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Inleiding 
 
 

Onze visie wordt kernachtig samengevat in ons motto:  
 
Persoonlijke aandacht, beter leren!  
 
 
 
 
Het schoolteam van De Wijzer aan de Vecht is een betrokken en hecht team dat veel aandacht heeft 
voor de leerlingen en hun ouders. Door onze kleinschalige aanpak kennen we elke leerling 
persoonlijk. De kinderen van de Wijzer aan de Vecht zijn zeer verschillend. Door handelingsgericht te 
werken, waarbij de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat, kunnen wij goed 
aansluiten bij wat elke leerling nodig heeft.  
Met aandacht voor ieders eigen ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat. 
We stellen duidelijke eisen aan kinderen en leerkrachten en bieden een gestructureerd 
onderwijsprogramma volgens het directe instructiemodel. 
Daarbij zijn verlengde instructie en zelfstandig werken in kleine groepen belangrijk. In ons 
pedagogisch en didactisch klimaat zijn de belangrijkste kernwaarden aandacht, verantwoordelijkheid 
en plezier. 
 
Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de ondersteuning 
waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat 
worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Onze school geeft hier vorm aan door binnen het 
systeem Parnassys voor elke leerling de stimulerende en belemmerende factoren te verwoorden, 
deze te verwerken in een groepsplan waarbij leerlingen op 3 niveaus ingedeeld worden: verrijken, 
basis en remediëren. ( 1 *- 2**- en 3***) 
Op het moment dat onze middelen en capaciteiten ontoereikend zijn voor een juiste begeleiding 
kunnen wij gebruik maken van voorzieningen binnen het samenwerkingsverband Utrecht waar ons 
schoolbestuur en onze school deel van uitmaken. 
 
In dit zorgplan willen we voor alle betrokkenen (leerkrachten, ouders,  interne begeleiding (IB)) 
helder op een rij zetten hoe de zorgcyclus georganiseerd is op school: wie heeft daarin welke rol, wat 
zijn de procedures en protocollen en welke ondersteuning is er beschikbaar van buitenaf. Dit plan is 
een uitvloeisel van het opgestelde SOP (school ondersteuningsprofiel) waarin o.a. omschreven staat 
welke basisondersteuning wij als school kunnen bieden. 
 
De komende jaren zal onze school zich blijven ontwikkelen op het gebied van handelingsgericht 
werken. Hierbij kan expertise gevraagd worden aan externen en het team blijft op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen HGW middels bijscholing. 
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Kengetallen 
 

 2016-2017 2017-2018 

Aantal leerlingen (per 1-10) 
 

109 126 

Aantal leerlingen met het 
leerlinggewicht 0.3 

9 11 

Aantal leerlingen met het 
leerlinggewicht 1.2 

35 36 

Aantal leerlingen vanuit de 
voorschool 

11 3 

Aantal leerlingen met een 
zorgarrangement of consult SWV 

6 3 

Aantal leerlingen verwezen naar 
het S(B)O 

1 1 

Aantal leerlingen met een dyslexie 
verklaring 

1 1 

Aantal leerlingen met een 
dyscalculie verklaring 

0 0 

Aantal leerlingen met een indicatie 
voor het s(b)o 

1  

Aantal leerlingen met een 
vastgesteld IQ >130 

1 1 

 

De resultaten van  de Centrale Eindtoets  
 

 
schooljaar 

schoolscore  
 

beoordeling volgens de norm van de 
Inspectie van het Onderwijs  

landelijk 
gemiddelde 

2016-2017 74,1 (IEP) voldoende 78,3 

2015-2016 79 (IEP) goed 80 

2014-2015 528, (Cito) onvoldoende 535,3 

2013-2014 534,8 (Cito) goed 530,2 

 
 

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs  
 

schooltype 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

VSO/LWOO-zorg   2 1 

Internationale 
kopklas 

1 0 0 0 

Vmbo-k, vmbo-b, 
LWOO 

6 10 5 8 

Vmbo-t 2 3 8 1 

Havo 3 2 3 4 

Vwo   1 0 
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Organisatie: wie doet wat? 

De leerkracht 

De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de leerkracht. Hij/zij is de spil van de zorg. 
Welke kwaliteiten vragen wij van leerkrachten om deze zorgtaak te kunnen vervullen?  
 
De leerkracht: 

 is op de hoogte van leerlijnen en kerndoelen van het onderwijs 

 stelt zichtbare doelen 

 geeft effectieve instructie en verwerking 

 kan lesstof afstemmen op verschillende niveaus 

 voert een goed klassenmanagement  

 hanteert een leerlingvolgsysteem  

 schept een positief werkklimaat   

 evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen  

 signaleert een leerling die opvalt in zijn ontwikkeling en/of leervorderingen 

 zoekt actief naar de onderwijsbehoeften van leerlingen 

 betrekt hierbij zowel de leerling zelf als de ouders/ verzorgers   

 kan de uitkomsten van toetsen analyseren en vertalen naar een plan 

 stelt groepsplannen op 

 evalueert de uitvoering van deze plannen 

 zorgt voor doelgerichte en doelmatige inzet van een onderwijsassistent  
 
De leerkracht kan bij haar taak ondersteund worden door anderen zoals: 

De intern begeleider 

De intern begeleider (IB) heeft als taak om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van op de 
leerling afgestemd onderwijs. De taken van de intern begeleider zijn: 

 het voorbereiden en leiden van de leerling- en groepsbespreking  

 het opstellen en bewaken van de jaarlijkse zorgkalender 

 leerlingen observeren in de groep 

 het opzetten en coördineren van het leerlingvolgsysteem 

 coördineren van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen met een eigen leerlijn 

 het ondersteunen (begeleiden) van leerkrachten bij het analyseren van toets- en 
observatiegegevens en het maken van groepsplannen  

 leerkrachten coachen 

 het onderhouden van de orthotheek  

 houdt de schoolleider op de hoogte van de zorg binnen de school middels maandelijks IB 
overleg 

 het ondersteunen van de schoolleider bij het maken van- en de analysering van een 
trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem  

 zorgdragen voor de archivering van de leerling dossiers  

 onderhouden van contacten met externe deskundigen  

 participeren in het netwerk interne begeleiding vanuit de KSU en het SWV 
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De schoolleiding 

De schoolleiding heeft als taak om schoolbreed de voorwaarden te scheppen voor een passend 
onderwijsaanbod voor onze leerlingen. De taken zijn: 

 schept een positief (werk)klimaat voor leerling, leerkrachten en ouders  

 trendanalyse van resultaten bespreken met het team 

 het ondersteunen van de intern begeleider bij het maken van- en de analysering van een 
trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem  

 het stellen van een schoolbrede diagnose 

 schept ruimte voor bijscholing omtrent onderwerpen vanuit de zorg  

 houdt overkoepelend overzicht  
 

Overlegstructuren 

 
1. IB/directie overleg: 1x in de zes weken overleggen IB en schoolleider.  

 
2. Bouwvergadering: 1x in de 3 weken hebben de bouwen onderling een vergadering. IB woont 

deze vergadering waar nodig bij. 
 

3. Teamvergadering: 1x in de 2 weken heeft het hele team een gezamenlijke vergadering. 
 

4. Managementteam (MT) overleg: eens in de maand vergaderen schoolleider met 
bouwcoördinatoren. IB schuift aan waar nodig. 

 
5. KSU IB netwerk: Intern begeleiders van alle basisscholen binnen de KSU vormen samen het 

IB-netwerk. Deze netwerken hebben als doel het uitwisselen van informatie en ervaringen 
alsmede het verder ontwikkelen van de professionaliteit van de intern begeleiders door 
collegiale consultatie en intervisie. Daarnaast staat er een actueel onderwerp binnen de zorg 
centraal en wordt begeleid door Bureau Spring. 
 

6. Groepsbesprekingen en individuele leerlingbesprekingen 
Dit zijn vaste onderdelen van de zorgcyclus die in het volgende hoofdstuk staat beschreven. 
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De zorgcyclus 
 
De intern begeleider stelt voor elk schooljaar een zorgkalender op. (zie bijlage) 
In dit document staat de werkcyclus opgenomen, maar ook de afname van toetsen staan per week 
genoteerd. Dit document wordt aan het eind van elk schooljaar geëvalueerd met het team in de 
zogenoemde Zorgvergadering.  
Tijdens dit overleg worden de gemaakte afspraken op het gebied van zorg bekeken en eventueel 
bijgesteld. Hiermee waarborgen we de kwaliteit en ontwikkeling binnen de zorgstructuur.  
 
De zorgstructuur op de Wijzer aan de Vecht is gebaseerd op de cyclus van het HGW model.  
• Waarnemen 
• Begrijpen 
• Plannen 
• Realiseren 

 
We onderscheiden 3 niveaus van zorg: 
1. Groepsniveau (leerkracht) 
2. Schoolniveau (intern begeleider) 
3. Bovenschool niveau (SWV) 

 
Groepsniveau: 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgstructuur binnen de groep. Hij/ zij 
heeft de onderwijsbehoeften (stimulerende en belemmerende factoren) van elke leerling goed in 
beeld en weet deze SMART te formuleren in een groepsplan. In dit plan wordt gewerkt in 3 niveaus: 
verrijken, basis en remediëren. De Intern Begeleider geeft feedback op de plannen (tijdens een 
groepsbespreking of leerlingbespreking) en kan suggesties aandragen om deze goed te kunnen 
uitvoeren in de groep. Eventuele hulpvragen vanuit de leerkracht worden door de intern begeleider 
opgepakt en zal hierbij ondersteuning bieden. 
 
Schoolniveau: 
De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de school. Hij/ zij bewaakt de 
kwaliteit van zorg binnen de groepen, waarborgt gemaakte afspraken omtrent zorg. Dat betekent in 
de praktijk o.a.: observaties in de groepen, groeps- en leerling besprekingen voeren, OPP opstellen 
i.o.m. de leerkracht voor leerlingen die de einddoelen van groep 8 niet zullen halen, trendanalyses 
maken met de schoolleider van afgenomen Cito-toetsen. Daarnaast fungeert de Intern Begeleider als 
spreekbuis naar buiten en onderhoudt contact met externen. 
 
Bovenschoolniveau: 
Wanneer de school, binnen de basisondersteuning, er alles aan heeft gedaan om aan te sluiten bij de 
ondersteuningsbehoefte van een kind en dit niet voldoende blijkt te zijn, kan de school voor extra 
ondersteuning terecht bij het samenwerkingsverband (SWV). De intern begeleider kan advies & 
ondersteuning aanvragen of een arrangement. Merkt de school dat de ondersteuningsvraag van een 
kind de mogelijkheden van de school overstijgt, kan een plaatsing op het speciaal basisonderwijs 
mogelijk zijn. De intern begeleider doet een aanvraag voor plaatsing op het SBO. 
 
. 
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Groepsbespreking 

In de groepsbespreking staat de groep centraal en dan met name de 3 niveaugroepen die te 
onderscheiden zijn binnen elke groep. 
 
Per schooljaar plant de intern begeleider 3 groepsbesprekingen verspreid over het jaar.  
Aan het eind van een schooljaar evalueert de intern begeleider samen met de leerkracht de 
ontwikkeling van elk kind a.d.h.v. toetsgegevens, observaties en andere inzichten. Op basis van dit 
gesprek “clusteren” zij samen de leerlingen in de 3 niveau’s voor komend schooljaar. (1*- 2**- 3***) 
Dit document vormt de basis van de overdracht naar de volgende leerkacht. 
 
Dan volgt er in week 4 een groepsbespreking met de nieuwe leerkracht, waarin wordt bekeken of de 
niveauindeling nog correct is. Hier kan dan nog eventueel in geschoven worden. Vervolgens 
overleggen de intern begeleider en leerkracht samen welk onderwijsaanbod passend is bij die 3 
niveaus in de groep, welke aanpak hierbij nodig is en welke doelen gesteld worden. Dit alles legt de 
leekracht dan vast in een groepsplan, waarmee hij/zij mee aan de slag gaat tot eind januari. 
 
Als de Cito gegevens eind januari binnen zijn, volgt er een nieuwe groepsbespreking. 
A.d.h.v. de resultaten bespreekt de intern begeleider of de gestelde doelen per niveau groep behaald 
zijn, of de aanpak juist is gebleken of dat er aanpassingen nodig zijn. 
Vervolgens schrijft de leerkracht een nieuw groepsplan waarin de volgende doelen gesteld worden 
tot het eind van het schooljaar. 

Leerlingbespreking  

In de leerlingbespreking (3x per jaar) staat de leerling individueel centraal. 
Vanuit de groepsbespreking kunnen specifieke zorgen omtrent een leerling naar voren komen die 
verder onderzoek nodig hebben. De leerkracht kan zijn of haar zorgen bespreken in de 
leerlingbespreking. De intern begeleider kan hulp bieden i.d.v.v. meedenken, observaties doen of 
contact met externen inschakelen. 
De intern begeleider draagt zorg voor de vastlegging van gemaakte afspraken in het IB 
voortgangsdossier (notitie in Parnassys) 
 

Groepsoverdracht 

Aan het eind van het schooljaar is er een schriftelijke groepsoverdracht tussen leerkrachten. De 
leerkracht van de huidige groep zorgt dat in Parnassys de stimulerende, de belemmerende factoren 
en de algemene onderwijsbehoeften recent zijn.  
Leerlingen met een eigen leerlijn (ontwikkelingsperspectief) worden overgedragen in een gesprek 
waar IB bij aanwezig is. 
Aanvullende informatie kan in een overdrachtsnotitie eveneens in Parnassys. Tijdens de mondelinge 
overdracht  in week 1 van het schooljaar kunnen leerkrachten een warme overdracht plannen en 
eventuele vragen t.a.v. de schriftelijke overdracht bespreken. Belangrijke informatie t.a.v. de 
thuissituatie of contact met externen (bv een buurtteam) is zeer belangrijk om goed over te dragen 
om de continuïteit van zorg voor het kind te waarborgen. 
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Afstemmingsgesprek 
 
Onze school beschouwt de ouders/ verzorgers als één van onze belangrijkste partners. 
In week 5 of 6 plannen de leerkrachten afstemmingsgesprekken met alle ouders.  
Uitgangspunt is hierbij dat de ouder de gelegenheid krijgt om de leerkracht van informatie te 
voorzien omtrent hun eigen kind. Zij kunnen tevens hun verwachtingen of zorgen uitspreken. 
Het doel is dus vooral om letterlijk met elkaar af te stemmen over de leerling zodat er één lijn 
ontstaat tussen de ouders en de school. 
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Externe ondersteuningsmogelijkheden 
 
Indien een leerling onvoldoende ontwikkeling doormaakt en het lukt niet om een passend aanbod of 
begeleiding te vinden kan in overleg met de intern begeleider externe hulp worden ingeroepen. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven welke mogelijkheden voor externe hulp er zijn. 
 
Binnen de gemeente Utrecht werken we met 4 kernpartners: 

 Samenwerkingsverband Utrecht 

 Leerplicht 

 JGZ 

 Buurtteam 
 

Samenwerkingsverband Utrecht (SWV Utrecht) 

De Wijzer aan de Vecht maakt deel uit van het SWV Utrecht. Deze stichting is er voor de 
ondersteuning van de school in het mogelijk maken van passend onderwijs aan alle leerlingen. 
Hiertoe kan zij adviseren, observaties faciliteren, (preventief) ambulant begeleiders beschikbaar 
stellen, collegiale consultaties faciliteren of het proces begeleiden waarin een plaats op een school 
voor speciaal basisonderwijs wordt gezocht. In het jaarlijkse zorgplan van het 
samenwerkingsverband worden procedures, budgetten en doelstellingen beschreven.  
 
Als leerkracht en/of IB ondersteuning nodig hebben kan samen met ouders een hulpvraag  worden 
ingediend bij het SWV in het digitale systeem “onderwijstransparant” (OT). Binnen het Loket Passend 
Onderwijs werken verschillende deskundigen samen om passend onderwijs mogelijk te maken voor 
de leerlingen die hulp nodig hebben. 

Vanaf augustus 2016 wordt er gewerkt in wijkteams, zogeheten TPO’s; Team Passend Onderwijs. 
Voor onze school zijn dat de volgende drie personen: 

 Gerard Gerritse 

 Gerlies Mast 

 Bertien Landzaat 

De Ib-er kan bv een advies en ondersteuningstraject aanvragen of een arrangement voor de leerling. 

Indien preventieve ambulante begeleiding wordt toegekend wordt er een begeleider van het 
samenwerkingsverband aan de school toegewezen. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag komt 
deze voor een periode van 3 tot 6 maanden langs (circa 6 contactmomenten) en verstrekt IB, 
leerkrachten en ouders handelingsgerichte adviezen. Na een evaluatie kan besloten worden de 
begeleiding stop te zetten, te verlengen of om bijvoorbeeld andere stappen te zetten zoals een 
verwijzing naar het speciaal onderwijs aanvragen.  
 
Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 moeten alle scholen een 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstellen. Dit profiel beschrijft de stand van zaken en de ambities 
met betrekking tot het bieden van passend onderwijs aan diverse groepen leerlingen.   
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Leerplicht 
 
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet.  
De school heeft de plicht om alle verzuim van leerlingen te noteren. De Wijzer aan de Vecht houdt 
dagelijks alle verzuim bij in het registratiesysteem van Gynzy. 
Indien blijkt dat een leerling, om welke reden dan ook, te vaak ongeoorloofd afwezig is, kan de 
school Leerplicht inschakelen. 
De leerplichtambtenaar zal dan in samenwerking met de ouders een passende oplossing zoeken. 

Schoolarts/ jeugdverpleegkundige 

De schoolarts screent alle leerlingen tenminste twee maal in de basisschoolleeftijd: in groep 2 en 
groep 7. Vooraf kan de leerkracht aangeven of er zorgen bestaan met betrekking tot bepaalde 
leerlingen. De schoolarts rapporteert na afloop aan school (IB) over voor school relevante zaken, 
binnen de geldende privacy-afspraken. Indien er tussentijds vragen ontstaan kan een extra consult 
worden aangevraagd door IB en ouders. De schoolarts kan, evenals de huisarts, ouders 
doorverwijzen naar specialistische organisaties voor verder onderzoek. 
 

Buurtteam 
 
Het buurtteam is één van de belangrijkste kernpartners van de school. 
Bij het buurtteam kunt u terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, 
echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, 
overlast en meer. Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel ervaring. Zij 
werken nauw samen met scholen, consultatiebureaus, huisartsen en wijkverpleging. 
Als school kunnen wij de ouders adviseren contact op te nemen met de buurtteammedewerker, om 
eventuele zorgen te bespreken. 
Onze buurtteammedewerkers zijn: 
Jon Doppen en Jamila Lamkadmi 
Zij zijn op maandagochtend aanwezig op onze school. 
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij de intern begeleider of de schoolleider. 

Logopedie 

In groep 2 worden alle leerlingen logopedisch gescreend door de logopedist. Naar aanleiding hiervan 
kunnen ouders het advies krijgen hun kind aan te melden bij een logopedist voor behandeling. 
School ontvangt per kind de screeningsresultaten. Deze worden bewaard in het dossier.  

Schoolbegeleidingsdienst Zien in de Klas 

Indien er vragen zijn over capaciteiten en mogelijkheden van een leerling kan IB samen met ouders 
en leerkracht overgaan tot het (laten) uitvoeren van onderzoek naar bijvoorbeeld intelligentie. De 
school ontvangt hiervoor een beperkt budget en zal, mede in overleg met ouders, besluiten over de 
besteding hiervan. Waar mogelijk zal ouders gevraagd worden te bezien of de eigen zorgverzekering 
aangesproken kan worden.  
 

Verwijsindex Utrecht 

De gemeente Utrecht werkt met de instellingen voor onderwijs, welzijn, zorg en veiligheid aan de 
verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd zodat snel de juiste hulp kan worden geboden aan 
jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien.  
Belangrijk instrument in deze zorgstructuur is de verwijsindex Utrecht. 
De verwijsindex brengt signalen van beroepskrachten uit verschillende organisaties dat er iets aan de 
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hand is met een jongere, bij elkaar. De gemeente Utrecht is in 2009 gestart met de invoering van de 
verwijsindex. Mochten er serieuze zorgen bestaan over een leerling dan kan IB, na overleg met 
ouders, overgaan tot het melden van deze zorg in deze verwijsindex. Als er een tweede 
beroepskracht is die ook een melding over hetzelfde kind/jongere in het systeem doet, dan brengt 
het systeem die meldingen bij elkaar. Er ontstaat dan een “match”. Beide melders krijgen bericht van 
het systeem dat zij zich beiden over dezelfde kind/jongere zorgen maken. Zij zoeken dan contact met 
elkaar om af te spreken hoe ze gezamenlijk de best passende zorg en ondersteuning kunnen 
verlenen. Wettelijk is geregeld dat een melding in de verwijsindex maximaal 2 jaar blijft staan, tenzij 
de zorgelijke situatie eerder is opgelost of ook nog na deze 2 jaar blijft voortduren. In dat geval kan 
de beroepskracht de melding verwijderen of verlengen.  
Een melding wordt ook verwijderd op het moment dat een jongere 23 jaar wordt of overlijdt. Een 
ouder of jongere (vanaf 12 jaar) heeft recht op inzage in het systeem, zodat zelf bekeken kan worden 
welke gegevens er over de jongere in de verwijsindex staan. 
 

Protocol kindermishandeling en geweld 

 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht scholen zich te houden aan het 
protocol dat hiervoor is uitgewerkt voor het basisonderwijs. Het doel van het protocol is om te 
helpen bij het herkennen van signalen van kindermishandeling en geweld. Het kan soms een 
dilemma zijn om te handelen, omdat het 'slechts' om vermoedens gaat en er angst is om de relatie 
met de ouders op het spel te zetten, maar het gaat uiteindelijk om het welzijn van het kind en daar 
kunnen scholen een belangrijke signaalfunctie vervullen. 
In het protocol staat duidelijk omschreven staan hoe je moet handelen bij vermoedens van huiselijk 
geweld of kindermishandeling, welke stappen je moet doorlopen en wie wanneer kan worden 
ingeschakeld.  
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Leerlingvolgsysteem (LOVS) 
 
In dit hoofdstuk wordt het systeem beschreven waarmee we de ontwikkeling van leerlingen volgen 
en hoe de besluitvorming verloopt in het geval deze ontwikkeling leidt tot aanpassingen in het 
onderwijsaanbod.   

Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) 

 
Het leerlingvolgsysteem van de Wijzer aan de Vecht bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: 
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd m.b.v. de vragenlijsten vanuit de methode 
Vreedzame School. Hierin wordt gekeken naar zaken als zelfvertrouwen en zelfbeeld, maar ook 
omgang met anderen. 
 
In de groepen 1/2 wordt daarnaast gebruik gemaakt van KIJK. Dit wordt twee keer per jaar door de 
leerkracht ingevuld en met ouders besproken tijdens rapportbesprekingen. KIJK is een volgsysteem 
waarin verschillende ontwikkelingslijnen worden bijgehouden zowel op cognitief vlak als sociaal 
emotioneel. Deze KIJK lijnen vormen de basis samen met de methode Kleuterplein, voor de inrichting 
van het onderwijsaanbod. 
 
Cognitieve ontwikkeling: 
Op cognitief vlak worden methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen 
afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de CITO toetsen.  
Doel van beide typen toetsen is het nauwlettend volgen van de ontwikkeling die de leerlingen 
doormaken. Bij de afname van toetsen volgen we het toetsprotocol van de KSU(zie bijlage).   
 
Alle toetsresultaten worden ingevoerd in ParnasSys.  
De leerkracht analyseert de toets resultaten en zoekt aansluitend remediërend of verrijkend 
materiaal passend bij de leerling. Vanuit de methodes op school worden hiervoor suggesties gedaan 
of materiaal aangeboden. Mocht dit niet afdoende zijn dan is er in de orthotheek  materiaal 
beschikbaar voor hulp bij diagnostiek en remediering in geval van vragen op het gebied van 
cognitieve prestaties, taak/werkhouding of gedrag.   
 
Vanuit Parnassys draaien wij de rapporten uit, zodat de ouders een overzichtelijk beeld hebben van 
de ontwikkeling van hun kinderen.  
In de jaarkalender zijn twee “voortgangsgesprekken” gepland (facultatief) en één rapportgesprek, 
waarin ouders de gelegenheid krijgen in gesprek te gaan met de leerkracht over de vorderingen van 
hun kind. 
 

Zorgkalender 

 
De IB-ers dragen ervoor zorg dat in de zorgkalender alle activiteiten met betrekking tot de zorgcyclus 
en toets afnames zijn opgenomen. 
 
De toetskalender wordt vastgesteld op bovenschools (KSU) niveau. Hierin staan alle methode-
onafhankelijke toetsen die worden afgenomen. Dit zijn van CITO: Taal en rekenen voor kleuters, 
technisch lezen (AVI/DMT), begrijpend lezen, spelling, rekenen/wiskunde en de Centrale eindtoets. 
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De materialen voor de methodeonafhankelijke toetsen worden besteld door IB. Bij de CITO-eindtoets 
coördineert IB juiste afnameprocedure, aanmelding voor niveautoets, materiaal voor dyslectische 
leerlingen, etc. 
 
In de zorgkalender staan ook vaste momenten gepland voor de leerling en groepsbesprekingen. 
(zie blz. 7) 
 
 

Ontwikkelingsperspectief  

 
Voor sommige leerlingen gaat het tempo van de groep bij één of meer vakken te snel. Ook voor deze 
leerlingen moet het onderwijs zo ingericht zijn dat zij in het tempo mogen leren dat zij aankunnen. 
Deze leerlingen kunnen na 30 maanden onderwijs (geteld vanaf groep 3, telkens 10 maanden per 
schooljaar) een eigen leerlijn krijgen (ook genoemd het ontwikkelingsperspectief), waarbij voor 
betreffende vakken wordt vastgesteld welke aangepaste tussen- en einddoelen bereikt zullen 
worden met behulp van welke aanpak. Het format hiervan staat in ParnasSys. 
 
Leerlingen die meer aankunnen dan het gemiddelde van de groep worden gesignaleerd door de 
leerkracht, door observatie en op basis van toetsresultaten.  
In overleg met onze plusleerkacht wordt gekeken naar een passend aanbod voor deze leerlingen. 
Voor deze kinderen zoeken we manieren om overbodige oefenstof te schrappen en daarvoor in de 
plaats verdiepings- en verbredingsstof aan te bieden. Bij rekenen maken we gebruik van de “SLO-
routeboekjes (compacten)”. Daarnaast is er voor leerlingen die over de hele breedte extra uitdaging 
nodig hebben plaats in een plusgroep . Leerkracht, plusleerkracht en Intern Begeleider nemen 
hiertoe gezamenlijk een besluit op basis van vastgestelde onderwijsbehoeften bij de leerling. 
 
Mocht een leerling een onderwijsperspectief nodig hebben, draagt de intern begeleider zorg voor 
het opstellen van een plan i.s.m. de leerkracht. Dit plan wordt vervolgens besproken met de ouders 
en er worden afspraken gemaakt over wanneer te evalueren. 
 

Overgang naar een volgende groep 

 
Van groep 2 naar groep 3 (zie bijlage protocol) 
Een leerling die geboren is voor januari komt direct in groep 1 terecht, en stroomt in principe het jaar 
erop door naar groep 2. Niet alle leerlingen zijn na 1,5 tot 2 jaar op sociaal-emotioneel en cognitief 
gebied voldoende ontwikkeld om naar groep 3 te gaan. De overgang naar groep 3 wordt dan ook 
beoordeeld om als school samen met de ouders een gedegen keuze te kunnen maken of het kind 
klaar is voor het onderwijs van groep 3. Gestreefd wordt naar besluitvorming uiterlijk in april. Bij 
twijfel kan in overleg met IB ervoor gekozen worden een aantal weken meer tijd te nemen voor een 
definitief besluit en de (soms sprongsgewijze) ontwikkeling van de leerling af te wachten.  
Het besluit wordt zoveel mogelijk samen met ouders genomen. Uiteindelijk is school 
verantwoordelijk voor het besluit. 
 
Wanneer een leerling aan het einde van groep 2 niet klaar blijkt te zijn voor de overgang naar groep 
3 zal de leerling met een aangepast programma nogmaals het 2e jaar doorlopen.  
 
Groep 3-8: 
Als er met betrekking tot een leerling bij de leerkracht twijfels ontstaan over overgang naar een 
volgende groep wordt in overleg met de intern begeleider in een vroeg stadium, uiterlijk enkele 
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weken na de januari toetsen, hierover contact gezocht met ouders. Afgewogen wordt of een extra 
jaar in dezelfde groep op sociaal-emotioneel gebied, taak/werkhouding en cognitieve prestaties een 
duidelijke meerwaarde kan hebben voor de leerling. Gestreefd wordt naar besluitvorming uiterlijk in 
april. De beslissing wordt zoveel mogelijk samen met ouders voorbereid. Uiteindelijk neemt directie 
het besluit. 

Bewaren van de toetsgegevens 

 
De methodeonafhankelijke toetsen worden veelal twee keer per jaar afgenomen in januari en juni. 
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor juiste invoer van de resultaten in Parnassys. De toetsboekjes 
en toetsbladen van methodeonafhankelijke toetsen worden tijdens het schooljaar in de groep 
bewaard voor analyse, vervolgens worden deze aan het eind van het schooljaar vernietigd. De 
methode gebonden toetsen worden ingevoerd in ParnasSys. De verantwoordelijkheid voor het 
bewaren en invoeren van de toetsresultaten ligt bij de leerkracht. De IB-er voert de controle er op 
uit. 
 

Overdracht gegevens als een leerling van school gaat 

 
Wanneer een leerling van school gaat vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. IB verstuurt 
dit digitale rapport naar de volgende school. Dit kan nadat de leerling definitief is overgegaan naar de 
nieuwe school. Ouders kunnen hiervan een kopie opvragen. 
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Procedure aansluiting Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs 
(POVO) 
 
Voor de begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs is in Utrecht POVO opgezet. POVO 
valt onder het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. 
De procedure omvat drie fasen:  

(1) voorlichting, oriëntatie en advies 
(2) aanmelding, toelating en overdracht 
(3) terugkoppeling. 

 
De POVO-aanmeldingen worden geregeld door de leerkrachten van groep 8, waarvan er één binnen 
het school-taakbeleid de coördinatie krijgt toegewezen. De intern begeleider heeft supervisie.  
 
Eind groep 7 zullen ouders voor het eerst geïnformeerd worden over het verwachte uitstroomprofiel 
van de leerling. Deze “voorlopige adviezen”worden samengesteld door de leerkacht van groep 7 en 8 
en de internbegeleider.  
 
Bij de start in groep 8 volgt een uitgebreide informatieavond, waarin ouders worden voorgelicht over 
hoe POVO werkt en welke belangrijke data zijn vastgesteld voor dat jaar betreffende de afname van 
de Eindtoets en uiterlijke aanmelddatum. Ook worden ouders op de hoogte gesteld van de 
verschillende open dagen die er zijn van de VO scholen in Utrecht. 
In januari-februari vullen leerkrachten het  OKR (onderwijskundig rapport) in voor iedere leerling. 
Deze worden digitaal in OT (onderwijstransparant) gefinaliseerd zodra de resultaten van de CITO-
eindtoets ontvangen zijn. Als alle laatste toets gegevens vanuit CITO binnen zijn volgt het advies- en 
schoolkeuzegesprek, waarin de school een definitief advies verstrekt.   
 
In april volgt de Centrale Eindtoets. 
De Wijzer aan de Vecht neemt de zogeheten IEP toets af. 
De uitslag van deze toets is een laatste objectief gegeven die ertoe dient eventueel het definitieve 
advies te heroverwegen. Meer informatie over hoe deze procedure werkt, kunt u terug vinden op de 
website: www.sterkvo.nl 
 
  
Binnen de POVO is er een aparte procedure voor leerlingen met een leerachterstand of 
andere zorgen waardoor de plaatsing op het VO extra aandacht vraagt. De aanmelding 
van deze leerlingen vindt plaats op basis van de gegevens van de toetsen die eind groep 7 worden 
afgenomen voor aanvang van het leerjaar 8. Na aanmelding wordt het 
drempelonderzoek afgenomen. Eventueel wordt deze aangevuld met de Nederlandse 
Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). 
Op de website van POVO Utrecht is uitgebreidere informatie beschikbaar. 

http://www.sterkvo.nl/
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Dossiervorming  
 
In de Wet Persoons Registratie (WPR) zijn de rechten van de ouders/verzorgers vastgelegd.  
 
Op de Wijzer aan de Vecht werken wij met een digitaal leerling dossier: Parnassys. 
Dit systeem is toegerust om het voorgaande papieren dossier te vervangen. 
Alle informatie m.b.t. de ontwikkeling van het kind wordt hierin opgeslagen. U kunt hierbij denken 
aan: 

 De leerling gegevens (stamkaart) 

 Onderwijskundig rapport van eventuele vorige school 

 Verslagen van onderzoeken bijvoorbeeld door (ortho)pedagoog, logopedist. 

 Verslagen van oudergesprekken  

 Alle handelingsplannen en leerlingbesprekingen 

 Diverse rapportages van verleende zorg en begeleiding, bijvoorbeeld van Preventieve 
Ambulante Begeleiding. 

 Alle toetsuitslagen van de leerling 
 
Daarnaast bewaren wij originele verslagen en handtekeningen nog wel in de dossierkast, waar iedere 
leerling een eigen hangmap heeft. 
 
Afspraken over het dossier en recht van inzage:  
De groepsleerkracht zorgt dat alle leerlinggegevens (zoals toetsuitslagen en notities) aan het leerling 
dossier worden toegevoegd. IB zorgt voor juiste toevoeging van aan zorg gerelateerde documenten. 
 
Het is niet toegestaan om dossiers mee buiten school te nemen.  
 
Ouders kunnen het dossier inzien wanneer zij een afspraak hebben gemaakt met de directie of intern 
begeleider. Deze is ook aanwezig bij het inzien van het dossier en geeft toelichting waar nodig. Ook 
de leerkracht kan hierbij aanwezig zijn. 
 
Leerling dossiers worden twee jaar bewaard nadat leerlingen de school hebben verlaten. Daarna 
worden ze vernietigd. 
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Bijlagen 
 

1. Zorgkalender 
2. Beleid van groep 2 naar groep 3 
3. Beleid Kleuterverlenging 
4. Beleid hoogbegaafden 
5. Meldcode Kindermishandeling 
6. Protocol dyslexie 

 
Alle bijlagen zijn op papier terug te vinden in de map in de dossierkast. 
Tevens zijn deze documenten digitaal opgeslagen. 
 


