder kind is uniek. Eén ding hebben alle kinderen echter gemeen: Zij hebben behoefte aan rust,
duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om dit te
garanderen. Daarom moeten we, in uitzonderlijk gevallen, een grens stellen aan de grootte van een
groep. Een vast getal is daarvoor niet te geven. Deze grens wordt door de directeur, in samenspraak
met de interne begeleider, vastgesteld. Daarover wordt tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een
wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.
Passend Onderwijs binnen onze school
Op onze school streven we ernaar dat alle kinderen de ondersteuning en aandacht krijgen die ze
nodig hebben. Wij gaan uit van wat het kind kan en van wat het nodig heeft. Wij werken al geruime
tijd vanuit deze visie en daardoor is er op onze school veel expertise aanwezig. Extern werken we, in
de vorm van zorgteams, samen met experts zoals: de GGD, schoolmaatschappelijk werk,
orthopedagogen. Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan: als het echt nodig is, kan een kind een
verwijzing krijgen.

5.2 Schoolplan & Zorgplan
Evaluatie zorgplan 2017-2019
Hieronder volgt een beknopte weergave van verbeterde punten van de afgelopen 2 jaar:
- Gelijktrekken methodes voor rekenen, begrijpend lezen (schoolplan 2016-2017): daarna vastleggen
en borgen van afspraken m.b.t. methodegebruik (20172019). Coördinatie: Onderwijscoördinator / werkgroep.
De methodes zijn gelijk sinds de fusie (1-8-2017). Voor spelling en begrijpend lezen is een
kwaliteitskaart gemaakt waarin afspraken zijn vastgelegd. Dit blijft een ‘levend document’, afspraken
worden geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de huidige situatie. Voor 4XWijzer is geen
kwaliteitskaart, maar een gouden map waarin schoolafspraken staan genoteerd.
Voor een aantal vakken is afstemming over het aanbod en daarbij het inzetten van de
methode/materialen nodig: rekenen, technisch lezen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling. Met als
doel; gesprek over leerdoelen, differentiatie, doorgaande lijn.
- Begrijpend lezen in te zetten als leeractiviteit bij WO (schoolplan 20172019). Coördinatie: Onderwijscoördinator / werkgroep.
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Dit is nog niet opgepakt. Dit ligt momenteel bij de werkgroep 4XWijzer. De vraag is of dit voor hen
haalbaar is om dit schooljaar op te pakken. Janske overlegt met Chantal wat hierin mogelijk is. Dit
geldt ook voor de integratie van woordenschatonderwijs in 4xWijzer.
- Talenten benutten, talent wordt gezocht (schoolplan 2017-2019): opzetten interne Verrijkingsgroep
in 2017-2018. Coördinatie: IB-er.
Dit is de afgelopen 2 jaar gedaan. Wekelijks werkt een groep van 10-14 meerbegaafde leerlingen aan
allerlei opdrachten en projecten onder begeleiding van een specialist.
- In overleg met leerkrachten van groep 1, 2 en 3 herinvoering van de begrippentoets voor groep 1-2
overwegen. Om op die manier kinderen in groep 1-2 beter op groep 3 voor te bereiden. Actie: besluit
voor kerstvakantie 2017. Coördinatie: IB-er.
Overleg is geweest. Er is besloten om de begrippentoets niet in te voeren, omdat deze toets sterk
verouderd is. Bovendien worden de onderdelen getoetst in de toetsen Rekenen voor kleuters en Taal
voor kleuters. We zijn wel aan het volgende aan het uitproberen/onderzoeken: uitproberen
analyseformulieren uit dyslexieprotocol (p.130). Te vinden via www.expertisecentrumnederlands.nl
(indien nodig ook een zichtzending aanvragen). Onderzoeken of het “toetspakket beginnende
geletterdheid” (CPS) ons kan helpen om risicoleerlingen eerder in beeld te brengen en te begeleiden.
- Technisch lezen (DMT en Avi) verbeteren op schoolniveau (ZE Tussen juli 2017): verdere analyse wat
betreft onderwijsaanbod , onderwijstijd, instructies voor alle leerlingen maar in het bijzonder de grote
hoeveelheid uitvallers. Daarna mogelijke verbetersuggesties doen en uitvoeren. Actie: besluit voor 1
december 2017. Coördinatie: Onderwijscoördinator.
Er worden op bouw-niveau op initiatief van de leerkrachten aanpassingen gedaan in het onderwijs voor
technisch lezen, hierin wordt de samenwerking met andere groepen en klassen gezocht (ook onder
leiding van de WG innovatie). Dit wordt niet schoolbreed gecoördineerd. Afspraken voor het aanbod
technisch lezen moeten nog met het team worden afgestemd en vastgesteld, zodat er een doorgaande
lijn ontstaat.
Directrice en CO gaan met het team in gesprek over de visie op leesonderwijs (tijdens studiedag 1 april).
Daarbij wordt ook de Biep op School (niet als doel maar als middel) betrokken. Koppeling met rijke
leeromgeving maken.
- Begrijpend lezen verbeteren in enkele groepen (ZE Tussen juli 2017): verdere analyse wat
betreft onderwijsaanbod , onderwijstijd, instructies voor alle leerlingen maar in het bijzonder de grote
hoeveelheid uitvallers. Daarna mogelijke verbetersuggesties doen en uitvoeren. Actie: besluit voor 1
december 2017. Coördinatie: Onderwijscoördinator.
Er zijn schoolbrede afspraken gemaakt over het aanbod begrijpend lezen. Deze zijn vastgelegd in een
kwaliteitskaart. De afspraken worden minimaal 2x per jaar onder de aandacht gebracht van het team
en geëvalueerd. Aanbod nu m.b.v. methode Nieuwsbegrip, in de toekomst onderzoeken of integreren
in WO mogelijk is.
- Algemene suggestie (ZE Tussen juli 2017): Vaker overleg met elkaar over afstemming aanbod op de
behoeften van de leerlingen. Attitude van kinderen is belangrijk (m.n. bij het maken van de Cito
tussentoetsen).
Er is een start gemaakt met het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van verbetersuggesties
tijdens bouwvergaderingen.
- Hoe verder met Entreetoets van groep 7? (ZE Tussen juli 2017) Deze werd vorig jaar alleen op de
Mariabasisschool afgenomen. In overleg met directeur, leerkrachten van groep 7 (vorig jaar) en groep
8 (dit jaar) besluit nemen. Actie: besluit voor kerstvakantie 2017. Coördinatie: IB-er.
Er is besloten dat de Entreetoets niet meer wordt afgenomen in groep 7.
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- Hoe verder met voorlopig advies in groep 7? (ZE Tussen juli 2017) Hoe werd dit vorig schooljaar
gedaan? Was dit gekoppeld aan Entreetoets? In overleg met directeur, leerkrachten van groep 7 (vorig
jaar) en groep 8 (dit jaar) besluit nemen. Actie: besluit voor kerstvakantie 2017. Coördinatie: IB-er.
Er is besloten dat het voorlopig advies plaats blijft vinden in het najaar van groep 8.
- De school is tevreden over het onderdeel Taal op de Cito Eindtoets 2017 (ZE Eind april 2017); op
beide locaties zijn de resultaten voldoende. Hier zijn wij tevreden over. Bij de aparte onderdelen zien
we wel verschillen; Lezen (begrijpend lezen, opzoeken en samenvatten) en Schrijven zijn op de
locatie Mariabasisschool matig tot zwak. Aangezien begrijpend lezen ook een verbeteronderwerp is,
voortvloeiend uit de Zelfevaluatie Tussenopbrengsten, wordt deze conclusie meegenomen in de
verdere analyse en het plan van aanpak (coördinatie Onderwijscoördinator). Het “Opzoeken” kan
een plaats krijgen binnen onze nieuwe manier van werken bij wereldverkenning; “4x wijzer”
(coördinatie verbetergroep/focusgroep).
De school is tevreden over de resultaten: deze zijn gemiddeld voldoende (ZE Eind april 2018). Bij de
aparte onderdelen van “Lezen” zien we wel verschillen; “Begrijpend lezen” is
gemiddeld, “Samenvatten” is ondergemiddeld en “Opzoeken” is bovengemiddeld.
Er is tevens een goed resultaat op het onderdeel “Schrijven”.
De school is ook tevreden over het onderdeel “Taalverzorging”; de resultaten zijn gemiddeld
voldoende. Bij de aparte onderdelen zien we wel verschillen; “Spelling werkwoorden”
is ondergemiddeld, “Spelling niet-werkwoorden” is gemiddeld, “Grammatica” is bovengemiddeld en
“Interpunctie” is gemiddeld.
- De resultaten voor Rekenen op de Cito Eindtoets 2017 liggen ruim boven het midden, ongeveer op
de bovengrens (ZE Eind april 2017). Hier zijn wij heel trots op! Bij de aparte onderdelen zien we wel
verschillen; “Verbanden” en “Verhoudingen” liggen iets onder het midden, maar nog steeds binnen
het gemiddelde. We gaan geen echte verbeteractiviteiten opzetten, maar we brengen dit wel onder
de aandacht bij het team, zodat iedereen hier wel voldoende aandacht in de groep aan blijft
besteden.
We hebben een start gemaakt met het opzetten van de Kwaliteitskaart rekenen. De eindresultaten in
2018 waren gemiddeld (ZE Eind april 2018). De tussenresultaten liggen per leerjaar, m.u.v. leerjaar 7,
boven het landelijk gemiddelde (ZE Tussen jan 2019).
- De school is wisselend tevreden over het onderdeel Wereldoriëntatie op de Cito Eindtoets 2017 (ZE
Eind april 2017); op de ene locatie (Sprankel) zijn de resultaten ruim voldoende. Hier zijn wij tevreden
over. Op de andere locatie (Mariabasisschool) zijn de resultaten onvoldoende. Hier zijn wij niet
tevreden over. Met ingang van schooljaar 2017-2018 werkt Kindcentrum de Sprankel (fusieschool
van De Sprankel met de Mariabasisschool) met een nieuwe methode voor
wereldoriëntatie; VierKeerWijzer. We zullen in de loop van het schooljaar, en uiterlijk bij de Centrale
Eindtoets van 2018, wat de effecten van deze methode zijn op de resultaten. Deze zullen we in de
Zelfevaluatie Eindopbrengsten 2018 analyseren en daar waar nodig actie ondernemen.
De school is ook trots op het onderdeel “Wereldoriëntatie”: de resultaten waren goed.
Acties zorgplan 2019-2021
-

Aanbod begrijpend lezen (i.c.m rijke leeromgeving) n.a.v kwaliteitskaart.
Aanbod woordenschat (i.c.m rijke leeromgeving)
Kwaliteitskaart SEO
Uniformiteit in gebruik groepsplannen, dagplanning, niveaugroepen bij rekenen (Focus),
spelling, technisch en begrijpend lezen.
Invoeren nieuwe eindtoets (Route 8) en onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor de
kwaliteitszorg in relatie tot Cito LVS.
Aanbod kleutergroepen:
o Observatiesysteem kleuters invoeren (WG Jonge Kind)
18

Zorgplan Kindcentrum de Sprankel in Lieshout

o

-

-

We zijn aan het volgende aan het uitproberen/onderzoeken: uitproberen
analyseformulieren uit dyslexieprotocol (p.130). Te vinden via
www.expertisecentrumnederlands.nl (indien nodig ook een zichtzending aanvragen).
Onderzoeken of het “toetspakket beginnende geletterdheid” (CPS) ons kan helpen
om risicoleerlingen eerder in beeld te brengen en te begeleiden.
o Oriëntatie op ‘BOUW’. Computerprogramma, gericht op leesvoorwaarden/leren
lezen in groep 2-3-4.
Verdere invoering TextAid.
o Afspraken wanneer wordt het ingezet
o Teksten in het programma zetten. Hiervoor ouderhulp vragen (evt. via leerkrachten,
oud-leerling en/of klassenouders).
Ontwikkelen van onderwijs en kwaliteitszorg; oriënteren op de integratie van collegiale
consulatie, coaching, bouwoverleg, groepsbesprekingen, etc.
Evalueren verrijkingsgroep, wat is nodig/mogelijk in de toekomst.

De acties uit het zorgplan worden in samenspraak met het MT gepland tijdens momenten van
teamoverleg (team-/bouwvergaderingen en studiedagen).
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Bijlagen:











Format groepsbespreking
Kwaliteitskaarten
Zelfevaluatie Tussen januari 2019
Zelfevaluatie Eind april 2019
Schoolondersteuningsprofiel Sprankel
Bestuursondersteuningsprofiel Eenbes
Schoolplan 2019-2023
Richtlijnen Externe RT (Eenbes Basisonderwijs)
Interne zorgstructuur
Jaarplanning leerlingenzorg; toetskalender, intern zorgoverleg IB-Dir, Zorgteam, CLB, Pilot
Passend Onderwijs, Groepsbesprekingen
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