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1. Schoolomgeving  
 
Mr. van Eijckschool, Ruimersdijk 100, 3079 HK Rotterdam. 
Tel. : 010 - 48.33.222 
E-mail : info@mrvaneijck.nl 
Website  : www.mrvaneijck.nl 
 
 
Bestuur: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
 Postbus 4250 
 3006 AG Rotterdam 
adres:    K.P. v.d. Mandelelaan 80 
 3062 MB Rotterdam 
tel: 010- 4537500 
E-mail bestuursbureau@rvko.nl 
Website  http://www.rvko.nl 
 
 
De Mr. Van Eijckschool geeft je wortels! 
 
De Mr. Van Eijckschool is een middelgrote school in Groot-IJsselmonde. De wijk heeft 
veel groen en biedt voldoende speelmogelijkheden voor de kinderen.  
De Mr. van Eijck kenmerkt zich door een enthousiast en gedreven team, een gezellige 
sfeer en een persoonlijke benadering. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zich kan “wortelen”, de 
leerkrachten, de kinderen en de ouders. Ook willen wij die belangrijke wortels aan de 
kinderen meegeven voor later. 
Wij zorgen voor een veilig leerklimaat, waarin iedereen gerespecteerd wordt.  
 
De Mr. Van Eijckschool is tijdens de bouw van deze wijk in 1963 opgericht en vernoemd 
naar een oud-bestuurslid van de RVKO. Bij de oprichting, o.l.v. broeder Gerontius, waren 
er 150 lagere schoolleerlingen en later maximaal 695 kinderen. Momenteel bezoeken 
zo’n 300 leerlingen de school. 
Na broeder Gerontius volgde Guus Vriens en vanaf 1975 t/m 2000 Bert Verschure. 
De school staat o.l.v. directeur Mignon de Veer en adjunct-directeur Ton Hendriks. 
De Mr. Van Eijck heeft geruime tijd een dependance gehad aan de Blesdijk. Deze werd na 
de uitbreiding van de school in 1972 opgeheven. In 1973 werd een deel van de 
speelplaats opgeofferd aan een gymzaal. In 1985 werd de Mr. Van Eijck samengevoegd 
met kleuterschool Sint Janneke, toen o.l.v. Wies Zimmerman. 
In de jaren ’90 is peuterspeelzaal Duo-Penotti, eerst zelfstandig en later als onderdeel 
van de Mr. Van Eijckschool, opgericht. 
 
Beschrijving van de wijk en haar bewoners 
 
In de omgeving van de school  zijn éénsgezins koop- en huurwoningen en ook een groot 
aanbod goedkope huurwoningen (flats). 
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De kwaliteit van de woningvoorraad is door de jaren heen afgenomen en de laatste jaren 
is het verloop van inwoners uit de wijk erg hoog. Dit zien we terug in de tussentijdse in- 
en uitschrijvingen van leerlingen.   
 
 
Leerling-populatie 
 
Op de teldatum 01 oktober 2016 werd de Mr. van Eijckschool bezocht door 336 
leerlingen. Zij zijn verdeeld over 15 groepen, waarvan 4 kleutergroepen. De laatste jaren 
stabiliseert het leerlingenaantal. De kleutergroepen zijn heterogeen.  
Verdeling naar herkomst: 
 
Nederland     Totaal: 131 
Aruba     Totaal: 7 
Kaapverdische Eilanden   Totaal: 5 
Italië      Totaal: 1 
Marokko     Totaal: 17 
Nederlandse Antillen    Totaal: 56 
Niet-Engelstalig land buiten Europa Totaal: 48 
Portugal     Totaal: 3 
Suriname     Totaal: 27 
Turkije     Totaal: 34 
Vmlg./oud Joegoslavië   Totaal: 7 
 
 
Functie in de wijk 

 Brede School activiteiten (meerjarenplanning 2017 en verder) 
 Voorschoolprogramma (VVE beleidsplan en ouderbeleidsplan) 

 
Relevante contacten met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen 
We werken samen met andere instellingen middels netwerkoverleg; met andere 
basisscholen in de buurt m.b.t. leerling-overname en andere gemeenschappelijke 
belangen; basisscholen behorend bij het bestuur van de RVKO; met Stichting 
Kinderopvang IJsselmonde voor voorschoolse opvang, naschoolse opvang en 
kinderdagverblijven; met peuterspeelzalen, Duo Penotti,; met maatschappelijke 
instellingen als de GGD (o.a. de gezonde school), DOCK (school maatschappelijk werk), 
Logopediepraktijk IJsselmonde, Scoor (motorische remedial teaching), de 
Gemeentebibliotheek en Playing For Success; met specifieke deskundigen van de SKVR, 
het CED, Stichting de Meeuw en Pabo Thomas More. Dit betekent dat zoveel als mogelijk 
wordt deelgenomen aan activiteiten, scholingsbijeenkomsten, samenwerkingsverbanden. 
 
 
 
2. Visie en Missie  
 
Missie 
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen 
hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende 
evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. 
 
Wij zien als school het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te 
geven voor hun toekomst in deze maatschappij. 
 
We willen, waar mogelijk in nauwe samenwerking met ouders, onze leerlingen de kennis 
en vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs, 
passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en belangstelling van het kind.  
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Onderwijskundige Visie 
Wij willen een onderwijsleersituatie scheppen die het mogelijk maakt een continu 
ontwikkelingsproces bij kinderen te bewerkstelligen wat betreft de verstandelijke, de 
sociaal-emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. 
We willen ons onderwijs afstemmen op de voortgang in ontwikkeling van iedere 
individuele leerling. Door onze zorgstructuur proberen we ons onderwijs aan te passen 
aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de thuissituatie van een leerling, het zelfbeeld, de motivatie en het 
werkgedrag en zijn sociale vaardigheden.  
 
Pedagogisch klimaat 
We willen een sfeer scheppen waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt, 
ongeacht zijn capaciteiten, taal en culturele achtergrond. In ons gedragsprotocol staan 
de regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en leerlingen die ons daarbij 
ondersteunen.  
 
Identiteit 
Wij zijn een Rooms Katholieke school en willen vanuit deze levensovertuiging ons 
onderwijs inhoud geven. Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Er is 
meerwaarde, en die vindt de RVKO in het evangelie. Deze inspiratiebron leert vooral het 
geloof in een betere wereld. Op school is de RVKO bezig met de vorming van mensen, 
die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, en die de toekomst inkijken. 
Voor die toekomst wordt geprobeerd dat geloof in een betere wereld mee te geven. Dat 
wordt gerealiseerd door vieringen en catecheselessen, maar vooral door het scheppen 
van een opvoedingsklimaat met waarden en normen, van een speciale sfeer, waarin 
verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor zwakkeren, aanwezig zijn voor vreugde en 
verdriet en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging kunnen worden beproefd. 
 
Sociale competentie, normen en waarden en burgerschap 
Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs waarin staat dat het onderwijs 
mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. 
Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas 
gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen.  
We onderkennen hierbij 3 domeinen: 
• Democratie (gelijke behandelingen, solidariteit, kritische houding t.a.v. 
maatschappelijke kwesties). 
• Participatie (Je mede verantwoordelijk voelen voor je buurt, het milieu, de school, de 
vereniging) 
• Identiteit (waarderen en respecteren van verschillen, herkennen van discriminatie, 
omgaan met vrijheden en beperkingen) 
 
3. Kwaliteitsbeleid 
 
Net als alle andere scholen binnen de RVKO hanteren ook wij voor team, ouders en 
leerlingen het INK model. Aan de hand van enquêtes meten wij hoe deze geledingen de 
kwaliteit van onze school ervaren. De bevindingen dienen mede als leidraad voor het 
opstellen van ons 4 jarenplan.  
 
Wat houdt het INK model in:   
Het instrument heeft betrekking op de volgende domeinen:  
Domeinen organisatie: 
- leiderschap; - personeelsmanagement; -beleid en strategie; -middelenmanagement; -
management van processen. 
Domeinen resultaat: 
- waardering door; - eindresultaten: leerresultaten leerlingen, in-, door- en 
uitstroomcijfers.   
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Hoe werkt het instrument en wie zijn daarbij betrokken? 
Bij het instrument horen een vragen- of scoringslijst. 
 
Het instrument is een zogenaamde 'quick scan', een instrument voor zelfevaluatie, een 
interne analyse en gaat uit van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Voor bepaalde 
aandachtsgebieden (met betrekking op de organisatie) waarop het Profiel Kwaliteitszorg 
zich richt, kan de schoolleider aangeven of een bepaald item schriftelijk is vastgelegd, of 
het vastgelegde is verspreid onder de medewerkers en of het vastgelegde regelmatig 
object van evaluatie is. Bij de andere aandachtsgebieden (die betrekking hebben op 
resultaat) gaat het om het feit of er van tevoren duidelijke doelen zijn gesteld en of de 
resultaten een rol hebben gespeeld bij de vaststelling of verbetering van het 
schoolbeleid.  
Het instrument geeft een interpretatiekader, waarin de schoolleider het profiel van de 
school kan invullen. Deze profielen geven op hoofdlijnen een beeld van de school. 
 
Binnen het bestuur is een management informatie systeem afgesproken waar wij als 
school verantwoording afleggen over ons handelen en informatie geven over de 
opbrengsten van ons onderwijs. De kwaliteitseisen zijn verenigingsbreed vastgesteld, en 
beschreven in het directie vademecum. Deze betreffen zowel de kwaliteitseisen van de 
Inspectie van het Onderwijs als eigen bestuurlijke eisen. Minimaal twee maal per jaar 
vinden over de opbrengsten van de monitor gesprekken plaats tussen schooldirectie en 
bovenschools managers. 
 
 
4. Organisatie structuur 
 
De directie bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur, die werken volgens een   
onderling afgesproken taakverdeling. 
Daarnaast  is er een  ‘staf’, die is samengesteld uit directie, 3 IB-ers en 3 
bouwcoördinatoren (onderbouw, middenbouw en bovenbouw). De stafleden ontmoeten 
elkaar in verschillende geledingen (zie vergaderstructuur). 
 
5.  Vergaderstructuur 
 
• Er zijn ongeveer 10 plenaire teamvergaderingen waarin onderwijs inhoudelijke zaken 
worden besproken. Deze worden geleid door een directielid. 
• Er zijn ongeveer 9 bouwvergaderingen, die zowel een inhoudelijk als huishoudelijke 
inhoud kunnen hebben. De nadruk ligt echter op de onderwijs inhoudelijke zaken. Deze 
worden geleid door de bouwcoördinator. 
• Er zijn ongeveer 8 stafvergaderingen waarin onderwijsinhoudelijk beleid wordt 
besproken. 
• Er zijn studiedagen gepland, die geheel in het teken staan van de kwaliteit van ons 
onderwijs. 
• Er vindt structureel zorgoverleg (groepsbesprekingen, leerling-besprekingen, IB 
overleg) plaats, zoals opgenomen in de jaarplanner. 
 
6.  Financieel en materieel beleid 
 
Vanuit de rijksoverheid wordt een Lumpsumvergoeding gegeven gerelateerd aan het 
leerlingaantal. Binnen de RVKO is er een verdeling van deze inkomsten gemaakt in een 
bestuursdeel, een deel voor personele inzet en personeelsbeleid (zie formatieplan) en 
een deel voor materiële beleid (zie eenjarige en meerjarig begroting). Ons 
administratiekantoor Dyade draagt zorg voor de bewaking van de budgetten, een juiste 
administratie en een inventarisoverzicht. 
De ouderbijdragen bestaan uit school-, overblijf- en kampgeld (één keer per twee jaar) 
en deze gelden worden beheerd door de directie. Jaarlijks is er een kascontrole onder 
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regie van de MR. Hiervan wordt een financieel verslag gemaakt, die als leidraad dient 
voor de nieuwe begroting. 
Het gebouwbeheer is in handen van Multical. 
De zorg voor de materialen is in handen van de conciërge, onder regie van de directie. 
 
7.    Verwijzingen 
 
• Schoolgids 
• Het directievademecum van de RVKO 
• Ontruimingsplan 
• Het zorgplan WSNS  
• Begroting 
• Formatieplan 
• Meerjarenplanning 2016 en verder 
 
 
Afkortingen die in het schoolplan gebruikt worden 
 
 
ACTB  Advies Commissie Toelating en Begeleiding 
ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
  = aandachtstekort stoornis gepaard gaande met hyperactiviteit 
AMK  Algemene Melding Kindermishandeling 
AVI  Analyse van Individualiseringsvormen 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BAPO  Bevordering Arbeids Participatie Oudere werknemers 
BHV  Bedrijfshulpverlening 
BPB  Budget voor Personeels Beleid    
CITO  Centraal instituut voor Toets Ontwikkeling 
CED   Centrum Educatieve Dienst 
CLZ   Commissie Leerling Zorg 
CVI  Commissie Voor Indicatiestelling 
DMT  Drie-Minuten-Toets 
DOO  Dienst Openbaar Onderwijs 
GOA  Gemeentelijke Onderwijs Achterstandbeleid 
IB  Intern Begeleider 
ICT  Informatie, Communicatie en Technologie 
INK-model  Intergraal-, Kwaliteits-, management-model 
IPB  Intergraal Personeels Beleid  
LmB-TBL  Lezen met begrip - Toets Begrijpend Lezen 
LIO  Leraar In Opleiding 
LVS  Leerling Volg Systeem 
LWS  LeesWoordenSchat 
MR  Medezeggenschaps Raad 
OBR  Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam 
OOP  Onderwijs Ondersteunend Personeel 
OPP  OntwikkelingsPersPectief 
PABO   Pedagogische Academie Basis Onderwijs  
REC  Regionaal Expertise Centrum 
RIAGG  Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg 
RMPI  Rotterdams Medisch Psychiatrisch Instituut 
RVKO  Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs 
R & W   Rekenen & Wiskunde toets 
SBO   Speciaal Basis Onderwijs 
SGMW  School Gebonden Maatschappelijk Werk 
SKVR  Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
SVS  Schaal Spelling Vaardigheid 
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TAK  Taaltoets Allochtone Kinderen 
VO  Voortgezet Onderwijs 
VVE  Voor en Vroegschoolse Educatie 
WST  Woorden Schat Toets 
 
Hoofdstuk 2: Aannamebeleidsplan 
       
1. Aanmelding van leerlingen 
2. Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 
3. Uitzonderingen 
4. Inschrijvingsgegevens 
5. Overgangsmomenten 
 
 
1. Aanmelding van leerlingen 
Belangstellende ouders die hun kind bij ons willen inschrijven krijgen een uitnodiging 
voor een informatiegesprek en een rondleiding. Aanwezigheid van de kinderen tijdens de 
rondleiding heeft onze voorkeur.  
Tijdens het informatiegesprek krijgen ouders uitleg over: de identiteit van de school, het 
pedagogische klimaat en ons onderwijs m.n. voor de relevante groep. Uiteraard krijgen 
ouders alle gelegenheid om hun vragen te stellen. Vervolgens krijgen de ouders een 
rondleiding door de school en kunnen zij een kijkje nemen in de betreffende groep. Bij 
vertrek krijgen zij de schoolgids uitgereikt. 
 
Wanneer kinderen nog geen vier jaar zijn en een peuterspeelzaal bezoeken wordt aan de 
ouders toestemming gevraagd om contact met de betreffende peuterspeelzaal op te 
nemen. Dit om inzicht te krijgen in de gezondheid, het gedrag, de zelfstandigheid en de 
taalvaardigheid van het kind, zodat we vanaf het begin in kunnen spelen op de specifieke 
behoeften. Er wordt gewerkt met overdrachtsdocumenten. In overleg wordt bepaald op 
welke wijze kinderen worden overgedragen (koud, lauw of warm).  
 
Wanneer kinderen op het moment van aanmelding al een andere basisschool bezoeken 
vragen wij de ouders toestemming om contact met deze school te mogen opnemen. Pas 
wanneer daar alles naar behoren afgewikkeld is én wanneer er geen verwijzings- of 
verwijderingsprocedure loopt, kan de betreffende leerling worden ingeschreven. De 
directie besluit tot inschrijving, na overleg met de IB’ers, als wordt voldaan aan de 
plaatsingscriteria die zijn opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel 
Aan de vorige school wordt om een uitschrijvingsbewijs en een onderwijskundig rapport 
gevraagd, bij voorkeur digitaal.  

 
Plaatsingscriteria 
Bij het beoordelen van een aanname van een leerling met speciale onderwijsbehoeften, 
hanteert de school de volgende criteria, waarbij de situatie uit verschillende 
perspectieven wordt bekeken.  
De mix van deze elementen levert een beeld op, op basis waarvan besloten wordt om de 
leerling wel of niet aan te nemen. 

 Het betreffende kind moet zindelijk zijn. 
 Samenstelling van de groep, waarin de leerling geplaatst wordt (te groot > 24 of 

uit balans). 
 Belasting van de ondersteuningsvraag (in tijd, ruimte en inspanning). 
 Kennis en kunde van de leerkracht(en); van de huidige leerkracht die de groep 

heeft en van de toekomstige leerkracht(en) die de leerling nog zal krijgen. 
 Veiligheid van de leerling zelf en veiligheid voor andere leerlingen en personeel. 
 De (on) mogelijkheden van de leerling zelf.  
 Openheid en eerlijkheid van ouders bij het aanmelden van hun kind dat extra 

ondersteuningsbehoeften heeft. 
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2. Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 
De school staat in principe open voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. 
Aan de toelating van een dergelijke leerling gaat wel een uitermate zorgvuldige 
procedure vooraf. 
 
Het is wenselijk dat ouders hun kind minimaal 10 weken voordat hij/ zij zou starten 
aanmelden bij de school.  
Op het moment dat het kind is aangemeld gaat de zorgplicht in. Dit houdt in dat de 
school 6 weken de tijd heeft om te beslissen of we het kind die zorg kunnen bieden die 
het nodig heeft. Deze termijn kan worden verlengd met 4 weken. Indien het kind 
geplaatst wordt, maar wel zorg behoeft starten we binnen 6 weken met een plan van 
aanpak. Ouders worden hierover geïnformeerd. 
Indien een leerling niet geplaatst kan worden en er nog geen oplossing is, plaatsen we 
het kind tijdelijk en wordt er een zorgtraject opgestart met het samenwerkingsverband 
PPO-Rotterdam.  

 
Instemming ouders: 
Als ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school hebben zij de 
volgende mogelijkheden: 

- Contact opnemen met de teamleider van OAT IJsselmonde en de directeur van 
PPO-Rotterdam. 

- Contact opnemen met de ombudsman en/ of de ouderfunctionaris van PPO-
Rotterdam. 

- Een beroep doen op ondersteuning door een landelijke onderwijsconsulent. 
- Bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur en eventueel beroep aantekenen bij de 

rechter. 
- Inschakelen (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 
- Inschakelen commissie gelijke behandeling. 

 
De rol van PPO-Rotterdam binnen de uitvoering van de wet passend onderwijs is 
faciliteren en ondersteunend. Wanneer er binnen een school of wijk geen oplossing 
gevonden kan worden voor een leerling, kant het betreffende onderwijsarrangeerteam 
(OAT) van de wijk ondersteunen. Vanuit hun expertise een totaaloverzicht van de 
schoolondersteuningsprofielen van de wijk hebben zij zicht op mogelijke oplossingen.  

 
3. Uitzonderingen 

 
De aanmelding van een leerling bij de Mr Van Eijckschool kan zonder ingang van de 
zorgplicht op basis van 2 gronden worden geweigerd: 

1. Er is geen plek aan plaatsingsruimte (Deze criteria zijn opgenomen in het 
schoolondersteuningsprofiel.) 

2. De ouders stemmen desgevraagd niet in met de grondslag van de school.  
 

Wanneer de Mr Van Eijckschool niet aan de ondersteuningsbehoefte van een kind kan 
voldoen kan deze leerling eveneens geweigerd worden, mits dit goed is onderbouwd. 
Hierbij gaat echter wel de zorgplicht in en heeft het bestuur van de RVKO de 
verantwoordelijkheid om een andere onderwijsplek voor deze leerling te realiseren.  
 
4. Inschrijvingsgegevens 
Bij inschrijving wordt een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de leerling 
gevraagd en om een kopie van het pasje van de zorgverzekeraar.  
Samen met ouders wordt het inschrijfformulier. 
Op het inschrijfformulier komen de onderstaande gegevens te staan: 
 
instroomgegevens 

inschrijfdatum 
vorige school / voorschool / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf 
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leerlinggegevens 

Achternaam leerling 
Voornamen 
Roepnaam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burger Service Nummer  
Godsdienst  
Eerste nationaliteit: 
Tweede nationaliteit: 

 
Adresgegevens 

Adres 
Telefoonnummer(s) 
Thuistaal 

 
Medische gegevens 

Polisnummer 
Naam + adres huisarts 
Bijzonderheden (zoals allergieën, medicijngebruik e.d.) 
Indien van toepassing worden bijlage 1 en/of 2 ingevuld. 

 
Gegevens ouder / verzorger / voogd 1 

Is er sprake van een één oudergezin 
Achternaam ouder 
Voornamen ouder 
Geboortedatum 
Burgerlijke staat 
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder 
Diploma behaald 
Jaar waarin diploma is gehaald 
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs in die opleiding 
Naam van de school 
Plaats van de school 
Land van de school 
Bereikbaar onder telefoonnummer: 

 
Gegevens ouder / verzorger / voogd 2 (indien van toepassing) 

Achternaam ouder 
Voornamen ouder 
Geboortedatum 
Naam hoogst genoten onderwijs of diploma ouder 
Diploma behaald 
Jaar waarin diploma is gehaald 
Indien nee: aantal jaren genoten onderwijs in die opleiding 
Naam van de school 
Plaats van de school 
Land van de school 
Beroep 
Godsdienst 
Bereikbaar onder telefoonnummer 

 
Overige gegevens 

- Leesbelemmeringen 
Waren er problemen met lezen / spellen bij één van de ouders van het kind. Ja / Nee 
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Eventuele toelichting: 
-   Rekenbelemmeringen 
Waren er problemen met rekenen bij één van de ouders van het kind: 
Eventuele toelichting: 
- Schoolgeld verklaring 
Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met een jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage van € 45,00. 
- Gegevens opvragen 
Hierbij geeft ondergetekende toestemming aan de Mr. Van Eijckschool om gegevens 
op te vragen bij de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, basisscholen en eventuele 
externe instanties. 
- Publiceren video en beeldmateriaal 
Hierbij geeft ondergetekende toestemming aan de Mr. Van Eijckschool voor het 
publiceren van foto’s, video-opnamen e.d. op de website, schoolgids en bij 
onderwijskundige artikelen betreffende de school. 
- Lekker fittest 
Hierbij geeft ondergetekende toestemming aan de Mr. Van Eijckschool voor het 
afnemen van de fittest (BMI meting + shuttlerun test) en het verwerken van deze 
gegevens in een beveiligd registratiesysteem. Deze gegevens zullen worden 
doorgegeven aan de gemeente Rotterdam. 
- Verklaring gedragsprotocol 
Hierbij verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van het 
gedragsprotocol, dat op de Mr. Van Eijckschool gehanteerd wordt. 
 
Ondergetekende, ouder / verzorger/ voogd van ………………………………….., verklaart dat 
dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

 
Naam van ouder / verzorger / voogd 1  Naam van ouder / verzorger / voogd 2 

………………………………………    ………………………………………. 
Datum ………………………………    Datum……………………………….. 
Ondertekening     Ondertekening 
………………………………………    ………………………………………. 

 
 
5. Overgangsmomenten 
In de schoolloopbaan van een leerling zijn een aantal overgangsmomenten te benoemen. 
De momenten die benoemd kunnen worden zijn: 

- Instroom van leerlingen 
o Vanuit de peuterspeelzaal of voorschoolse voorziening 
o Vanuit thuissituatie vanaf leerplichtige leeftijd 
o Tussentijdse instroom gedurende de schoolloopbaan in het PO 

 Van PO naar PO (zelfde onderwijssoort) 
 Van SO naar PO 
 Van SBO naar basisschool 

 
- Uitstroom / doorstroom van leerlingen 

o Naar vervolgonderwijs aan het einde van het PO 
o Tussentijdse uitstroom gedurende de schoolloopbaan in het PO 

 Van PO naar PO (zelfde onderwijssoort) 
 Van PO naar SO 
 Van basisschool naar SBO 

 
De wijze waarop gehandeld wordt en de afspraken omtrent overdracht van gegevens en 
in- en uitschrijving zijn beschreven in het directie vademecum van de RVKO. 
 
Hoofdstuk 3: Activiteitenplan en jaardraaiboek 
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1.  Schooltijden 
2.  Richtlijn urenberekening met daarin het vakantierooster 
3.  Richtlijn tijdsverdeling over de verschillende vakgebieden   
4.  Overblijven 
5.  Voor- en naschoolse opvang 
6.  Toezicht houden  
7.  Werkweekbezetting 
8.  Afspraken Jaardraaiboek 
9.  Normjaartaak overzicht niet-lesgebonden taken 
10.  Jaarplanning  

 
 
1. Schooltijden 
 
Duo Penotti: 
 
Zeesterren         
 
Maandag          08.30 uur - 08.45 uur (inloop) – 12.00 uur 
Dinsdag              13.00 uur - 13.15 uur (inloop) – 15.15 uur 
Donderdag          08.30 uur - 08.45 uur (inloop) – 12.00 uur 
Vrijdag           13.00 uur - 13.15 uur (inloop) – 15.15 uur 
 
Reuzen      
 
Maandag          08.30 uur - 08.45 uur (inloop) – 12.00 uur 
Dinsdag           13.00 uur - 13.15 uur (inloop) – 15.15 uur 
Donderdag          08.30 uur - 08.45 uur (inloop) – 12.00 uur 
Vrijdag           13.00 uur - 13.15 uur (inloop) – 15.15 uur 
 
Kabouters 
 
Maandag          13.00 uur - 13.15 uur (inloop) – 15.15 uur 
Dinsdag              08.30 uur - 08.45 uur (inloop) – 12.00 uur 
Donderdag          13.00 uur - 13.15 uur (inloop) – 15.15 uur 
Vrijdag           08.30 uur - 08.45 uur (inloop) – 12.00 uur 
 
Mr. van Eijckschool 
Groepen 1 t/m 8:        
Maandag          08.30 uur - 12.00 uur  en  13.00 uur - 15.30 uur    
Dinsdag           08.30 uur - 12.00 uur  en  13.00 uur - 15.30 uur    
Woensdag          08.30 uur - 12.00 uur 
Donderdag          08.30 uur - 12.00 uur  en  13.00 uur - 15.30 uur    
Vrijdag           08.30 uur - 12.00 uur  en  13.00 uur - 15.30 uur    
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3. Richtlijn urenberekening met daarin het vakantierooster 
 

vakantierooster     

2017-2018      

       

Mr. van Eijckschool naam  

  werktijdfactor volgens akte  
  correctie bapo/ouderenverlof  

       
inkomsten             

groepen  1 t/m 8 

aantal lesuren per week  27,50 

lesuren per week x 52 weken  1430,00 
bijtelling ivm 30-9-17 Vul hier het aantal lesuren op de vrijdag 

in    

        
    totaal   1430,00 

              

       

uitgaven           

 
  

 

         

herfstvakantie 16-10-17 t/m 
20-10-

17  27,50 

kerstvakantie 25-12-17 t/m 
05-01-

18  55,00 

aanbevolen extra dag 22-12-17      6,00 

voorjaarsvakantie 26-02-18 t/m 
02-03-

18  27,50 

goede vrijdag/pasen 30-03-18 t/m 
02-04-

18  12,00 

meivakantie 27-04-18 t/m 
11-05-

18  61,00 

Pinksteren 21-05-18      6,00 

zomervakantie 16-07-18 t/m 
24-08-

18  165,00 

           

Studiedag/lesvrij 02-10-17      6,00 

Studiedag/lesvrij 28-11-17      6,00 

Studiedag/lesvrij 03-04-18      6,00 

Studiedag/lesvrij 18-05-18      6,00 

Studiedag/lesvrij  07-06-18       6,00  

           

           

           

           

        
    totaal  390,00 
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aantal gewenste lesuren ? totaal  1040,00 
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3. Richtlijn tijdsverdeling over de verschillende vakgebieden    
 
groepsverdeling 1-2 

 
3 4 5 6 7 8 

zintuiglijke oefening 9       
taalontwikkeling 6,75       
taal  6 6 6 6 6 6 
schrijven  2 2 1 0,75 0,5 0,5 
technisch lezen  4 ,5 3 1 ,5 1 1 1 
begr./ stud. lezen   1 ,5 1 ,5 2 2,75 2,75 
rekenen en wiskunde 1,25 5 5 5,5 5,5 5 ,5 5 ,5 
engels      0,5 0,5 
w.o., ict en verkeer   1 ,25 1 ,25 4,25 4,5 4,5 4,5 
expressieve vakken 2 3 3 2 2 2 2 
lich. oefening 6,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
golev 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
        
tot. aantal uren p.wk 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

 
4. Overblijven  

 Leerkrachten en hulpouders zorgen voor de begeleiding van de kinderen tijdens 
de middagpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kinderen eten in een klaslokaal 
en gaan vervolgens spelen op het schoolplein of nemen deel aan een verlengde 
schooldag activiteit.  

 Overzicht inkomsten en uitgaven voor het overblijven wordt bijgehouden door de 
administratie en gecontroleerd door directie. Er is een apart bankrekeningnummer 
voor de overblijfgelden. 

 
5. Voor- en naschoolse opvang  
Achter de school is een vestiging van stichting kinderopvang IJsselmonde gehuisvest, de 
Planeet genaamd. Zij kunnen zorgen voor de opvang van kinderen, buiten de 
schooltijden. Bij inschrijving van nieuwe leerlingen ontvangen de ouders een 
informatiefolder van deze BSO. Daarnaast werkt de school samen met kinderopvang 
Mundo. 
 
6. Toezicht houden  
Leerkrachten houden tijdens buitenspelen toezicht bij hun eigen groep. 
 
7. Werkweekbezetting  
Afspraken over deelname en vervanging tijdens de werkweek, zijn te vinden in het 
draaiboek schoolkamp dat één keer in de twee jaar wordt opgesteld voor de groepen 7 
en 8. 
 
8. Afspraken Jaardraaiboek 
In het jaardraaiboek staan alle activiteiten omschreven, die in de loop van het schooljaar 
plaatsvinden. Voor iedere activiteit is één teamlid (de coördinator) eindverantwoordelijk. 
De coördinator bereidt in overleg met de werkgroep de activiteit voor. Ouders worden 
ingeschakeld voor uitvoerende activiteiten. Daartoe is een activiteitencommissie in het 
leven geroepen, die 6x per jaar vergaderen onder leiding van de medewerker 
ouderbetrokkenheid. 
 
9. Normjaartaak overzicht niet-lesgebonden taken 
Ieder personeelslid heeft jaarlijks een eigen ondertekende normjaartaak, digitaal 
opgeslagen op het netwerk, waarin een tijdverdeling is gemaakt in 
deskundigheidsbevordering, lesgebonden en niet lesgebonden taken. 
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10. Jaarplanning 
In de jaarplanner worden de onderstaande zaken vastgelegd. Deze planning is bij 
teamleden voor de eerste schooldag bekend. De ouders krijgen de planning in de eerste 
week 

 Volledig vakantierooster, inclusief extra vrije dagen en studiedag(en) 
 Volledig activiteitenprogramma voor de kinderen  
 Volledig activiteitenprogramma voor ouders  
 Vergaderrooster (op het netwerk) 
 Toetskalender (op het netwerk en in de klassenmap) 

 
 
Hoofdstuk 4: Personeelsplan 
          

1. IPB beleid 
2. Taakbelasting, normjaartaak  
3. Begeleiden studenten 
4. Professionalisering teamleden 
5. De M.R. 
6. Implementatie van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

 
1. IPB beleid 
De RVKO kent binnen de scholen voor basisonderwijs de functies (meerscholig)directeur, 
locatieleider, adjunct-directeur, leraar, leraarondersteuner, voorschoolassistent, 
administratief medewerker, schoolassistent (=ID-baan) en conciërge. Daarnaast kennen 
we in het speciaal basisonderwijs aanvullende functies zoals orthopedagoog en 
logopedist. Leraren kunnen als ‘taak’ de interne begeleiding verzorgen, staflid zijn of een 
andere ambulante taak hebben. Om van al deze personeelsleden hun ontwikkelingen te 
volgen en te stimuleren, heeft de RVKO een vastomlijnd IPB, dat  is vastgelegd in het 
directie vademecum. 
In het IPB zijn de uitgangspunten vastgelegd m.b.t. klassenconsultaties en een vier 
jarige POP cyclus, met daarin verwerkt intervisie, POP-, voortgangs-, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. 
Volgens deze richtlijnen wordt jaarlijks een planning gemaakt, waarin alle IPB 
gesprekken, die de directie voert met alle personeelsleden, zijn opgenomen.  
 
Daarnaast krijgen nieuwe leerkrachten of leerkrachten met een geheel nieuwe taak een 
persoonlijke coach toegewezen. 
Ieder IPB gesprek wordt voorafgegaan door een klassenconsultatie door de 
gespreksvoerder.  
 
Ook zijn er 3x per jaar klassenconsultaties door de bouwcoördinatoren en de intern 
begeleiders in het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (methode 
Kinderen en hun sociale talenten). Deze consultaties zijn gekoppeld aan een persoonlijke 
mini-POP van de groepsleerkracht. 
 
2. Taakbelasting en normjaartaak.    
De taak van ieder teamlid is in eerste instantie het verzorgen van goed onderwijs.  
Ieder teamlid krijgt een vast aantal uren toebedeeld voor lesgevende, corrigerende en 
voorbereidende taken. Ook wordt voor ieder teamlid een aantal uren vastgesteld voor 
overlegsituaties, vergadertijd en verplichte avondbijeenkomsten. De 
normjaartaakplanning is het sluitstuk van de weektaak. Al naar gelang de persoonlijke 
situatie, de ambitie en werkomstandigheden van ieder individueel teamlid, worden er aan 
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een persoon meer of minder taken toebedeeld. Er wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de wensen en capaciteiten van een teamlid, maar ook met een eerlijke 
verdeling. In april/mei wordt geïnventariseerd welke taken teamleden graag zouden 
willen uitvoeren en welke taken liever niet. Hierdoor komt eenieder op zijn of haar 
normjaartaak die verder afhankelijk is van de aanstellingsomvang en de mate waarin 
eventueel BAPO-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof wordt opgenomen.  
 
3. Begeleiding studenten 
De school staat open voor het opleiden van nieuwe collega’s en wij plaatsen in iedere 
groep waar dat mogelijk is een student. Voor de begeleiding van studenten is de mentor 
of coach de eerst aangewezen persoon. Daarnaast heeft op school ook iemand de taak 
van opleidingscoördinator. Dit teamlid is verantwoordelijk voor de ontvangst en de 
indeling van de studenten en de contacten met de Pabo. De coördinator bewaakt tevens 
het overzicht over het functioneren van de student en de relatie met de mentor of coach. 
Indien de situatie daarom vraagt, speelt hij/zij een rol in het onderlinge overleg. 
 
4. Nascholing teamleden 
Wij vinden de ontwikkeling van teamleden erg belangrijk. In het POP van ieder teamlid 
wordt zijn/haar opleidingsplan besproken. Indien een zelf gekozen cursus of studie  
tevens een schoolbelang dient, worden de studie-uren opgenomen in de normjaartaak 
van het betreffende teamlid en kan de directie ervoor kiezen de opleidingskosten (deels) 
te vergoeden.  
Daarnaast worden, wanneer op uitdrukkelijk verzoek van de directie een studie of cursus 
wordt gevolgd, de studiekosten (geheel) vergoed. 
 
5. De MR           
De MR kan gevraagd en ongevraagd advies c.q. instemming geven over onderwerpen die 
in het RVKO reglement zijn vastgelegd. 
Er wordt minimaal zes maal per jaar vergaderd, maar indien nodig wordt er een extra 
vergadering uitgeschreven. De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris zorgt in 
overleg met de voorzitter en zonodig de directie voor het opstellen van een agenda en 
verzorgt de notulen en de post. Een directielid woont de vergaderingen ter advisering bij. 
MR-leden worden voor drie jaar gekozen. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor 
de verkiezingen volgens de voorschriften in het MR-reglement. 
 
De ouderbijdragen worden onder regie van de MR beheerd. De in- en uitgaven worden 
ieder jaar gecontroleerd door een kascontrolecommissie. 

De samenstelling van de MR: 

Oudergeleding:     Personeelsgeleding: 
Marieke de Quant     Ylonka Bierenbroodspot 
Rahila Abdoelrahman    Heidi de Vrind 
Danja de Leeuw     Fimmyriet Tuinder 
 
6. Implementatie van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
 
Nieuwe cao 
 
De RVKO heeft de nieuwe cao in een apart document uitgewerkt. Deze ligt ter inzage bij 
de directie. Het personeel van de Mr. van Eijckschool heeft gekozen voor het 
overlegmodel. 
 
Arbo plan           
Onze school heeft een Arbobeleidsplan. Naar aanleiding van de Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E), die tenminste eens per vier jaar wordt afgenomen, wordt aan een groot 
aantal verplichtingen uit de Arbo-wetgeving invulling gegeven. Hieronder wordt per 
deelgebied van de Arbo-wetgeving ons beleid weergegeven. 



Schoolplan Mr Van Eijck 2017 en verder 
 

17 

Verzuim 
Het ziekteverzuim wordt geregistreerd en behandeld door middel van het programma 
Verzuimmanager, conform de richtlijnen van het ziekteverzuimbeleid van de RVKO.  
Ongevallenregister 
Bij de verbandtrommel is een ongevallen registratieformulier aanwezig.  
Veiligheid en gezondheid 
Op het gebied van veiligheid en gezondheid wordt jaarlijks een plan van aanpak 
opgesteld, voortkomend uit de RI&E. 
Welzijn 
Het welzijn van de teamleden wordt gemonitord met behulp van het INK-model. 
Agressie, geweld en seksuele intimidatie 
Op schoolniveau zijn een vertrouwenspersoon en een maatschappelijk werkster. 
Daarnaast kan men ook bij de vertrouwenspersoon van de RVKO terecht. 
Bedrijfshulpverlening 
De bedrijfshulpverlening is op school conform de richtlijnen geregeld. Er zijn meerdere 
BHV-ers aanwezig die jaarlijks worden bijgeschoold.  
Ontruimingsplan 
Er is een goedgekeurd ontruimingsplan. Het ontruimen wordt jaarlijks tweemaal in de 
praktijk geoefend. 
 
Hoofdstuk 6: Vakgebieden 
 
1. Doelstellingen 
2. Methoden en materialen 
3. Referentieniveaus taal en rekenen 
4. Opbrengstgericht werken 
5. Organisatie 
6. Relatie kerndoelen 
7. Beleidsvoornemens/borging 
 
 
1. Doelstellingen:  
De doelstellingen per vakgebied staan in de methode beschreven. (zie handleiding 
methode) 
 
2. Methoden en materialen: 
 
Vak / vormingsgebied: 
Taal / spelling 
Methode: 
Groep 1 en 2: Ik en ko (taal) LOGO3000 
Groep 3: Nieuw Veilig leren lezen (maan versie 2) 
Groep 4 t/m 8: Taal in beeld en Spelling in beeld 
 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methodes voldoen aan de kerndoelen. 
We streven naar een toename van het taal en leesplezier door extra aandacht te 
besteden aan leesbevorderende activiteiten. Schooljaar 2012 – 2013 hebben wij onze 
eigen schoolbibliotheek opgericht. 
Beleidsvoornemens: 
Borgen bouwafspraken in bouwafsprakendocument. 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Methodegebonden toetsen 
Cito toetsen LVS 
Cito eindtoetsen 
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Vak / vormingsgebied: 
Lezen 
Methode: 
Groep 1 en 2: ik en ko (taal) 
Groep 3: Nieuw Veilig leren lezen (maan versie 2) 
Groep 4 en 5: Estafette 
Groep 4 t/m 8: Lezen in beeld 
 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methodes voldoen aan de kerndoelen. 
We streven naar een toename van het taal en leesplezier door extra aandacht te 
besteden aan leesbevorderende activiteiten. 
Beleidsvoornemens: 
Borgen van bouwafspraken m.b.t. lezen / begrijpend lezen  
Opzetten schoolbibliotheek 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Methodegebonden toetsen 
Cito toetsen LVS 
Cito eindtoetsen 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Schrijven / motoriek 
Methode: 
Groep 1 en 2: Schrijfdans 
Groep 3 t/m 8: Pennenstreken 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
Screening MRT in kleutergroepen koppeling naar groep 4 t/m 8 gespecificeerd op 
schrijven. 
Teamnascholing ‘schrijven’ vanuit stichting ‘SCOOR’. 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Beoordeling van het werk, rapportcijfer. 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Rekenen 
Methode: 
Groep 1 en 2: Wizwijs  
Groepen 3 t/m 8: Wizwijs 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
De methode Wizwijs is stapsgewijs ingevoerd. 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Rekencoördinator  
Methodegebonden toetsen 
Cito toetsen LVS 
Cito eindtoetsen 
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Vak / vormingsgebied: 
Catechese / godsdienst / geestelijke stromingen 
Methode: 
Groep 1 t/m 3: Dagopeningen, Bijbelrooster met de kinderbijbel, bij vieringen lessen 
uit Hemel en aarde 
Groep 4 t/m 8: Dagopeningen, methode Hemel en Aarde. 
Naslagwerken: kinderbijbels  
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode Hemel en Aarde voldoet aan de kerndoelen, 
afgesproken is om in je eigen groep zelf vorm te geven aan dagopeningen, de reader 
dagopeningen kan hier een ondersteuning voor zijn. 
Beleidsvoornemens: 
Het komende jaar zullen we extra aandacht besteden aan de waarden van de Mr van 
Eijckschool. Daarnaast komt er ondersteuning van de identiteitsbegeleider bij de 
invulling van de vieringen. Graag verwijzen wij naar het identiteitsbeleid van de RVKO. 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Evaluatie tijdens bouwvergaderingen 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Geschiedenis 
Methode:  
Groep 4 t/m 8: Speurtocht 
Diverse programma’s schooltv 
Vergelijking kerndoelen: 
De methode voldoet aan de kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
Borging wereldoriëntatie methode 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Methodegebonden toetsen, rapportcijfer 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Aardrijkskunde 
Methode: 
Groep 3 t/m 8: De blauwe planeet 
Diverse programma’s schooltv 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
Borging wereldoriëntatie methode 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Methodegebonden toetsen, rapportcijfer 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Biologie 
Methode: 
Groep 3 t/m 8: Natuniek 
Diverse programma’s schooltv 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
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 Borging wereldoriëntatie methode 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Methodegebonden toetsen, rapportcijfer 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Muziek / IKEI 
Methode: 
Groep 1 t/m 8: Liedjes van Benny Vreden, Liedbundels. 
Diverse liedjes: songteksten, Sint, kerst, musical etc. 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen. 
Beleidsvoornemens: 
IKEI ieder kind een instrument borgen 
Borgen afspraken team: ‘Zangmakers’ - zangexpress 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Verkeer 
Methode: 
Groep 1 t/m 4: Rondje verkeer 
Groep 5 en 6: Op voeten en fietsen 
Groep 7 en 8: De jeugdverkeerskrant 
Ict programma’s horende bij de methode 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen. 
Beleidsvoornemens: 
Komende jaren willen wij het verkeersexamen groep 8 weer een plek geven. Kinderen 
in de bovenbouw weerbaar maken in het verkeer. Dit als voorbereiding naar het VO. 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Evaluatie lessen via de werkbladen, computerprogramma’s, het werkboekje 
Rapportcijfer 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Tekenen 
Methode: 
Groep 1 en 2: Tijdens kaleidoscopische werkvormen 
Groep 3 t/m 8: Tekenvaardig 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
Tekenen heeft een plek binnen de extra leertijd. Daarnaast werken wij in wonder 
wereld(atelier binnen de school) aan de verbinding tussen kunst en cultuur en de 
zaakvakken). Zie meerjarenplanning 2015 en verder. 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Handvaardigheid / Doorgaande lijn kunst  binnen VLT 
Methode: 
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Groep 1 t/ 8: Handvaardigheid moet je doen 
Vergelijking kerndoelen: 
De door ons gebruikte methode voldoet aan de kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
Handarbeid heeft een plek binnen de extra leertijd. Daarnaast werken wij in wonder 
wereld(atelier binnen de school) aan de verbinding tussen kunst en cultuur en de 
zaakvakken). Zie meerjarenplanning 2015 en verder 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar 
Evalueren van de werkgroep met de handarbeidcoördinator 

 
Vak / vormingsgebied: 
Engels 
Methode: 
Groep 7 en 8:Hello World 
Vergelijking kerndoelen: 
De methode voldoet aan de gestelde kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
 
Borging: 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar en methode gebonden toetsen. 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Bewegingsonderwijs en spel, project lekker fit 
Methode: 
Groep 1 en 2: De gymlessen worden door groepsleerkrachten en vakleerkrachten                 
gegeven. 
Groep 3 t/m 8: De gymlessen worden door vakleerkrachten gegeven. 
Vergelijking kerndoelen: 
De lessen voldoen aan de gestelde kerndoelen. 
Beleidsvoornemens: 
Continuering van activiteiten. Zie ons meerjarenplan 2015 en verder. 
Borging: 
Fit meter Lekker fit. 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
Sociale competentie, normen en waarden, burgerschap 
Methode: 
Groep 1 en 2: KIJK, methode ik en ko(sociaal emotioneel) 
Groep 3 t/8: SCOL, methode kinderen en hun sociale talenten (KST) 
 
Vergelijking kerndoelen: 
De  methode voldoet aan de gestelde kerndoelen 
Beleidsvoornemens: 
Invoeren programma “de vreedzame school” voor groep 1 t/m 8 
Borging: 
2 maal per jaar afname KIJK bij de groepen 1 en 2. 
2 maal per jaar afname SCOL bij de groepen 3 t/m 8.  
Evaluatie moment handelingsplannen. 
Interne evaluatie via stand van zaken leerjaar, IB 
Afname leerlingscol bovenbouw 

 
 
Vak / vormingsgebied: 
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ICT onderwijs 
Methode: 
Elke groep heeft de beschikking over een digitaal schoolbord. In elke groep staan 2 
computers, die worden ingezet voor de leerlingen. De computers zijn aangesloten op 
het netwerk. 
De gebruikte computerprogramma´s zijn een aanvulling op de methodes die we 
gebruiken. ICT wordt niet gezien als apart vakgebied, maar wordt ingezet ter 
ondersteuning van het onderwijs.  
Vergelijking kerndoelen: 
Zie meerjarenplanning 2015 en verder 
Beleidsvoornemens: 
Zie beleidsplan ICT 
Borging: 
Zie beleidsplan ICT  

 
 
3. Referentieniveaus taal en rekenen: 
 
Per 1 augustus 2010 zijn de referentieniveaus uitgangspunt voor het onderwijsaanbod: 
- Leerlijnen tussendoelen en toetsen worden aangepast  
- Uitgevers maken additioneel materiaal en leeswijzers; 
 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (zorgleerlingen): 
De ambitie voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is: zoveel mogelijk 
leerlingen een zo hoog mogelijk niveau, tenminste 1F. Een deel van de leerlingen met 
een specifieke onderwijsbehoefte zal met extra ondersteuning 1F kunnen halen, maar 
niet alle leerlingen. Op welke wijze hierop in te zetten in het onderwijsleerproces en later 
de verantwoording wordt nog onderzocht. 
 
4. Opbrengstgericht werken: 
Ter ondersteuning van het opbrengstgerichte werken wordt voor iedere leerling vanaf 
groep 4, jaarlijks een ontwikkelingsperspectief uitgedraaid uit het LVS. Op basis van 
tussentijdse doelen en ijkpunten kan aan het einde van het leerjaar bezien worden of op 
individuele basis de opbrengsten voldoende zijn op basis van het te verwachten 
ontwikkelingsperspectief. 
Tevens vindt aan het eind van een leerjaar een evaluatie plaats of de opbrengsten op het 
niveau liggen, dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden 
verwacht. 
IJkpunten zijn de resultaten aan het eind van de basisschool, de scores uit de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem en de doorstroming van de leerlingen binnen de school. 
 
5. Organisatie:  
Aan het einde van het lopende schooljaar is er een overdracht met de oude, huidige 
leerkracht en IB’er. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over de leerlingen met 
specifieke onderwijs behoeften richting het nieuwe schooljaar. 
Natuurlijk houdt opbrengstgericht werken in dat je het onderwijs organiseert in 
zorgvuldig samengestelde op elkaar aansluitende en elkaar aanvullende 
onderwijsarrangementen.  
Een onderwijsarrangement is een beschrijving van de leerdoelen per leergebied en alles 
wat een leerling nodig heeft om deze doelen te behalen.  
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Leerstofaanbod in: 
•  Leergebieden 
•  Kerndoelen 
•  Referentieniveaus 
•  Subdoelen 
•  Leerlijnen / tussendoelen  

klassenmanagement  

Leertijd 

Didactisch en pedagogisch handelen  
 
Belangrijke uitgangspunten: 

• Van algemeen naar specifiek 
 Uitgangspunt is basisarrangement voor alle leerlingen 
 differentiatie door basisaanpak aan te passen. 

• Intensiveren 
 aanbod voor de zwakkere leerling is een aanvulling op het  
 basisarrangement in de vorm van meer leer- en instructietijd. 

• Differentiatie blijft uitvoerbaar  
• Toetsen en observaties zijn aanleiding voor verder handelen en aanpak in de klas 

(= handelingsgerichte cyclus) 
    

talentarrangement

Basisarrangement

Intensief  arrangement

Zeer intensief arrangement
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6. Relatie kerndoelen: 
De relatie met de kerndoelen staan in de methode beschreven (zie handleiding 
methode). 
 
7. Beleidsvoornemens/borging: 
De beleidsvoornemens zijn vastgelegd in het meerjarenplan 2015 en verder. 

 
 
 
 

Stap 1 
analyse 

toetsgegeve
ns

Stap 2
onderwijs 
behoeften 
benoemen

Stap 3 
opstellen 

groepsplan

Stap 4 
Uitvoeren 

groepsplan

Stap 5 
toetsen 

afnemen en 
evaluatie 

groepsplan
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Hoofdstuk 6: Voorschoolplan 
 
1. Gekozen Voorschoolprogramma  
De belangrijkste leidraad voor ons pedagogisch en onderwijskundig handelen wordt 
gevormd door het werken met Kaleidoscoop. Daarnaast gebruiken we de methode Puk en 
Ko. In ons onderwijs aan kinderen van 2 tot 4 jaar staat voorop dat ieder kind zijn eigen 
ontwikkelingstempo heeft en zich op zijn eigen unieke manier kan en mag ontplooien. De 
oriënteringsdrang (drang tot ontplooiing en verkenning) is in deze leeftijdsperiode 
essentieel. In het 3e levensjaar zien we duidelijk hoe het zelfbewustzijn groeit. De peuter 
ontdekt zichzelf als het centrum van handelen, scheiding van ik en de buitenwereld. In 
deze periode maakt de peuter in de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals: sociale en 
emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, verstandelijke 
ontwikkeling, zelfredzaamheid en de ontwikkeling van eigen identiteit een grote sprong.  
 

 Doelstelling 
Kaleidoscoop is een bewerking van het Amerikaanse High/Scope programma. Het is 
ontwikkeld om de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties te vergroten. 
Kaleidoscoop vormt op de Mr. van Eijck de basis voor ons handelen.  
Wij willen dat de kinderen optimaal van onderwijs kunnen profiteren, zodat een 
taalachterstand voorkomen kan worden door het vroegtijdig stimuleren van de 
taalvaardigheid. Voor precies dit doel is Ik & Ko ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op de 
mondelinge taalvaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. Dit doen we door actief 
naar de peuters te luisteren en duidelijk met korte zinnen tegen de peuters te praten. 
Daarom hebben we gekozen voor de aanvulling van Ik en Ko voor de kleutergroepen en 
Puk voor de peutergroepen.  

 Organisatie  
Binnen de schoolorganisatie vervult Kaleidoscoop een belangrijke rol in pedagogisch en 
onderwijskundig handelen en denken, wat past binnen de visie: “Mr van Eijck geeft je 
wortels”.  
De uitgangspunten van Kaleidoscoop zijn weergegeven in het rad van avontuur. Waar de 
voorschool, twee nulgroepen en groep 1-2 mee werken in de dagelijkse praktijk.  
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 Het rad van avontuur vorm gegeven in de praktijk.  
Actief Leren 
Actief leren is het hart van het Kaleidoscoop model. De educatieve methode gaat ervan uit 
dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn 
bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Het kind ontwikkelt vaardigheden in 
een vaste volgorde, maar elk kind in zijn eigen tempo. De leerkrachten of leidsters 
ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen 
hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en 
helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te lossen. Het programma is qua theorie 
o.a. gebaseerd op Piaget, Vygotsky, Dewey en Gardner. 
 
Sleutelervaringen, ontwikkelingslijnen 
Kaleidoscoop benoemt ontwikkelingsgebieden als sleutelervaringen. De sleutelervaringen 
zijn vervangen door de ontwikkelingslijnen van het observatie en registratiemodel KIJK 
groep 1-2, voorschool en nulgroep.  Gezamenlijk geven deze kijklijnen een gedetailleerd 
beeld van de handelingen die typerend zijn voor jonge kinderen en de soorten kennis die 
zij verwerven.  
 
Uitdagende leeromgeving 
Kinderen leren het beste in een stimulerende, maar geordende omgeving, in een situatie, 
waarin ze zelf keuzes kunnen maken en naar die keuzes kunnen handelen. Kaleidoscoop 
besteedt dan ook veel aandacht aan de inrichting en aankleding van het klaslokaal, 
speelzaal en de speelplaats. De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels in 
de vorm van tekeningen, foto's, pictogrammen of woorden. Zo kunnen kinderen op hun 
eigen niveau keuzes maken. Zij kunnen het materiaal zonder hulp van volwassenen vinden 
en opruimen, waardoor ze al op jonge leeftijd zeggenschap hebben over hun omgeving. 
De leeromgeving bevordert de zelfstandigheid van kinderen. 
 
Dagschema 
Het vaste dagschema is één van de in het oog springende onderdelen van Kaleidoscoop. 
Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de kinderen - maar ook de leidsters en 
leerkrachten - houvast geeft. Door de vaste, voorspelbare volgorde van gebeurtenissen 
hebben kinderen een gevoel van controle over wat er staat te gebeuren en voelen zij zich 
vrij om keuzes te maken, het initiatief te nemen tot activiteiten en zelf aan de slag te gaan. 
Deze vaste volgorde biedt kinderen veel veiligheid: ze weten wat ze te wachten staat. 
 
Vooruit kijken – speelwerken - terugkijken 
In Kaleidoscoop staat de actieve betrokkenheid van kinderen centraal. Vast onderdeel van 
het dagschema is de 'plan-do-review' cyclus. Hierin neemt het kind het initiatief. Bij het 
vooruitkijken maken kinderen een plannetje wat ze willen gaan doen in de hoeken, voeren 
hun plan uit (speelwerken ofwel vrij spel in de hoeken) en kijken terug op dat wat ze 
hebben gedaan (terugkijken). De leerkrachten en leidsters spelen daarbij een essentiële 
rol. Zij bieden de kinderen een stimulerende omgeving, een vast en daardoor voorspelbaar 
dagschema. Zij helpen kinderen plannen te maken, die uit te voeren en tenslotte te 
evalueren. Leerkrachten en leidsters hebben invloed op de ontwikkeling van het kind door 
stimulering van het zelfsturend gedrag. 

 
Speelleren in de kleine en de grote groep 
Andere vaste onderdelen van het dagschema zijn activiteiten, zoals speelleren in de kleine- 
en grote groep. De leidsters of leerkrachten nemen het initiatief bij het aanbieden van deze 
activiteiten. De activiteiten zijn gebaseerd op de ontwikkelingslijnen vanuit de KIJK, de 
methode Puk en Ko (taal en sociaal-emotioneel) en op de interesses van de kinderen.  
 
 
 
Minigroep Puk en Ko 
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Vanuit de methode Puk en Ko worden er activiteiten gedaan in een kleine groep van 4 a 5 
kinderen. 
 
Taal 
Het stimuleren van de taalontwikkeling en de beginnende geletterdheid neemt een 
belangrijke plaats in binnen Kaleidoscoop. Veel allochtone peuters en kleuters zijn 
meertalig. Meestal is hun eigen taal meer ontwikkeld dan het Nederlands. Taal speelt een 
grote rol in de ontwikkeling van kinderen en de beheersing van het Nederlands is belangrijk 
voor de schoolcarrière en het succes later in de maatschappij. Kaleidoscoop besteedt, 
uitgaande van de interactionele benadering, veel aandacht aan taalstimulering binnen alle 
onderdelen van het dagschema. Om de mondelinge taalvaardigheid en uitbreiding van de 
woordenschat specifieker aan bod te laten komen, gebruiken we de methode Puk en Ko. 
 
Observatie 
Observaties zijn een vast onderdeel van het Kaleidoscoop concept. Zowel in groep 1-2, 
voorschool en twee nulgroepen wordt er gebruik gemaakt van het observatie en 
registratiemodel KIJK.  De leerkrachten maken dagelijks aantekeningen van wat kinderen 
concreet doen (anekdotes).  Hierdoor is er veel informatie beschikbaar over de sociale, 
creatieve, cognitieve, lichamelijke ontwikkeling en de taalontwikkeling van ieder kind (zie 
protocol KIJK). 
 
Samenwerking met ouders 
Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van kinderen. Kaleidoscoop beschouwt ouders dan 
ook als partners van leerkrachten en leidsters. Ouders zijn welkom in de groep. Leidsters 
en leerkrachten overleggen regelmatig met ouders over hun kind. Er is een handleiding 
voor groepsbijeenkomsten ontwikkeld als hulpmiddel voor leidsters en leerkrachten om 
met ouders te praten over wat de kinderen leren en waarom dat belangrijk is, tijdens een 
ouderbijeenkomst. Ouders krijgen materiaal mee naar huis en kunnen desgewenst ook 
thuis activiteiten met hun kind uitvoeren. We maken tevens  gebruik van de map 
ouderbijeenkomsten Puk en Ko. 

 
 Beleidsvoornemens / borging 

Zie meerjarenplanning 2016 en verder. 
 
2. Samenwerking met peuterspeelzaal 
 
Samen met peuterspeelzaal Duo Penotti  vormen we de voorschool. 
Peuterspeelzaal Duo Penotti valt onder het bestuur van de RVKO. 
 
Samenwerking en doorstroming 
De samenwerking vindt plaats op een aantal niveaus: 

o Overleg leerkrachten – leidsters;  
Hierin worden  gezamenlijk thema’s gepland en voorbereid. Bij een gezamenlijk 
thema wordt de opening of afsluiting gezamenlijk gedaan. 

o Overleg intern begeleider / HBO coach – leidsters peuterspeelzaal; 
Hierin worden nieuwe leerlingen doorgesproken. We maken daarbij gebruik van 
het overdrachtsdocument. Hierin wordt de dagelijkse gang van zaken besproken 
(warme overdracht). 

 
 pedagogisch beleidsplan, informatieboekje en het inspectierapport van de 

peuterspeelzaal 
Allen ter inzage bij de directie en/of te vinden op onze website: www.mrvaneijck.nl 
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Zorgplan 
 

7.1 Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of 
haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of 
handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school, een school voor speciaal 
basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle 
leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2014 de zorgplicht 
ingevoerd. Scholen en besturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende 
onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. 
 
Uitgangspunt van passend onderwijs binnen de Mr Van Eijckschool 
De organisatie en inhoudelijke vormgeving van onze zorgstructuur zijn gebaseerd op het 
volgende uitgangspunt: Zorgverbreding betekent, dat we ons onderwijs zo goed mogelijk 
aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. We gaan uit 
van mogelijkheden van onze leerlingen. Zorgverbreding is dus niet alleen gericht op 
kinderen met leerachterstanden, maar ook op kinderen die meer aankunnen dan het 
klassenprogramma hen biedt. We zijn niet alleen gericht op het aanpassen van de 
leerstof, maar kijken ook naar bijvoorbeeld de thuissituatie van een leerling, het 
zelfbeeld, de motivatie en het werkgedrag, de leerstijl en zijn/haar sociale capaciteiten.  
 
Werkwijze van de zorgverbreding en organisatiestructuur 
Om leerlingen de beste mogelijke zorg te leveren is een overzichtelijk stappenplan 
noodzakelijk. Dit stappenplan is te vinden in het hoofdstuk 7.4.1 over de 1-zorgroute. De 
zorg speelt zich op drie niveaus af: in de klas wordt er door de leerkracht extra zorg 
geboden voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof en / of werkhouding.  Buiten 
de groep wordt zorg geboden aan kinderen die gebaat zijn bij extra ondersteuning 
vanwege een leesprobleem (dyslexie). Deze ondersteuning wordt geboden door een 
gekwalificeerde vrijwilliger die aangestuurd wordt door een ib-er.   
Voor de bovenbouw is er bij de RVKO een beroep gedaan op de kwaliteitsimpulsgelden, 
zodat wij 3 dagen extra ondersteuning kunnen bieden in de groep 6, 7 en 8. Daarnaast 
kan er hulp en/of ondersteuning nodig zijn die geleverd wordt door ambulante 
begeleiders van PPO–Rotterdam  of van specialistische ondersteuners die in dienst zijn 
van de REC’s.  
Aan de school zijn een logopedist en een Ceasar/oefentherapeut verbonden. De 
leerlingen die extra hulp   nodig hebben op dit gebied , kunnen hiervoor  begeleiding 
krijgen binnen de school.  
Ook kan er hulp geboden worden door hulpverleningsinstanties als Riagg, Jeugdzorg, 
maatschappelijk werk, e.a. Die hulp vindt meestal plaats buiten de school op de locatie 
van die instanties. De school heeft een SMW-er in dienst voor ongeveer 6 uur per week  

In de stroomschema’s (7.4.1) is te zien hoe de zorg verloopt op schoolniveau en op 
buitenschools niveau als PPO-Rotterdam  in beeld komt. 
  

7.2 Definitie van een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften  
Zoals hierboven aangegeven heeft ieder kind recht op het onderwijs dat aan zijn 
specifieke behoefte voldoet. Dat betekent dat elk kind gevolgd wordt in zijn ontwikkeling 
en dat er een aantal keren per jaar specifiek op elke leerling wordt ingezoomd om zijn 
ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en, indien daar aanleiding toe is, 
uitgebreid te bespreken. Het kan zijn dat een leerling niet meer mee kan met de groep 
omdat het werk te moeilijk wordt. Deze leerling heeft een leerachterstand opgelopen.  
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Een andere mogelijkheid is dat een leerling juist erg goed is en een versnelde 
ontwikkeling doormaakt (voorsprong). En dan hebben we nog de leerling die problemen 
heeft, vanwege  een niet stabiele, soms  onveilige thuissituatie, of omdat hij  zich niet 
kan concentreren of een aangeboren stoornis heeft en daardoor niet in staat is, zijn werk 
naar behoren te maken of bijvoorbeeld een slechte werkhouding ontwikkeld heeft. Er zijn 
enorm veel verschillende oorzaken die er de reden van kunnen zijn dat een leerling extra 
zorg nodig heeft. Soms op didactisch niveau, soms pedagogisch en soms is er een 
behoefte aan aandacht, veiligheid en voorspelbaarheid nodig waardoor een leerling beter 
gaat functioneren. In alle gevallen  moet de school er voor zorgen dat dit kind individueel 
geholpen wordt, dat een traject wordt uitgezet om de bijzondere behoefte van deze 
leerling in kaart te brengen, een plan van aanpak te maken en uit te voeren, zodat deze 
leerling met zijn beperking of behoefte optimaal kan profiteren van het aangeboden 
onderwijs. 
 
7.2.1 Leerling met achterstand 
We kunnen spreken van een achterstand als een leerling prestaties levert die niet 
overeenkomstig zijn met de didactische leeftijd. Als de achterstand meer dan een half 
jaar is, is het tijd om extra maatregelen te nemen om te proberen die achterstand weg te 
werken.   
Voorbeeld: een leerling met een didactische leeftijd van 30 (eind groep 5) heeft toetsen 
gemaakt die uitwijzen dat zijn DLE op 23 ligt. Hij heeft zijn toetsen dan gemaakt op het 
niveau van nov. groep 5. De achterstand is dan 7 maanden. De leerkracht zal dan in 
overleg met  de intern begeleider gaan zoeken welke ondersteuning die leerling specifiek 
nodig heeft. Daarvoor worden meestal methodeonafhankelijke toetsen afgenomen om te 
kunnen analyseren waar de specifieke problemen liggen. Daarna kan er een 
handelingsplan of groepsplan worden gemaakt waarin de afspraken voor ondersteuning 
(het hoe, wat, waar en door wie) worden vastgelegd. Voor kinderen die meer specifieke 
leerproblemen hebben is het soms nodig een zorgtraject met PPO-Rotterdam in te gaan. 
De beschrijving daarvan staat onder paragraaf 7.5.4 externe ondersteuning. 
 
7.2.2 Leerling met voorsprong 
Behalve leerlingen met een didactische achterstand hebben we ook leerlingen die een 
didactische voorsprong hebben. Als een leerling aaneengesloten meer dan een half jaar 
tot een jaar (soms meer) veel betere resultaten haalt dan de leerlingen uit zijn groep, 
spreken we van een voorsprong. Die voorsprong wordt op dezelfde manier berekend als 
bij een achterstand. Als de didactische leeftijd 40 is en de DLE (didactisch 
leeftijdsequivalent) is  55, dan heeft die leerling het niveau van een leerling van januari 
groep 8; een voorsprong dus van 1½ jaar. De leerling die op dit hoge niveau functioneert 
krijgt, evenals een leerling die minder presteert extra begeleiding. Ook voor hem/haar  
wordt binnen het  groepsplan afspraken gemaakt. Wat heeft dit kind nodig om hem / 
haar zinvol te laten leren en richting te geven aan zijn talent. 

 
7.2.3 Leerling met een sociaal -emotionele problematiek 
De sociaal emotionele problematiek is een dermate veel omvattend gebied dat niet in een 
zin is samen te vatten wat het inhoud. Wel kan gezegd worden dat een leerling met 
sociaal emotionele problematiek door de problemen die hij /zij heeft, niet optimaal 
functioneert. De sociaal emotionele problemen kunnen een gevolg zijn van problemen in 
de thuissituatie, of van leerproblemen, maar ook aangeboren zijn. Ze uiten zich nogal 
eens in gedragsproblemen, werkhouding- en/of motivatieproblemen, maar ook door 
introvert gedrag of juist heel extravert gedrag. Het kind kan zich niet optimaal 
ontwikkelen en veroorzaakt soms zo’n overlast dat niet alleen het kind zelf, maar ook 
een hele groep er last van heeft. Het is de taak van de school om ook voor deze kinderen 
de zorg en begeleiding op zich te nemen en uit te voeren.  
Doel is altijd:  te zorgen dat een kind zich beter voelt; sociaal emotioneel sterker wordt,  
en in staat is optimaal van het aangeboden onderwijs te profiteren. Overleg met 
Schoolmaatschappelijk werk vindt structureel plaats. 
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7.3 Doelstellingen van de school 
 
7.3.1 Sterkte/ zwakte analyse 
Op schoolniveau worden doelen tot gewenste opbrengsten vastgesteld in streefscores per 
vakgebied. Met de staf (directie, interne begeleiding en bouwcoördinatoren) worden de 
schoolresultaten twee keer per jaar geëvalueerd met behulp van de schoolanalyse 
grafieken en trendanalyse vanuit het leerlingvolgsysteem Parnassys. In een 
teambijeenkomst worden vervolgens deze resultaten ook met alle leerkrachten bekeken. 
Op groepsniveau wordt halfjaarlijks per vakgebied vastgesteld wat een gewenste 
vaardigheidsscore is bij de eerst volgende Cito-afname. Tijdens de groepsbespreking 
wordt gekeken of de gewenste score is behaald. Bij het niet behalen van de gewenste 
score worden aanpassingen gedaan in het groepsplan. Per blok worden voor de 
hoofdvakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen doelen vastgelegd in 
een groepsplan. Na de afname van de methodeafhankelijke toets wordt ieder blok 
geëvalueerd. Deze evaluatie wordt door de leerkrachten aan de IB gestuurd, die hier 
feedback op geeft.  
 
7.3.2 Doelstellingen met meerjarenperspectief en planning 
Zie meerjarenplan 2016 en verder. 
 
7.3.3 Uitwerking werkwijze in realisatie van doelstellingen 
Zie meerjarenplan 2016 en verder. 

7.4 De inhoud van de zorgstructuur 
7.4.1 1-zorgroute 
Zorgverbreding betekent dat we het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de 
behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Zorgverbreding is dus niet 
alleen gericht op kinderen met leerproblemen, maar ook op kinderen die meer 
aankunnen dan het klassenprogramma hen biedt. We zijn gericht op het aanpassen van 
de leerstof. We kijken daarbij ook naar de thuissituatie, het zelfbeeld, de motivatie en de 
sociale capaciteiten. Op basis van deze uitkomsten krijgt het kind zijn eigen zorgroute 
binnen of buiten de school aangeboden. Om leerlingen de beste mogelijke zorg te 
leveren is een overzichtelijk stappenplan noodzakelijk. Zie hiervoor de volgende pagina.  
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Stappenplan 1- zorgroute 
Fase  

Individueel niveau 
 
Groepsniveau  

 
Schoolniveau 

1: problemen  
    signaleren 

Leerkracht: 
 Signaleert probleem m.b.v 

o Toetsen: methode gebonden en Cito-toetsen. 
o KIJK observatie psz – groep 0 
o Observatie; motoriek groep 1-2 
o Kijk observatie groepen 1-2 
o Observatie; sociaal emotioneel (SCOL) 
o Observatie taal spraak ontwikkeling 
o Onderwijsbehoefte in kaart brengen; belemmerende en 

beschermende factoren 
 Extra hulp in de groep. 
 Dossiervorming. 
 Overleg met IB-er. 
 Informatie naar ouders. 
IB-er: 
 Legt overleg met leerkracht vast.  
 Maakt afspraken om andere toetsen af te nemen.  
 Verzamelen meer informatie.  
 Overleg met PPO- medewerker. (School contactpersoon) 
 Observatie leerling. 

Leerkracht levert toetsgegevens aan. 
 
Sommige toetsen worden door IB afgenomen 
en deze worden verwerkt in Parnassys. 
 

Directie en team: 
 
 Teamvergaderingen 
 Bouwvergaderingen 
 

2: problemen     
    analyseren 

IB-er: 
 Analyseert leer- /gedragsprobleem. 
 Bespreekt onderwijsbehoefte  met leerkracht. 
 Bespreekt onderwijsbehoefte met ouders (met leerkracht) 
 Inzet OZO (onderwijszorgoverleg)  
 Schakelt evt. externe hulp in: veldmedewerker PPO-Rotterdam 

ambulant begeleider, maatschappelijk werk, schoolarts, 
jeugdhulpverlening, Wijkteam.                                                                  

Leerkracht: 
 Analyseert groepsgegevens. 
 Selecteert groepsaanpak. 
 Bereidt groepsbespreking voor. 
IB-er: 
 Bereidt groepsbespreking voor. 
 Analyseert groepsprobleem en  
      Bespreekt mogelijke oplossingen met de    
      leerkracht 
 Maakt verslag groepsbespreking.  

Directie en stafoverleg n.a.v. 
toetsoverzichten. 
IB-er levert en bespreekt de overzichten 
met toetsresultaten 

3: oplossingen   
    voorbereiden    

Leerkracht + IB: 
 Maakt keuze voor begeleiding  in of buiten de klas. 
 Evt. ondersteuning OAT-expert (dyslexie, sova, motoriek, spraak/taal, 

meerbegaafdheid, autisme, adhd etc.  ) of inzet SMW 

IB-er en leerkracht stellen samen een  
groepsplan op (indien nodig). 
 

Directie 
 Stelt scholingsplan op. 
 Bespreekt zwakke punten 
 Zoeken naar vervangende / 

aanvullende / nieuwe methodes/ 
manier van werken.  
( i.o.m. team) 

4: oplossingen 
    toepassen 

Leerkracht: 
 Voert de handelingsplannen uit in de klas. 
 Ouders worden ingelicht en bieden evt. ondersteuning thuis. 
 

Leerkracht voert groepsplannen uit in de klas. 
Ib-er biedt evt. onderwijskundige 
ondersteuning. 

Team:  
 Volgt scholing, voert nieuwe 

werkwijzen en methoden in.  
Directie: 
 Voert beleid uit en ondersteunt team 

bij nieuwe werkwijzen en methoden. 
5: evalueren 
 
 

Leerkracht/ IB: 
 Evalueren handelingsplan: doel gehaald? Hoe verder? Wie doet 

wat? Nieuwe  afspraken. 
 Ouders inlichten over resultaat en evt. te ondernemen stappen. 
 

Leerkracht en IB-er evalueren de 
groepsplannen. 

Directie en team: 
 Evaluatie scholing, werkwijzen en 

methoden. 
Directie en staf: 
 Evalueren beleid en aanpassen 

schoolplan. 
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Toeleiding naar extra ondersteuning (route)

Actie 
 

Lk. En / of IB zorgen voor 
basisondersteuning en evt. extra 

ondersteuning. 

 
IB schakelt hierbij ondersteuning SCP 

en/of SMW in. 

 
 

Dir. vraagt arrangement SWV aan (op 
voorspraak SCP en met goedkeuring TL 

OAT) 

 
TL OAT wijst arrangement toe (in geval 
van SBO / SO via TLC). SCP zorgt voor 

contacten met betrokkenen. 

 
OAT /ST of S(B)O voert arrangement uit. 

SCP zorgt voor contacten met 
betrokkenen. 

 
OAT evalueert het arrangement. 
SCP zorgt voor contacten met 

betrokkenen. 
 
 
 

 
Afkortingen: 
IB   = intern begeleider 
Lk.  =  leerkracht 
OAT = onderwijsarrangeerteam 
SBO = speciaal basisonderwijs 
SCP =  schoolcontactpersoon PPO  

          Rotterdam 
SMW   =  school- 

             maatschappelijkwerker 
 
 
 
 
 

 

Betrokkenen 
 

Lk., IB, ouders evt. andere scholen ook 
S(B)O evt. externe instanties 

 

 
IB, ouders SCP en/of SMW, evt. OAT evt. 
andere scholen ook S(B)O evt. externe 

instanties 

 
Dir., IB, ouders, OAT, SCP evt. SMW  
evt. S(B)O evt. externe instanties 

 
 

Dir., IB, ouders, OAT, SCP evt. SMW  
evt. TLC. S(B)O evt. externe instanties 

 

 
Dir., IB, ouders,  

OAT/ ST, SCP, evt. SMW  
S(B)O evt. externe instanties 

 
Dir., IB, ouders,  

OAT, SCP, evt. SMW  
S(B)O evt. externe instanties 

 
 
 

 
 

SO   =  speciaal onderwijs 
ST   =  specialistisch team 
SMV =  samenwerkingverband 
TL OAT= teamleider 

onderwijsarrangeerteam 
TLC = toelaatbaarheidscommissie 
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7.4.2 Ontwikkelingsperspectief  
Voor iedere leerling vanaf eind groep 4, wordt jaarlijks een ontwikkelingsperspectief  
(OPP) uitgedraaid uit het LVS parnassys. Voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (extra zorg) wordt een individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld 
met meetbare tussentijdse opbrengsten. Op basis van de opbrengsten wordt de aanpak 
eventueel bijgesteld.  
 
Het OPP van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen het basisonderwijs is 
een formulering van de verwachte leeropbrengst t/m eind groep 8 per vakgebied, op 
basis van: de leerrendementen tot nu toe, partiële leerrendementen, informatie 
verkregen uit pedagogisch didactisch en/of psychodiagnostisch onderzoek, de effecten 
van handelingsplanning en de omgevingsfactoren. Het verwachte uitstroomniveau (na 
groep 8) wordt per vakgebied beschreven. 
Het OPP is een leidraad waaruit het onderwijs vormgegeven wordt (al dan niet op basis 
van een individuele leerlijn) om voor de specifieke individuele leerling te komen tot een 
optimale ontwikkeling, rekening houdend met individuele mogelijkheden, protectieve 
factoren en belemmeringen, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling. 
Gekozen is om in groep 6 te starten met eventuele OPP’s. Mocht het de verwachting zijn 
dat dit in groep 5 al noodzakelijk is, dan zullen we dit enkel onder begeleiding van PPO 
Rotterdam opstarten. Er is hiervoor gekozen omdat dat school leerlingen niet op een te 
vroeg moment bij een bepaald vakgebied buiten het reguliere lesprogramma wil 
plaatsen.  
Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief is te vinden in de notitie van KANS 
opgenomen op de website van de RVKO 
 
7.4.3 Achterstandsbeleid; zorgplan motoriek  
De Mr Van Eijck is aangesloten bij het Zorgplan Motoriek. Het doel hiervan is om  ervoor 
te zorgen dat kinderen in groep 3 zo optimaal mogelijk de motorische voorwaarden 
beheersen. Hierdoor worden de ontwikkelingskansen vergroot. Dit bereiken wij door: 
 Een deskundige betrokken leerkracht die goede begeleiding kan geven aan de groep 

kleuters in de klas, in het speellokaal en op de speelplaats.  
 Een MRT-er of gymleerkracht in de school die in staat is om vroegtijdige stimulering 

te geven als een kleuter dreigt uit te vallen.  
 Gestandaardiseerde signaleringsmogelijkheden in de klas en bij de MRT om de kleuter 

in zijn ontwikkeling te kunnen volgen.  
 Motorische zorg binnen de school door een kinder oefen- of fysiotherapeut, in een 

voor de kleuter vertrouwde ruimte, als er een motorische achterstand gesignaleerd 
wordt. 

 
Hoe werkt het Zorgplan Motoriek? 
De leerkracht groep 1 en 2  heeft speciale scholing gekregen over de motorische 
ontwikkeling van kinderen in groep 1 & 2. Ook wordt er gewerkt met een beweegleerlijn. 
Daarnaast wordt er op verschillende momenten naar het bewegen van de kinderen  
gekeken door zowel de leerkracht als externe deskundigen. Het schema hieronder laat 
zien wat de mogelijkheden hierbij kunnen zijn en waar uw inzet verwacht wordt. 
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7.4.4 KANS 
In 2009 is binnen de RVKO het initiatief KANS gestart. Het doel van KANS is de 
ondersteunende functie van de scholen voor SBO verder te ontwikkelen door de 
aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. 
Het project richt zich op de ondersteuning van de basisscholen en de ontwikkeling van de 
scholen voor SBO  in de richting van Passend Onderwijs.  
KANS deelt de visie van PPO Rotterdam en creëert van hieruit een specifieke taak voor 
de RVKO scholen, gefaciliteerd en bekostigd uit eigen middelen. 

 
Op school wordt ruim aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingsgebieden. Toch 
kiezen we voor een accent op de cognitieve ontwikkeling, omdat we ervan uitgaan dat een 
goede opleiding, cognitieve kennis en vaardigheden, essentieel zijn voor kinderen. 
In het kader van de preventie en bestrijding van onderwijsachterstanden wordt door de 
school nauw samengewerkt met andere instellingen, waaronder de 
schoolbegeleidingsdienst, het sociaal-cultureel en welzijnswerk, gemeentelijk bureau 
leerlingzaken, Centrum voor Jeugd en Gezin (o.a. schoolarts en consultatiebureau) en 
andere hulpverleningsinstanties. 

 
7.4.4.1 Handelingsplannen en groepsplannen 
In de klassen wordt gewerkt met groepsplannen en handelingsplannen. Naar aanleiding 
van signaleringen in toetsen en klassensituaties wordt besloten welke kinderen eventueel 
in aanmerking komen voor een individueel handelingsplan. In groep 1 en 2 wordt er 
gewerkt met de leerlijnen vanuit de KIJK en per thema weggezet. In een enkel geval 
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wordt er gewerkt met individuele plannen. Dit is vaak in overleg met het 
samenwerkingsverband PPO-Rotterdam.  
In groep 3 worden er groepsplannen opgesteld voor rekenen en taal.  Voor rekenen start 
het plan na blok 1 vanwege de klassikale start in het begin van groep 3. Er wordt ook 
gewerkt met groepsplannen voor taal in groep 3 nadat kern 1 is afgerond.  
In de groepen 4 tot en met 8 wordt er gewerkt met groepsplannen voor rekenen, 
spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Per blok evalueren de leerkrachten naar 
aanleiding van toets resultaten hun groepsplan tussentijds waarin alle kinderen verdeeld 
worden in drie niveaugroepen. In het groepsplan wordt benoemd aan welke verlengde 
instructie er aan elke groep gegeven wordt. Het streven is dat elke niveaugroep minimaal 
wekelijks verlengde instructie krijgt. Zo komen alle kinderen in de week aan de beurt.  
De activiteiten worden in de groepsplannen beschreven. Voor alle plannen geldt dat er 
met termijn- en streefdoelen gewerkt wordt. Elk plan dient geëvalueerd te worden en 
voorzien van een beslissing voor de aankomende periode. De IB-er is op de hoogte van 
alle plannen.  
De plannen dienen te worden opgeslagen op het netwerk in de betreffende groepsmap. 
De groepsplannen zijn  in schooljaar 2013-2014 verder aan de grond gezet.  
 
7.4.5 Talent benutten: TALENT 
Wanneer uit het LVS blijkt dat een leerling meer aankan dan het klassenprogramma biedt, 
kan door de groepsleerkracht in samenwerking met de IB overlegd worden welke leerstof 
extra wordt ingezet voor deze leerling en / of hoe we de leerstof kunnen compacten  / 
verrijken voor deze leerling. Dit wordt opgenomen in het groepshandelingsplan. 
 
In 2008 is binnen de RVKO het initiatief TALENT gestart: een kennispunt voor 
begaafdheid. In het kennispunt werkt een aantal scholen samen dat extra zorg besteedt 
aan de begaafde en getalenteerde leerlingen. Deze scholen zijn verdeeld over de stad 
Rotterdam en de randgemeenten. Zij hebben ervaring met het onderwijs aan begaafde 
kinderen. Door samen te werken vergroten zij hun eigen deskundigheid en kunnen zij 
alle andere scholen van de RVKO ondersteunen.  
 
7.4.6 Leerlingen met een bijzondere handicap 
 
De Mr Van Eijck  staat in principe open voor leerlingen met een handicap, maar aan de 
toelating van een dergelijke leerling gaat wel een uitermate zorgvuldige procedure vooraf. 
Een toelatingsbesluit wordt genomen door de directie . (Zie aannamebeleidsplan) 
 
7.4.7 Rapporten, overgang en doublure beleid 
7.4.7.1 Rapporten en overgang 
De groepen 3  t/m 8 krijgen driemaal per jaar een rapport. 
De groepen 1-2 krijgen tijdens de kleuterperiode 2x een rapport.  
 
Enkele algemene afspraken m.b.t. het invullen van de rapporten (zie ook schrijfwijzer 
rapport) 
 De rapporten worden bekeken door de IB / BC. 
 De vakkrachten gym worden uiteraard betrokken bij het invullen van relevante 

gedeeltes van het rapport. 
 De vakkrachten Verlengde LeerTijd vullen de bijlage VLT voor groep 3 t/m 8 in voor 

hun vakgebied.  
 Een kind met een D- of E-score op een Cito-leerlingvolgsysteemtoets kan voor dit 

specifieke vakgebied  in principe geen voldoende of hoger krijgen. Uitzonderlijk mag 
het cijfer zes gegeven worden, maar altijd met een toelichting beschreven door de 
groepsleerkracht.   

 De rapporten worden aan de ouders meegegeven. De leerkracht bespreekt van te 
voren kort het rapport met het kind. Bij het 3e rapport, vanaf groep 3, wordt alleen 
een gesprek gevoerd op verzoek van ouders of als de leerkracht het noodzakelijk 
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vindt.. Het rapport moet binnen 14 dagen ondertekend terug. Het laatste rapport 
blijft in het bezit van de kinderen.  
 

Het doorspreken van de kinderen vindt plaats bij de groepsoverdracht aan het einde van 
het schooljaar. Bij dit overleg zijn aanwezig; huidige groepsleerkracht, nieuwe 
groepsleerkracht en IB. 
 
7.4.7.2 Doublure / leertijdverlenging 
In sommige gevallen kan het zinvol zijn voor een leerling om een bepaalde jaargroep te 
doubleren; de leertijd te verlengen. Bij kleuters heet dit kleuterverlenging. Als er bij de 
oudste kleuters twijfel is, moet dit uiterlijk in mei medegedeeld worden aan de ouders. 
Wanneer een kind een jaar overdoet betekent dat niet dat het kind op alle vakken een 
achterstand heeft opgebouwd. We zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat zijn 
of haar leer- en ontwikkelingsproces daar waar het mogelijk is, kan door lopen om te 
voorkomen dat het kind leerstof moet verwerken die al beheerst wordt. 
In februari/ maart wordt tijdens de groepsbespreking uitgebreid ingegaan op mogelijke 
leertijdverlenging voor kinderen: kinderen waarvan de leerkracht vermoedt dat zij baat 
zouden kunnen hebben bij het overdoen van een groep.  
We kijken daarbij naar het totaalbeeld van een kind. Naast de cognitieve prestaties 
wegen ook zijn/haar motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling mee. 
Wanneer de leerkracht leertijdverlenging overweegt, wordt dit in de 10-
minutengesprekken rond het tweede rapport aan ouders kenbaar gemaakt. Ook wordt 
dan besproken wat de leerkracht in de komende periode aan eventuele hiaten wil gaan 
doen. 
In principe wordt in  mei tijdens de laatste leerlingbespreking door de groepsleerkracht in 
overleg met de betreffende IB-er de definitieve leertijdverlenging vastgesteld. Maximaal 
twee weken na deze bespreking zijn alle betrokken ouders van het definitieve besluit op de 
hoogte gebracht. 
Voor de groepen 3 gebeurt dit  na de afname van de eindsignalering. Nog in dezelfde 
week worden ouders op de hoogte gebracht. 
 
NB:   Ouders hebben geen vetorecht over de beslissing tot leertijdverlenging. Wanneer zij 
het er echt niet mee eens zijn, wordt door de groepsleerkracht een afspraak gemaakt met 
de IB. Wanneer er niet tot overeenstemming kan worden gekomen, zullen de ouders op 
zoek moeten gaan naar een andere school die het kind wel in een hogere groep wil 
plaatsen. 
NB:   Ouders kunnen niet bepalen in welke groep hun kind het volgend schooljaar zal 
komen. Zij kunnen uiteraard wel hun voorkeur met de groepsleerkracht bespreken en 
beargumenteren. De groepsleerkracht mag echter niets toezeggen. Ouders van kleuters 
kunnen bij de overgang naar groep 3 ook een voorkeur aangeven. 
 
7.4.7.3 Wisselingen kinderen tussen parallelgroepen 
Er is besloten dat  we als school in principe geen gehoor zullen geven aan verzoeken van 
ouders om een kind van de ene naar de andere parallelgroep te plaatsen. Dit geldt 
principieel voor alle groepen. Dit geldt niet als het initiatief van één van de leerkrachten 
komt en er zwaarwegende redenen zijn. Die worden dan eerst zorgvuldig besproken met 
IB-er en directie. 
 
7.4.7.4 Uitgangspunten voor de overgang van groep 2 naar groep 3 
De keuze verkorten of verlengen van de kleuterperiode heeft te maken met de 
doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang van de ontwikkeling is bepalend en 
niet alleen de leeftijd. Er is sprake van verkorten wanneer een kind na minder dan 2 jaar 
kleuteronderwijs doorstroomt naar groep 3. Bij deze kinderen wordt goed bekeken of ze 
extra instructie nodig hebben in groep 3. Verlengen van de kleuterperiode is geen 
zittenblijven maar is een voortgang van wat kinderen al kunnen. Het kind moet een kans 
krijgen om bijvoorbeeld te starten met het leesproces.  
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Wanneer er tot verlenging wordt besloten krijgen de kinderen indien nodig een 
voorschotbenadering.  
Met de voorschotbenadering wordt bedoeld dat kinderen extra instructie krijgen voor het 
aanleren van de leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden. Het kind moet een kans krijgen 
om bijvoorbeeld te starten met het leesproces. Er wordt een handelingsplan gemaakt 
voor het kind.  
In alle gevallen vindt overleg plaats met de ouders.  
 
Doorstroom van groep 1 naar groep 2 
Doorstromen van groep 1 naar groep 2: Bij de kinderen geboren van oktober tot en met 
december uit groep 1 wordt goed bekeken wanneer zij naar groep 2 kunnen gaan. In 
beginsel gaan zij na de zomervakantie naar groep 2. De leerkracht maakt hierbij gebruik 
van het observatiesysteem KIJK om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. 
Soms is het verstandiger om het kind niet naar groep 2 te laten doorstromen omdat het 
de groep 1 leerstof nog niet beheerst of dit sociaal emotioneel nog niet aan kan. Dit zal 
altijd in overleg gaan met de ouders en de leerkracht. 
Het plaatsen in groep 2 wil niet altijd zeggen, dat het kind automatisch doorstroomt naar 
groep 3. Die beslissing valt uiterlijk medio mei / juni. 
 
Doorstoom van groep 2 naar groep 3 

1. De oudste kleuters geboren in januari t/m augustus. 
Bij de oudere kinderen in deze groep kunnen bepaalde vaardigheden ontbreken, die 
nodig zijn voor een succesvolle start in groep 3. Voor deze kinderen is het vaak 
belangrijk dat ze de lesstof van groep 3 aangeboden krijgen omdat deze kinderen er 
vanuit zichzelf vaak niet aan toe zijn. Deze kinderen zijn meer geholpen met extra 
instructie in groep 3. Alleen in uitzonderingsgevallen kun je bij deze kinderen tot 
verlenging besluiten.  
Bij de jongere kinderen in deze groep moet je zorgvuldig een afweging maken wanneer 
bepaalde vaardigheden nog niet goed ontwikkeld zijn. We bekijken dan goed in welke 
groep (groep 2 of 3) de beste resultaten te verwachten zijn. Kortom: Is het kind beter af 
met de voorschotbenadering in groep 2 of met eventuele extra instructie in groep 3 
volgens groepsplan. 
 

2. De oudste kleuters geboren in september t/m december 
Bij deze kinderen bekijken we of ze voldoende scoren op de Cito-toetsen, duidelijk toe 
zijn aan lezen en taakgericht werken. Sociaal-emotioneel moet een kind zodanig 
functioneren dat het goed aansluiting kan vinden bij de andere kinderen van groep 3. Het 
kind moet toe zijn aan gericht leren en het uitvoeren van complexere taken.  
Oudste kleuters geboren in september t/m december mogen geen stappen overslaan 
wanneer ze doorstromen naar groep 3. Het onderwijsaanbod moet voor hen daarom 
gedifferentieerd zijn wat betreft tempo, activiteiten (meer speelmomenten bijvoorbeeld) 
en beoordeling. Het overvragen van jonge kinderen kan leiden tot onzekerheid, faalangst 
en uitval. De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling moet goed in balans zijn en 
de keuze moet in het belang zijn van zowel de cognitieve ontwikkeling als het 
welbevinden van het kind.  
 
Jaarlijks stappenplan 

1. Ouders informeren over de procedure bij overgang van 1 naar 2 en van 2 naar 3. 
De leerkracht vertelt dit tijdens de voortgangsgesprekken. Het is belangrijk dat de 
ouders weten dat het ontwikkelingsproces van de kinderen voorop staat. 

2. De observatielijst KIJK wordt ingevuld  bij de leeftijd: 4.3, groep 1 en in groep 2.  
3. Afname woordenschat actief en passief. Op leeftijd van 4.3 jaar, Groep 1 in 

januari, groep 2 in november en in april.  
4. De Cito -scores groep 2 (januari en eventueel mei) van de kinderen worden 

beoordeeld. (groep 2 taal en rekenen)  
5. Extra onderzoek bij twijfel: Struiksma, en KEA 
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7.5 De organisatie van de zorgstructuur 
7.5.1 Interne ondersteuning 
Binnen de school worden ten aanzien van de (extra) zorg voor leerlingen verschillende 
medewerkers en taken ingezet.  

 
7.5.1.1. Taakstelling betrokkenen: Leerkracht, extra hulp binnen en 
buiten de groep, IB, overige betrokkenen 
 
Taakstelling Leerkracht 
In paragraaf 7.4 (stappenplan 1-zorgroute) is schematisch weergeven wat de te nemen 
stappen voor de leerkracht zijn ten aanzien van de zorg voor leerlingen. Naast het 
lesgeven heeft de leerkracht verschillende taken om de zorg voor leerlingen te 
waarborgen. Hieronder valt onder andere: 

 Signaleren door toetsen en observeren, zowel individueel als op groepsniveau 
 Overleg met IB in groepsbespreking en leerlingbespreking 
 Dossiervorming, waarbij minimaal driemaal per jaar een stuk in parnassys 

geschreven wordt. Tevens wordt bij zorg het dossier van het kind gedurende het 
schooljaar aangevuld. 

 Contact met ouders en de leerlingen 
 Opstellen van handelingsplannen en groepsplannen eventueel met hulp van  
      IB. 

 
Taakstelling hulp binnen en buiten de groep 

 De individuele hulp wordt gegeven aan de cluster kinderen en kinderen met 
dyslexie. De  leerling heeft dan een specifiek leerprobleem waarvoor aangepaste 
instructie en/of aangepaste leerstof en leerroutes noodzakelijk zijn.  

 Voor kinderen die individuele hulp krijgen wordt in overleg met de betreffende IB-
er een handelingsplan opgesteld.  

 Extra hulp binnen of buiten de groep wordt beschreven in het groepsplan. 
 
De inzet van de remedial teaching  
De Mr Van Eijck  kent in omvang een beperkte inzet van RT. De leerkracht in de groep 
biedt de meest noodzakelijke zorg als een kind achter dreigt te lopen. Dit gebeurt door 
middel van verlengde instructie. We proberen daarmee zo veel mogelijk preventief te 
werken. De extra hulp wordt deels klassen ondersteunend ingezet en deels voor remedial 
teaching. Er is een onderscheid gemaakt tussen individuele RT en extra hulp aan kleine 
groepjes. De extra hulp aan kleine groepjes beperkt zich grotendeels tot pre-teaching. 
De individuele RT wordt gegeven aan onze grootste zorgleerlingen. Een leerling heeft dan 
een specifiek leerprobleem waarvoor aangepaste instructie en/of aangepaste leerstof en 
leerroutes noodzakelijk zijn.  
 
Van leerkrachten die een lio-er hebben, wordt verwacht dat zij de extra hulp van de 
eigen groep voor hun rekening nemen. 
 
Taakstelling IB-ers 
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn er 3 ib-ers werkzaam op de Mr Van Eijck. De structuur 
zal er als volgt uit zien; ib-er voorschool (psz en groep 0) ib-er onderbouw (groep 1-2 en 
3) en ib-er midden en bovenbouw (groep4-5- 6-7 en 8) 
 
Taakomschrijving interne begeleider  
De interne begeleiding wordt uitgevoerd door Anke,  Nadia en Jolanda.  De algemene 
taken van de interne begeleiding van de psz, groepen 1 tot en met 8: 
 
Beleidstaken (samen met directie) 
 Opstellen en bijstellen van het zorgplan op schoolniveau. 
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 Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op school-, groeps- en individueel 
niveau. 

 Voorbereiden en inbrengen van gesprekspunten m.b.t. interne begeleiding in de 
teamvergadering (zorgstructuur, methodes, maatschappelijk werk, etc.). 

 Ontwikkelingen m.b.t. interne begeleiding bijhouden en overdragen aan het team 
(onderwijsvernieuwingen en nieuwe toetsen). 

 Ontwikkelen/bewaken van een leerlingvolgsysteem. 
 Ontwikkelen/beheren van de orthotheek. 
 Deelnemen aan stafvergaderingen. 
 Mede richting geven aan het onderwijs in de toekomst. 
 Uitwerken 4 jarenplan. 
 Maken van een trendanalyse. 
 
Coördinerende taken 
 Jaarlijks opstellen van een toets kalender (CITO, Tak, Scol). 
 Bestellen/verzorgen van het toetsmateriaal. 
 Ontwikkelen van digitale formulieren voor toetsgegevens. 
 Controleren, observeren en bewaken van toetsafnames. 
 Afspraken maken voor groeps- en leerlingbesprekingen. 
 Afspraken maken voor speciale zorg. 
 Coördineren en afwikkelen van onderzoek t.b.v. verwijzingen (andere school, 

samenwerkingsverband, SMW, wijkteam, AMK, BJZ etc.). 
 Controle op gemaakte afspraken m.b.t. zorgverbreding/zorgstructuur. 
 
Begeleidende en ondersteunende taken 
 Collega’s informeren en instrueren m.b.t. toetsen en observatie. 
 Collega’s informeren en instrueren m.b.t. direct instructie model en activerende 

werkvormen. 
 Collega’s wegwijs maken in de orthotheek 
 Collega’s informeren over het leerlingvolgsysteem. 
 Bespreken van toets- en observatiegegevens met leerkrachten. 
 Leerkrachten stimuleren tot het maken van een (fouten)analyse (toets analyse). 
 Leerkrachten helpen bij het opstellen van een groepsplannen 
 Leerkrachten ondersteunen bij het maken van een ontwikkelingsperspectief  
 Leerkrachten begeleiden bij het uitvoeren van een groepsplan. 
 Met de leerkrachten de uitgevoerde plannen evalueren. 
 Coachen (startende) leerkracht. 
 Coaching op didactisch gebied. 
 Noodopvang “extreme” gevallen (volgens gedragsprotocol). 
 Gele kaart geven (in overleg met leerkracht). 
 
 
Overlegtaken 
 Groeps- en leerlingbespreking voeren met de leerkrachten 
 Leiden van groeps-en leerlingbespreking. 
 Voeren van advies- en probleemoplossende gesprekken met leerkrachten over het 

werken in de klas. 
 Overleg met de directie over zorgverbredingstaken. 
 Samen met de directie of groepsleerkracht gesprekken voeren met ouders van 

“zorgleerlingen” (indien nodig). 
 Contacten onderhouden met externen (samenwerkingsverband, schoolbegeleider, 

school maatschappelijk werk, logopedist, MRT/Cesar, Riagg, Jeugdzorg, (speciale) 
basisscholen, Kans/Talent, BB & BS, CJG, AMK, Raad, GGD, etc.). 

 Deelnemen aan IB-netwerk vergaderingen. 
 Indien nodig leiden van werkgroep vergaderingen m.b.t. zorgverbreding. 
 Teamvergadering leiden tijdens bespreken van agendapunten m.b.t. zorgverbreding. 
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Uitvoerende taken 
 Zo nodig samen met de leerkracht opstellen van een ontwikkelingsprofiel. 
 Uitvoering geven aan het zorgverbredingsplan. 
 Uitvoeren van klassenconsultaties als onderdeel van de zorg. 
 Bijhouden van LVS. 
 
Overige taken  
Toetsen kopiëren en uitdelen.  
 
7.5.2 Dossiervorming 
7.5.2.1 Leerlingvolgsysteem: LVS, Toets kalender, dossiervorming 
Ter ondersteuning van de medewerkers en zorg voor de leerlingen worden  verschillende 
instrumenten ingezet. 
 
Wij werken volgens bestuursbeleid met Parnassys, een digitaal leerlingvolgsysteem. In 
Parnassys zijn gegevens over alle leerlingen en groepen opgeslagen. Vanaf januari 2013 
is er in elke  de klas een zorg map aanwezig, met alle informatie over de zorg die 
geboden wordt in dat schooljaar.   

  
7.5.2.2 De toetsen 
Het leerlingvolgsysteem bevat methoden onafhankelijke en landelijk genormeerde 
toetsen voor technisch lezen (AVI en DMT), begrijpend lezen (LOVS- Begrijpend Lezen), 
woordenschatontwikkeling (TAK en WST), spelling (LOVS-Spelling) en rekenen (LOVS-
Rekenen).  Voor de  oudste kleuters worden de Cito-toetsen rekenen voor kleuters  en 
Taal voor kleuters afgenomen. Groep 7 doet mee met de CITO Entreetoetsen sinds 
schooljaar 2012-2013  en groep 8 neemt deel aan de Eindtoets van het CITO. In  
schooljaar 2012-2013 zijn  de toetsen WST in groep 7 en 8  vervangen voor LOVS 
woordenschat.  
In schooljaar 2013-2014 wordt de CITO toets rekenen en wiskunde groep 3 vervangen.   
De groepen 3 nemen de signaleringen af die bij de methode VLL horen. 
Daarnaast nemen we de AVI-toets en DMT af in de groepen 3 t/m 8. De DMT  wordt 
vanaf groep 6  alleen nog kaart 3 afgenomen bij alle kinderen. De AVI wordt afgenomen 
totdat het kind niveau AVI-plus bereikt heeft. Daarna wordt bekeken  of  er  een 
handelingsplan moet worden opgesteld omdat het betreffende kind een leesprobleem 
heeft, waarvoor extra ondersteuning geboden is. De toets normeringen worden op het 
rapport vermeld.  
 
De afnametijdstippen van alle hierboven genoemde toetsinstrumenten staan vermeld in 
de toets- en bespreekkalender, die aan het begin van ieder schooljaar door de IB-er 
wordt opgesteld. De IB-er regelt het toets materiaal en zorgt ervoor dat iedere leerkracht 
de instructie voor de afname van de toetsen krijgt.  
De toetsen worden afgenomen en nagekeken door de groepsleerkrachten. De verwerking 
van de ruwe scores gebeurt met behulp van Parnassys in de computer. Er worden 
standaard groepsoverzichten uitgedraaid voor de groepsbesprekingen.  Individuele 
scoreoverzichten worden bewaard in Parnassys en naar aanleiding van de 
groepsbesprekingen indien nodig verder geanalyseerd door de IB-er.  
Voor de digitale administratie - en leerlingvolgsysteem gebruiken we Parnassys. Het 
leerlingvolgsysteem van dit programma biedt tal van mogelijkheden op het gebied van 
signalering en diagnose. Alle leerkrachten kunnen de groepsgegevens en alle niet 
methode  gebonden toetsen in Parnassys invullen. Het is de bedoeling dat de methode 
toetsen m.u.v. VLL en Wizwijs in Parnassys worden gezet sinds schooljaar 2012-2013.  
Tevens is het de bedoeling dat ook de handelingsplannen en groepsplannen en andere 
leerlinggegevens sinds  schooljaar 2012-2013 allemaal worden ondergebracht in 
Parnassys. De plannen m.u.v. KST worden als bestand opgeslagen in de map 
leerkrachten op het netwerk van de school.  
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7.5.2.3 Gebruik van de gegevens 
De score van een individuele leerling of een groep wordt gebruikt bij het bepalen van een 
rapportwaardering voor het betreffende vakgebied, alsmede voor analyse op groeps-, en 
schoolniveau, enz. Groepsoverzichten van LVS-toetsen vormen de basis voor de 
groepsbesprekingen die driemaal per jaar door de IB met iedere groepsleerkracht worden 
gevoerd. Individuele scoreoverzichten zijn van belang wanneer een leerling is 
opgenomen in het (zeer)  intensieve arrangement in het groepshandelingsplan en/of de 
leerlingbespreking en / of aanmelding bij het zorgteam. 
 
7.5.2.4 Het digitale leerling dossier 
In de individuele leerlingendossiers worden de volgende gegevens bewaard: 

 Overdracht psz/kov 
 observaties kleuters. 
 handelingsplannen> OPP 
 bespreekformulieren en notulen van interne leerlingenbesprekingen 
 eventuele foutenanalyses die naar aanleiding van toets resultaten zijn gemaakt ( 

denk aan PI-dictee, TTA) 
 eventuele gedragsobservatielijsten 
 eventuele onderzoeksgegevens van ‘derden’ (Zorgteam, RIAGG, Audiologisch 

Centrum, Cesartherapie, logopedie) 
 eventuele logopediegegevens 
 eventuele fysiotherapiegegevens 
 eventuele interne of externe observatieverslagen 
 eventuele leerlingsbesprekingsdocumenten 

 
  

In het leerlingendossier zit per schooljaar een lijst met daarop relevante gegevens over 
het kind: gebeurtenissen in de klas of in de thuissituatie, schoolprestaties, gedrag, 
werkhouding, SMW-gegevens, extra-hulp-verslagen, schoolartsgegevens. Wij maken 
steeds meer gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem om gegevens in te bewaren.  
 
Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld: de interne rapportagelijsten, de 
gedragsobservatielijsten, de gegevens van het LVS voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling, handelingsplannen, foutenanalyses en dergelijke. Merendeel van deze 
dossiervorming is in Parnassys te vinden.  

  
Daarnaast beschikken wij over een digitaal leerlingendossier in Parnassys.  Elke 
leerkracht is verplicht om minimaal drie keer per jaar informatie over het functioneren 
van de leerling in te voeren. Bij de overdracht naar de nieuwe groep is dit bijzonder 
nuttig. 
Belangrijk: er wordt zorgvuldig omgegaan met de ordners van het LVS en het digitale 
LVS, volgens de regels die zijn vastgelegd in de Wet op de Privacy. Desgewenst krijgen 
ouders in overleg met de IB inzage in het dossier van hun kind(eren). 
 
Toets- en bespreekkalender 
Alle genoemde toetsen zijn opgenomen in de toets kalender / jaarplanning in de 
klassenmap.  De leerling- en groepsbesprekingen zijn opgenomen in de jaarplanning. Dit 
alles is terug  te vinden in het jaardraaiboek. De Ib-er zorgt ervoor dat het rooster in 
outlook komt te staan.  
     
7.5.2.5 Leerlingbespreking en groepsbespreking, MDO 
Groepsbesprekingen 
Per schooljaar worden er door de IB’er en de individuele groepsleerkracht vier groeps- 
besprekingen gevoerd. Er vinden 2 pedagogische besprekingen en 2 didactische 
besprekingen plaats. De pedagogische besprekingen worden gehouden n.a.v. de afname 
van de scol. De  didactische bespreking wordt gehouden voorafgaand aan het rapport.  
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De leerkracht vult voor beide besprekingen voor de groep een groepsdocument in, 
waarbij relevante gegevens worden genoteerd over gedrag, prestaties, werkhouding, 
motivatie, gezondheid, extra hulp binnen de groep, de thuissituatie en indien van 
toepassing huiswerk. Het gaat erom dat in 1 overzicht de onderwijsbehoefte van alle 
kinderen uit de groep in beeld worden gebracht. Tevens wordt er nagedacht over de 
belemmerende en beschermende factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van een 
kind. De groepsleerkracht geeft het groepsdocument een week voordat de 
groepsbespreking is, waarna de IB’er zich voorbereidt. Hierbij wordt het verleden 
meegenomen, en worden de resultaten van de groep besproken. Indien nodig worden er 
afspraken gemaakt voor een deel van een groep. In het groepsbesprekingsformulier 
staan de afspraken die gemaakt worden over wie wat gaat doen en hoe de ondersteuning 
in de klas zal worden georganiseerd. Er is binnen deze bespreking wel ruimte om 
individuele kinderen te bespreken als dat nodig blijkt te zijn. Als het er meer zijn dan de 
tijd  toelaat, wordt er een andere afspraak gemaakt om deze kinderen wat beter te 
kunnen bespreken tijdens een leerlingbespreking. Zie kopje ‘leerlingbespreking’ 
hieronder. Uit de bespreking kunnen verschillende acties voortkomen zoals bijvoorbeeld 
een extra oudergesprek, nadere observatie door IB-er of school contactpersoon, oproep 
door de schoolarts, extra hulp, contact SMW. Tijdens het rapportgesprek kunnen dan al 
enkele zaken besproken worden. Afspraken en acties worden vastgelegd. De laatste 
bespreking staat in het teken van een zorgvuldige en gedegen overdracht naar de 
volgende leerkracht. Tijdens de bespreking komen ook algemene zaken als 
groepsprocessen en zelfstandig werken aan bod. Het overdrachtsdocument wordt hierbij 
als uitgangspunt genomen. Vanaf schooljaar 2012-2013 staat ook het 
groepsbesprekingsdocument in Parnassys 
  
Leerlingbesprekingen 
Vier keer per jaar is er een leerling bespreking.  De IB’er is hierbij aanwezig. Als een 
leerkracht met een kind is vastgelopen op leergebied en/of sociaal emotioneel gebied en 
niet meer weet wat zijn of haar volgende stap gaat worden kan het kind worden 
aangemeld voor de leerlingenbespreking. De leerkracht vult dan een 
leerlingbesprekingsdocument (mededelingen en bespreeksituaties) in met daarop in het 
kort vermeld wat er tot op heden allemaal is gebeurd en ondernomen en met welk 
resultaat en wat zijn/haar concrete hulpvraag is. Het ingevulde formulier met duidelijke 
vraagstelling en (toets) gegevens wordt gemaild naar de IB-er 
 
Vervolgens wordt het kind besproken om zo te bekijken wat eventueel een goede 
volgende stap zou kunnen zijn. Mogelijke acties: 
 

 nieuw handelingsplan opstellen 
 oudergesprek 
 observatie door school contactpersoon (PPO-Rotterdam) of Intern Begeleider 
 contact met externe hulpverlening 
 SMW 
 aanmelding zorgteam 
 aanmelding AMK 
 aanmelding wijkteam 
 aanmelden voor het MDO 

 
OZO (onderwijs Zorg Overleg) 
Het Onderwijs Zorg Overleg wordt ingezet om problemen bij kinderen en in gezinnen op 
tijd te signaleren en vervolgens snel te kunnen ingrijpen. Door op school overleg te 
voeren met mensen uit verschillende disciplines kan er preventief gewerkt worden en 
snel verwezen worden of ingegrepen, indien nodig, daar een aantal deelnemers de 
bevoegdheid heeft om in een gezin te interveniëren zonder toestemming van de 
betreffende ouders.  
De functie van het MDO is :  
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 samen naar oplossingen zoeken voor problemen, evt. onderzoek doen naar de 
gezinssituatie,  

 gezinnen begeleiden, verwijzen  en toe leiden naar speciale en geïndiceerde zorg 
en (evt.) speciaal basisonderwijs, 

 zorgleerlingen volgen, 
 multidisciplinair afstemmen van zorg, 
 voorkomen voortijdig schoolverlaten, 
 voorkomen van verergering van de problematiek. 

 
Vaste deelnemers zijn; ouders,  de schoolmaatschappelijk werkster, de 
jeugdverpleegkundige, de School Contact Persoon (PPO-Rotterdam)  en IB-ers. Andere 
deelnemers die facultatief kunnen aanschuiven zijn;  voorpostmedewerker van jeugdzorg 
de wijkagent, leerplichtambtenaar   en de leerkracht van het te bespreken kind. Tevens  
kunnen mensen worden uitgenodigd die ook actief betrokken zijn bij het betreffende 
kind, zoals de logopediste, een buurtwerker of een hulpverlener die al in het gezin 
aanwezig is e.d. 
Het overleg vindt volgens planning zes  keer per schooljaar plaats. Het doel van het OZO  
is het delen van de zorg en het feit dat kinderen en het gezin waarin zij wonen 
geregistreerd worden, zorgt ervoor dat er sneller ingegrepen kan worden indien nodig. 
Voor de leerkrachten en de school maakt dat het werk wat minder belastend. 
 
7.5.3 Materiële ondersteuning  
Beschrijving van overige instrumenten die ter ondersteuning van het zorgbeleid worden 
ingezet binnen de school: 

 
7.5.3.1 De orthotheek 
De school beschikt over een goedgevulde orthotheek. Er zijn volop materialen 
beschikbaar voor specifieke extra hulp aan kinderen op allerlei vak- en vormingsgebieden 
en literatuur om de leerkrachten informatie te verstrekken over allerlei 
handelingsmethoden, specifieke stoornissen enz. De orthotheek is ondergebracht in het 
grote IB-kantoor. Tevens kunnen we gebruik maken van de orthotheek KANS (gevestigd 
in de Johannes Martinusschool te Rotterdam Noord) 

 
 

7.5.3.2 Gedragsprotocol 
De school hanteert een gedragsprotocol. Daarin staan de regels en afspraken beschreven 
over hoe wij willen dat kinderen en volwassenen zich behoren te gedragen om een zo 
prettig mogelijk leefklimaat te hebben op school. In het gedragsprotocol staan de 
stappen beschreven die ondernomen worden door de leerkrachten als een kind 
(kinderen) zich niet volgens de gewenste afspraken gedraagt. Dit protocol is in schooljaar 
2014-2015 onder de loep genomen en aangepast in het kader van de gezonde school. In 
2017 maken wij een start met de invoering van “De vreedzame school”. Met dit 
programma voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 willen wij een veilige school realiseren 
voor alle leerlingen.  
Het voornemen is ook om een  protocol op te stellen dat  kan worden gebruikt  bij 
vermoeden van kindermishandeling. In het kader van de Rotterdamse meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling is het de bedoeling dat wij het stappenplan dat door de 
GGD-Rotterdam-Rijnmond is opgesteld gaan gebruiken. Bij vermoeden van mishandeling 
of geweld zal altijd eerst een gesprek met de ouders plaatsvinden. Als het geweld niet 
stopt, wordt overgegaan tot melding. Ouders worden daarvan op de hoogte gesteld. De 
school heeft een aandachtsfunctionaris (IB-er)  
 
7.5.3.3 Rouwprotocol;  
In de map leerkrachten, op het netwerk staat rouwen op school vanuit de RVKO 
opgeslagen.   
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De identiteitbegeleider van de RVKO is tevens  bereid om de school  bij te staan als de 
Mr Van Eijck  met rouwverwerking te maken krijgt en wil daarbij graag adviseren. 
 

 
7.5.3.4 Sociale vaardigheidstraining 
Er is een mogelijkheid tot het volgen van een sociale vaardigheidstraining ingevoerd, ook 
wel ‘Rots en Water’ genoemd. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als 
een weerbaarheids -programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere 
programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief 
waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve 
sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans 
gepresenteerd en getraind. De training rots en water is een onderdeel van de verlengde 
leertijd in de groepen 3 t/m 8. De groepen nemen gedurende 10 weken deel aan deze 
training. De training wordt afgesloten met een certificaat.  

 
7.5.3.5 Lokaalindeling groepen 3-8 
Het is gebruikelijk en wenselijk dat de kinderen in groepjes zitten. Dit is goed voor de 
sociale vaardigheden en bovendien leren kinderen hierdoor samenwerken. In specifieke 
situaties kan een leerkracht in overleg met de bouwcoördinator, IB’er en/of directie 
besluiten de klas op een andere manier in te delen. 

 
7.5.4 Externe ondersteuning 
7.5.4.1 samenwerkingsverband passend onderwijs 
Beschrijf de samenwerkings- en werkverbanden en verwijs naar het ondersteuningsplan. 
Beschrijf op welke wijze het samenwerkingsverband de zorg vorm geeft. 
Neem het zorgplan van de school op. Het schoolondersteuningsprofiel moet hier 
onderdeel van uitmaken. 
PPO Rotterdam werkt wijkgericht. Ieder werkgebied (een of meer wijken) heeft een 
onderwijsarrangeerteam tot haar beschikking. De formatie per onderwijsarrangeerteam 
is vastgesteld naar rato van het leerlingaantal in dat werkgebied. In ieder onderwijs 
arrangeer team zitten de volgende deskundigen:  
 (Psycho)diagnosticus  
 Taal-/spraak specialist  
 Didactische specialist  
 Gedragsspecialist  
 
De overige deskundigheid binnen de onderwijsarrangeerteam is afhankelijk van de 
behoefte van de scholen in het werkgebied. Het onderwijsarrangeerteam heeft ook 
kennis van de deskundigheid binnen de scholen voor basisonderwijs en speciaal 
(basis)onderwijs in het werkgebied en is in staat om onderwijsondersteuningsvragen te 
koppelen aan de deskundigheid in het werkgebied en betrekt deze al in een vroegtijdig 
stadium bij ondersteuningsvragen vanuit een school. Het onderwijsarrangeerteam 
betrekt ook de deskundigheid die er is binnen het samenwerkingsverband als geheel. De 
ondersteuning vanuit het onderwijsarrangeerteam wordt flexibel, op maat en met een 
minimum aan bureaucratie geleverd.  
Er zijn specialismen die niet in alle onderwijsarrangeerteam vertegenwoordigd kunnen 
zijn. Deze zijn ondergebracht in een zogenaamd specialistisch team. Ondersteuning van 
het specialistisch team kan door een onderwijsarrangeerteam op afroep ingezet worden 
binnen de scholen.  
In het specialistisch team zitten de volgende deskundigen:  
 Coördinator voorschools maatschappelijk werk  
 Ouderfunctionarissen  
 Aandacht functionarissen  
 Coördinatoren tussenvoorzieningen  
 Specialistische ambulant begeleiders cluster 3  
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Iedere school heeft vanuit het onderwijsarrangeerteam binnen haar werkgebied een 
vaste school-contactpersoon. De schoolcontactpersoon is het eerste aanspreekpunt als 
het gaat om onderwijsondersteuningsvragen. De schoolcontactpersoon overlegt ook met 
de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en ouders in het onderwijs-zorg-
overleg (OZO).  
De schoolcontactpersoon biedt zelf de benodigde ondersteuning of schakelt het 
onderwijsarrangeerteam in. De schoolcontactpersoon meldt de 
onderwijsondersteuningsvragen aan de teamleider van het onderwijsarrangeerteam. 
 
zorgplicht 
Het is enorm belangrijk dat ouders zich goed kunnen informeren over de 
ondersteuningsmogelijkheden binnen de scholen. Ouders kunnen hun kind dan beter 
gericht aanmelden, waardoor de kans groter is op een goede match tussen kind en 
school. 
In zes of maximaal tien weken moet de ondersteuningsbehoefte van een kind in beeld 
komen, bekeken worden of de school daarin zelf kan voorzien (met eventueel hulp van 
buiten) of dat een andere oplossing meer voor de hand ligt. Ondertussen wordt er 
intensief met de ouders samengewerkt. In dergelijke situaties kan een beroep worden 
gedaan op het onderwijsarrangeerteam dat voor de school ter beschikking staat. Leden 
van het onderwijsarrangeerteam kunnen inhoudelijk meekijken, meedenken over de 
ondersteuningsmogelijkheden, helpen snel de goede deskundigheid te vinden, indien 
nodig een goede communicatie tussen betrokkenen bevorderen en preventief optreden 
wanneer escalatie dreigt. Ook de schoolmaatschappelijk werker kan hierbij een zinvolle 
rol vervullen. 
 
Basisondersteuning 
Alle scholen krijgen ondersteuningsuren ten behoeve van de basisondersteuning van het 
onderwijsarrangeerteam ter beschikking. Van deze ondersteuning kan de school in 
samenspraak met de schoolcontactpersoon gebruikmaken, zonder dat hiervoor 
toestemming van de teamleider van het onderwijsarrangeerteam nodig is. Het gaat 
bijvoorbeeld om een consult of verheldering van de hulpvraag, observatie van de 
leerkracht-leerling interactie en kortdurende (consultatieve) begeleidingstrajecten bij 
enkelvoudige vragen. Bovenstaande activiteiten worden in principe uitgevoerd door de 
schoolcontactpersoon. Deze kan echter ook gebruikmaken van deskundigheid binnen zijn 
onderwijsarrangeerteam. De basisondersteuning is te vinden in het School 
Ondersteuningsprofiel (SOP) van de Mr van Eijck. 
 
Extra ondersteuning 
Extra ondersteuning omvat alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning 
overstijgen. (Zie SOP) 
Aanvullend daarop biedt PPO Rotterdam de volgende arrangementen aan: 
• Psychodiagnostisch onderzoek 
• Leesbehandeling 
• Ambulante begeleiding (didactisch, werkhouding, sociaal-emotioneel, gedrag, jonge 
kind en hoogbegaafdheid) 
• Logopedie (ambulante begeleiding en onderzoek) 
• Speciaal basisonderwijs 
• Speciaal onderwijs (categorie laag, midden en hoog) 
 
Voormalige leerlinggebonden financiering 
Per 1 augustus 2014 is de leerlinggebonden financiering (rugzakfinanciering) beëindigd. 
Het bestuur van PPO Rotterdam heeft voor leerlingen die op de teldatum 1 oktober 2013 
een LGF-budget toegekend hebben gekregen welke doorloopt tot na 1 augustus 2014 
een overgangsrege-ling ingesteld. De LGF-middelen worden nog toegekend zolang de 
leerling met de rugzakindicatie nog aanwezig is op de school. Deze regeling geldt tot 
uiterlijk 1 augustus 2016. Deze regeling geldt ook voor leerlingen die in de periode 1 
oktober 2013 tot 1 augustus 2014 een LGF-budget hebben toegekend gekregen. De 
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bekostiging in de overgangsregeling eindigt op het moment dat de oor-spronkelijke 
indicatie afloopt of op het moment dat de leerling het primair onderwijs verlaat. 
Voor leerlingen die tot 1 augustus 2014 geen rugzak hadden kan het bevoegd gezag van 
de school een arrangement aanvragen bij het onderwijsarrangeerteam, zoals ambulante 
begeleiding. In incidentele gevallen kan het bevoegd gezag van de school voor maximaal 
1 schooljaar (dus tot 2015-2016) een bedrag aanvragen ter hoogte van maximaal het 
reguliere deel van de rugzak (ta-rief 2013-2014). Het gaat om een bedrag van maximaal 
€ 7.000,- per leerling per jaar. 
 
Procedure en voorwaarden 
Scholen kunnen zelf de benodigde gegevens uit hun dossier verzamelen of, als zij dat 
makkelijker vinden, het (digitaal aan te leveren) aanvraagformulier op de website 
gebruiken. Het aanvraagformulier is dus niet verplicht. 
De schoolcontactpersoon onderhoudt bij de aanvraag van een arrangement de contacten 
met de school, de ouders en eventuele externen en bewaakt het proces. De teamleider 
van het onderwijsarrangeerteam is eindverantwoordelijk voor het proces. 
De schoolcontactpersoon heeft voorafgaand aan de aanmelding ruggespraak met de 
teamleider van het onderwijsarrangeerteam, omdat deze een totaaloverzicht heeft van 
de ingezette ondersteuning in de wijk. 
Het onderwijsarrangeerteam toetst of de leerling voldoet aan de criteria: 
Algemene criteria 
1. De schoolcontactpersoon heeft ruggespraak gehad met de teamleider van het 
onderwijsarrangeerteam over de aanvraag. 
2. De school en de schoolcontactpersoon hebben de ouders betrokken bij de aanvraag en 
de ouders stemmen hiermee in. 
3. De school levert (naast algemene gegevens van de leerling, de ouders en de school) in 
ieder geval de volgende gegevens aan: 
• De aanleiding voor en het doel van de aanvraag 
• De personen en instanties die betrokken zijn bij de ondersteuning van de leerling 
• De gegeven ondersteuning en het effect daarvan 
• Een recent overzicht van niet-methodegebonden toetsen 
• De belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het 
onderwijsleerproces 
• De onderwijsbehoeften van de leerling op het gebied van 
A. De hoeveelheid aandacht en tijd 
B. Onderwijsmaterialen 
C. Ruimtelijke omgeving 
D. Expertise 
E. Samenwerking met andere instanties 
• De ondersteuningsbehoeften van de school en de ouders 
 
Aanvullende criteria toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs 
1. De leerling is tussen de 5½ en 11½ jaar oud. Een beredeneerde afwijking is mogelijk. 
2. De school kan onvoldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de 
leerling, ook met extra ondersteuning van de eigen school, andere scholen in de wijk of 
het samenwerkingsverband. 
3. Andere scholen in de woonomgeving van de leerling kunnen onvoldoende tegemoet 
komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, ook met extra ondersteuning van die 
scholen, andere scholen in de wijk of het samenwerkingsverband. 
4. Een of meer schoolondersteuningsprofielen binnen het speciaal basisonderwijs komen 
tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
Aanvullende criteria toelaatbaarheid speciaal onderwijs 
1. De leerling is tussen de 3½ en 12 jaar oud. Een beredeneerde afwijking is mogelijk. 
2. De school kan onvoldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de 
leerling, ook met extra ondersteuning van de eigen school, andere scholen in de wijk of 
het samenwerkingsverband. 
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3. Andere scholen in de woonomgeving van de leerling kunnen onvoldoende tegemoet 
komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, ook met extra ondersteuning van die 
scholen, andere scholen in de wijk of het samenwerkingsverband. 
4. De schoolondersteuningsprofielen binnen het speciaal basisonderwijs komen 
onvoldoende tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 
5. Een of meer schoolondersteuningsprofielen binnen het speciaal onderwijs komen 
tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal 
(basis)onderwijs wint het onderwijsarrangeerteam advies in van twee deskundigen. Het 
eerste deskundigenadvies wordt bij voorkeur uitgebracht door de schoolcontactpersoon. 
Voor het tweede deskundigen-advies wordt vanuit het onderwijsarrangeerteam een 
professional gevraagd met relevante deskundigheid ten aanzien van de speciale 
onderwijsvraag van de leerling. Zo kan het zijn dat er een orthopedagoog, psycholoog of 
maatschappelijk werker vanuit het onderwijsarrangeerteam wordt gevraagd. In 
voorkomende gevallen kan er op consultbasis een deskundigenadvies worden gevraagd 
aan de jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Revalidatiecentrum 
Rijndam. Voor een kinderpsychiaters deskundigenadvies kan het diagnostiekteam van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin worden geconsulteerd. 
Los van deze wettelijk verplichte adviezen kunnen de medewerkers van het speciaal (ba-
sis)onderwijs worden ingeschakeld voor een observatie of advies ten aanzien van 
passende onder-wijsondersteuning. Ouders kunnen een oriënterend bezoek brengen aan 
een school voor speciaal (basis)onderwijs voordat zij hun beslissing nemen ten aanzien 
van de uitgebrachte adviezen. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring 
Het onderwijsarrangeerteam stelt (in nauw overleg met de ouders en de intern 
begeleider) een inhoudelijk onderbouwd eindadvies op. Het eindadvies omvat een 
integratief beeld (inclusief de deskundigenadviezen), een beschrijving van de 
onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuning die de leerling derhalve nodig 
heeft, het soort onderwijs waarnaar wordt verwezen, de categorie van bekostiging 
hiervan en de data van ingang en einde van de toelaatbaarheidsverklaring. De 
formulering van het eindadvies gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de teamleider 
van het onderwijsarrangeerteam. 
Het eindadvies wordt ondertekend door het bevoegd gezag van de school en door de 
ouders. De leden van de toelaatbaarheidscommissie beoordelen het eindadvies op 
volledigheid en zorgvuldigheid. De voorzitter van de toelaatbaarheidscommissie geeft 
vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring af. Dat gebeurt in principe binnen een week 
na ontvangst van het eindadvies. Een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring wordt 
verzonden aan het schoolbestuur, de ouders, de school waar de leerling wordt 
ingeschreven en het onderwijsarrangeerteam. De school waar de leerling wordt 
ingeschreven ontvangt ook een kopie van het eindadvies. 
 
Toelaatbaarheidsverklaringen zijn altijd tijdelijk tenzij een kind gezien zijn 
onderwijsbehoeften permanent aangewezen is op een speciale 
(basis)onderwijsvoorziening. Het onderwijs op een les-plaats zal vaker dan voorheen 
gericht zijn op terugkeer van de leerling naar het regulier basisonderwijs. Dit laatste 
betekent ook dat de school, die de aanvraag voor de lesplaats heeft gedaan, goed 
geïnformeerd blijft over en betrokken wordt bij de vorderingen van de leerling op de les-
plaats. 
 
7.5.4.2 Contacten met hulpverleners: SMW en schoolarts 
De afspraak is dat contacten met derden (schoolarts, logopedisten, Cesar therapeuten, 
enz.) altijd verlopen via de IB’er. Het is uiteraard mogelijk dat de IB’er met een 
groepsleerkracht afspreekt dat deze het contact met een bepaalde logopedist of 
therapeut onderhoudt, maar voor de voortgang en de controle hierop, moeten de IB’er 
en de ouders hiervan altijd vooraf op de hoogte zijn gesteld. Alle schriftelijke informatie, 
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die vanuit de school naar andere instanties wordt opgestuurd, dient altijd vooraf aan de 
IB’er te zijn voorgelegd. Deze informatie wordt bovendien altijd gekopieerd en bewaard 
in de digitale  individuele leerlingendossiers. 
  
De schoolarts 
Leerlingen worden de komende jaren niet meer automatisch door de schoolarts 
opgeroepen voor onderzoek in het schooljaar voor ze naar groep drie gaan. (op 5- á 6-
jarige leeftijd). De GGD is samen met de gemeente en Jeugdzorg bezig met het invoeren 
van een digitaal volgsysteem voor de leeftijd van 0 tot 21. Daardoor is er geen ruimte 
meer om alle  ongeveer 6-jarigen op te roepen. Afgesproken is dat alleen kinderen waar 
al een zorgdossier van is worden opgeroepen, alsook kinderen die op verzoek van de 
IB'er worden aangemeld omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling, thuissituatie of 
anderszins. De meeste kinderen worden eerst gescreend door de jeugdverpleegkundige. 
Als zij het noodzakelijk vindt om de kinderen door te sturen naar de schoolarts dan 
gebeurt dat. Zo krijgt de schoolarts meer ruimte en tijd om zich met de echte 
zorgdossiers bezig te houden. 
Kinderen waarvan in het geheel geen medische gegevens bij de schoolarts bekend zijn, 
bijv. bij neveninstromers die rechtstreeks uit het buitenland hier op school komen, 
krijgen ook een oproep van de schoolarts.  
En verder kan de schoolarts een kind oproepen als eerder schoolartsonderzoek hiertoe 
aanleiding geeft, bijv. wanneer een eerdere gehoortest was mislukt. 
Een leerkracht kan ook zelf (via de IB’er) een onderzoek aanvragen.  
Wanneer een leerling wordt opgeroepen, gebeurt dit via een oproeplijst die aan de school 
wordt gegeven. Er wordt bijgehouden welke kinderen op welke data zijn opgeroepen. 
Ouders krijgen de oproep thuis gestuurd.  
Leerlingen die door de schoolarts zijn gezien, worden door de IB’er en de jeugd verpleeg- 
kundige besproken. Dit overleg vindt eenmaal per jaar plaats, tenzij de schoolarts/jeugd- 
verpleegkundige  reden heeft om te overleggen over een leerling die bij hem is geweest. De 
informatie die uit dit overleg naar voren komt, wordt door de IB’er naar de groepsleerkracht 
doorgegeven en tevens genoteerd op de datalijst van de betreffende leerling in Parnassys.  
Voor de  zesjarigen waarover de leerkrachten zorgen hebben wordt een vragenlijst 
ingevuld. De gegevens worden door de schoolverpleegkundige besproken met de IB’er. Die 
bespreekt de kinderen met de betreffende leerkrachten. 
 
Schoolgebonden Maatschappelijk Werk 
Het SMW wordt op de volgende manieren ingezet:  
 
 Voor hulp aan kinderen met sociaal-emotionele problematiek. 
 Voor hulp aan ouders die problemen hebben op het gebied van de opvoeding van hun 

kinderen. 
 Voor de ondersteuning van leerkrachten die problemen hebben bij de begeleiding van 

kinderen met sociaal-emotionele problematiek of problemen in de thuissituatie. 
 Voor hulp aan ouders en leerkrachten bij het verwijzen van ouders en kinderen naar 

andere hulpverleningsinstanties. 
 Soms is het nodig dat er op school iets extra’s geboden moet worden om het leren, of 

kunnen leren, van uw kind te verbeteren. Het kan zijn dat uw kind dan aangemeld 
moet worden bij PPO-Rotterdam  om de ondersteuning te krijgen die nodig is. De 
smw-er draagt dan haar steentje bij door een sociale rapportage te schrijven over het 
kind. Dat is een rapportage over de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot 
nu.  
 

Zowel ouders als leerlingen kunnen een beroep doen op de schoolmaatschappelijk 
werker. Een aanmelding voor schoolmaatschappelijk werk loopt echter altijd in overleg 
met de intern begeleiders. Zij vullen een aanmeldformulier in met daarbij de hulpvraag 
geformuleerd. Kinderen kunnen via hun leerkracht een gesprek aanvragen. 
Het telefoonnummer en de dagen waar de SMW-er werkt staan in de schoolgids vermeld.  
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Gesprekken met de SMW-er zijn in principe vertrouwelijk. Wanneer de problematiek van 
de ouders of kinderen gerelateerd is aan de school wordt door de SMW-er altijd aan 
ouders gevraagd of zij informatie aan de school mag doorspelen. Zij houdt een eigen 
dossier bij van haar cliënten dat voor de school niet inzichtelijk is. Wanneer ouders 
hiervoor toestemming verlenen, wordt informatie met de school uitgewisseld. Er vindt 
regelmatig overleg plaats tussen de IB-er en de SMW-er . Hiervan worden korte 
aantekeningen bijgehouden in het leerlingdossier in parnassys. Op de datalijst van de 
leerling wordt alleen bijgehouden wanneer het SMW is gestart en wanneer het is 
afgesloten. De IB-er en de SMW-er bepalen zelf welke informatie voor school relevant is 
en wat er dus met de groepsleerkracht van het kind wordt besproken. De SMW-er heeft 
toegang tot alle leerling- en groepsdossiers. 
De maatschappelijk werkster onderhoudt externe contacten met bijvoorbeeld het 
wijkteam, gaat naar het casuïstiekoverleg indien daar kinderen van onze school of het 
gezin, waarin het kind woont, op de agenda staat. De school (meestal de IB-er) kan via 
de maatschappelijk werker ook kinderen aanmelden voor het casuïstiekoverleg. 
 
Dit zorgplan geeft inhoud aan de zorgstructuur op de Mr Van Eijck.  
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Hoofdstuk 8: Brede Schoolplan 
 
De school gaat uit van de gedachte dat leerprocessen bij kinderen voor een groot deel 
(70-80%) buiten de schooltijd plaatsvinden. Om kinderen goed toe te rusten voor 
vervolgstudies en volledige maatschappelijke zelfstandigheid, is een goede afstemming 
tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten/leerarrangementen en tussen verschillende 
opvoedkundige milieus van groot belang. 
Ouders, leerkrachten, partners van jeugdinstellingen en andere professionals worden 
gezien als partners in de opvoeding van het kind. 
Door de uitbreiding van leertijd komen er extra mogelijkheden om te werken aan beter 
presteren.  
In aansluiting op de stedelijke programma’s voor meer leertijd (zoals Brede School) 
waarin binnen de extra leertijd meer ruimte voor maatwerk gewenst wordt en gerichtheid 
op de ontwikkeling van kinderen, wordt op school op de volgende wijze uitwerking 
gegeven aan dit thema. 
 
Sinds september 2007 is de Meester van Eijckschool een school voor kunst en cultuur. 
De school streeft ernaar om kunst en cultuur in het curriculum te integreren. 
Uitgangspunten zijn dat:   
 
- ieder kind eigen talenten heeft, 
- ieder kind die talenten tot uitdrukking moet kunnen brengen en daarin door de school  
  moet worden gestimuleerd. 
 
De leerlingen kunnen via cultuureducatie onder meer hun sociale competenties 
ontwikkelen. De school biedt een veilige (leer)omgeving, zodat de leerlingen 
ingewikkelde, meerduidige, metaforische en emotionele zaken met vertrouwen leren aan 
te pakken. Kunst en cultuur sluiten nauw aan bij de visiewoorden van de school, te weten 
autonomie, sociale vaardigheden, vrijheid maar geen vrijblijvendheid en intrinsieke 
motivatie. Door de leerlingen aan te spreken op wat ze kunnen (hun talenten), groeit hun 
zelfvertrouwen en leren ze barrières op belemmerende terreinen makkelijker te 
overwinnen. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen een houding waarin moeten leren plaats 
maakt voor willen leren.    
 
Zie voor een specifieke uitwerking ons meerjarenplan 2017 en verder. 
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1. Organogram van de Multifunctionele school 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Beleidsplan ICT  
 
De RVKO onderschrijft de noodzaak en het belang van technologie, media en ICT voor leren en 
onderwijs.  
Technologie, media en ICT zijn geen doel op zich. Het zijn middelen om het leren te verrijken, de 
onderwijspraktijk efficiënter en effectiever in te richten, en om maximale differentiatie in ons 
onderwijs te realiseren. Digitale geletterdheid als onderdeel van de 21-eeuwse vaardigheden is voor 
al onze leerlingen een leerdoel.  
 
De RVKO wil onderwijs van hoge kwaliteit realiseren voor alle leerlingen. Onderwijs dat maximaal  
ondersteund wordt door technologie, media en ICT. De ondersteuning en integratie van technologie, 
media en ICT resulteert in een leeromgeving en onderwijsaanbod dat goed aansluit op de 
leerbehoeften van leerlingen van nu en de toekomst.  
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Door een beredeneerde inzet van technologie, media en ICT ondersteunen we alle leerlingen in hun 
talentontwikkeling. 
 
Daarmee realiseren we toekomstbestendig onderwijs, dat goed aansluit op de technologische 
maatschappij en de mediarijke leef- en werkwereld waarin onze leerlingen nu en in de toekomst 
opgroeien. 
 
Onze uitgangspunten 
Technologie, media en ICT zijn de motor om de differentiatie in leren beter tot stand te laten komen. 
Dit sluit aan op onze gezamenlijke ambitie om Passend Onderwijs te realiseren.   
Technologie, media en ICT zijn een motivatiekatalysator voor onderzoekend leren. 
 
Wat is onze succesformule  
• Ons strategische beleid is de basis van ons handelen: daarbij geldt pas toe of leg uit. 
• We handelen vanuit subsidiariteit: de uitvoeringspraktijk is vertrekpunt voor ons handelen. 
 Er is ruimte voor schoolspecifieke invulling van de beleidskaders. Daar waar samen optrekken 
 binnen de RVKO gunstig is en meerwaarde biedt doen we dat.  
• We zijn een lerende organisatie: wij leren van elkaar en zoeken elkaar, off- en online, actief 
 op  
• Alle RVKO-scholen hebben een beredeneerd aanbod op het gebied van Technologie, media 
 en ICT en geven aan hoe dit ondersteunend is aan hun onderwijs. 
• Alle RVKO scholen hebben de 21e eeuwse vaardigheden inzake digitale geletterdheid in hun 
 leerstofaanbod opgenomen. 
 

 
 De technische inrichting is onder beheer van Heutink 
 Informatievoorziening (via email + website) 
 Administratief beheer (Parnassys) 
 Leerlingvolgsysteem (Parnassys) 
 Scholing personeel (Pabo Thomas More/RVKO) 
 Software (zie ICT plan) 
 BRON (administratie en directie) 
 Digitale aanlevering gegevens aan de Inspectie van het Onderwijs (directie) 
 Voor een specifieke uitwerking verwijzen wij naar ons meerjarenplan 2015 en 

verder. 
 

3. Zorgplan (zie apart deelplan: hoofdstuk 7) 
 

4. Voorschoolplan (zie apart deelplan: hoofdstuk Voorschoolplan) 
 

6. Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap 
(zie schoolgids en ouderbeleidsplan) 

In eerste instantie richt onze medewerker ouderbetrokkenheid zich op educatief 
partnerschap. Zij zorgt voor de onderwijskundige ondersteuning die ouders hun kinderen 
kunnen geven om op die manier de schoolprestaties van hun kind te bevorderen. 
Daarnaast zijn we als school gericht op de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. 
Wij vinden het echter van het grootste belang om ook goede contacten met de ouders te 
onderhouden, omdat wij van mening zijn dat ouders en leerkrachten samen 
verantwoordelijk zijn voor het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van kinderen om 
zo te komen tot goede schoolresultaten. 
Tevens willen wij er voor de ouders zijn om hun bij te staan en te stimuleren om hun 
eigen ontwikkeling voortgang te geven. 
Wij bieden ouders: 
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 Binnen de school een ontmoetingsruimte (ouderkamer) om tot ontmoeting te 
komen en een luisterend oor te vinden bij elkaar en vanuit school. 

 De mogelijkheid om mondeling informatie te krijgen over verschillende 
“schoolse” onderwerpen. (bijvoorbeeld over rapporten, de ouderraad, MR, 
ouderthemabijeenkomsten). 

 Ondersteuning bij opvoedingsproblemen. 
 Schoolmaatschappelijk werk. 
 Informatie over de mogelijkheden van buurt- en wijkfaciliteiten voor hen en 

voor hun kinderen. 
 Stimulering tot het gebruik van de buurt- en wijkfaciliteiten door hen en hun 

kinderen. 
 Vergroten van betrokkenheid vanuit de school bij de buurt en leefomgeving 

van ouders en kinderen. 
  
7. Nieuwe Brede School activiteiten ouders 
In de activiteiten die we organiseren moet sprake zijn van een wisselwerking tussen thuis 
en school, gericht op het welzijn van het kind en de verbetering van zijn/ haar kansen. 
Om zowel de aan behoeftes van de ouders als de behoeftes van de school tegemoet 
gekomen  worden de volgende activiteiten aangeboden en georganiseerd:  

 Koffie/thema ochtenden 
 (Integratie)activiteiten ouderconsulent  
 Reguliere oudercontacten 
 Normen, waarden, sociale competentie en burgerschap  
 Herstructureringsgebieden 

 
8. Nieuwe Brede School activiteiten leerlingen (zie schoolgids) 

 Verlenging en doorbreking lesrooster met extra leertijd. 
Op het gebied van dans en muziek zijn  doorlopende leerlijnen ontwikkeld door de SKVR.  
De doorlopende leerlijn dans is voor de groepen 3 t/m 8. In de danslessen wordt 
aangesloten bij de taalthema’ s uit de klas. Er wordt gewerkt met lesblokbeschrijvingen 
waarin de leerkracht kan volgen in welke periode aan welke thema’s wordt gewerkt.    
De doorlopende leerlijn muziek is voor de groepen 1 t/m groep 7. In de groepen 1 t/m 4 
krijgen de kinderen in de IKEI lessen zang en voorbereidend instrumentaal les. In de 
groepen 5 en 6 volgen de kinderen de IKEI lessen gitaar/viool. Naast een optreden in 
Concertgebouw De Doelen aan het eind van groep 6 worden getalenteerde vioolleerlingen 
geselecteerd voor het volgen van extra lessen viool via het Hellendaalinstituut.   
 
In de periode 2015 en verder zullen deze lessen worden gecontinueerd. 
 
Op het gebied beeldend zijn verschillende activiteiten ontwikkeld die zullen worden 
gecontinueerd: 
1) Samenwerking met Villa Zebra voor de peuters en de onderbouw.  
In de lessen beeldend voor de peuters en de onderbouw wordt aangesloten bij de 
taalthema’s uit Puk en Ko. Ook is er aansluiting bij de thema’s uit de klas. Dit alles 
gebeurt in nauw overleg met de leerkrachten uit de onderbouw (via de bouwcoördinator) 
en de ICC ‘er die het proces bewaakt.  
 
2) Aan de school is een kunstenaar uit de wijk verbonden die wekelijks met de kinderen 
uit de groepen 4 in Wonderwereld aan de slag gaat. De leerkrachten gaan met de 
kunstenaar in overleg over welke thema’s/vakgebieden tijdens de lessen aan bod komen. 
De kunstenaar verwerkt dit op creatieve wijze zodat thema’s / vakgebieden vanuit een 
andere optiek aan bod komen. Bovendien zijn  de leerkrachten van de groepen 4 bij de 
lessen beeldend aanwezig zodat hetgeen in de lessen beeldend is behandeld een vervolg 
kan krijgen in de klas.   
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3) De groepen 5 t/m 8 volgen in blokken lessen Kunst van een bekwame vakkracht die in 
de periode 2014 2018 zal aansluiten bij de Kaleidoscopische visie van de school en de 
thema’s vanuit de lessen Wereldoriëntatie en taal.  
 
Bij de lessen Rots en Water wordt de methode “Kinderen en hun sociale talenten”  
gevolgd naast de lessen vanuit Rots en Water. De leerkracht is bij de les aanwezig en 
zorgt voor een vervolg van deze lessen in de klas. Dit bevordert het groepsproces en 
sfeer en werkklimaat in de klas.   
  
Voor de periode 2015 en verder staan ook nieuwe samenwerkingsverbanden op het 
programma:  
- Samenwerking met Villa Maas: de kinderen uit de groepen 3 volgen wekelijks 
volgens bepaalde blokken lessen Theater en Beeldend. Inzet is enerzijds om een 
doorlopende leerlijn theater en beeldend te ontwikkelen en anderzijds om, via de 
verbeelding, de taalvaardigheid te vergroten. Leerkrachten, theaterdocent en docent 
beeldend zullen regelmatig overleggen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
taalthema’s in de klas. Bovendien zijn de leerkrachten uit de groepen 3 wekelijks 
aanwezig zodat inbedding in het curriculum gewaarborgd wordt.    
- Media Atelier voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.  
In het schooljaar 2014 – 2015 start SKVR Fotografie & Media met een serie van kunst ID 
media lessen op de school. Centraal in deze samenwerking staat de vraag hoe de media 
kunnen worden ingezet in de ontwikkeling van de 21 st century skills bij de leerlingen 
van deze groepen. 
Streven is om in de periode 2015 en verder door te groeien naar een samenhangend 
aanbod voor de groepen 5 t/m 8. Een aanbod waarbij in de groepen 5 sprake is van 
kennismakingslessen. En waarbij de groepen 6 t/m 8 werken in het Atelier: een structuur 
waarbij eigen onderzoek, het proces en de toepassing van de “atelier” vaardigheden in 
de reguliere lessen centraal staat. Het Atelier is in deze constructie synoniem voor 21 st 
century skills.  
De SKVR vakdocent gaat in samenwerking met de groepsleerkracht actief op zoek naar 
aanknopingspunten (zoals bijvoorbeeld werkvormen, afspraken, opdrachten of thema’s) 
om de verworven vaardigheden een plek te geven in de reguliere les.  
Bij dit proces zal, naast de leerkracht,  ook de ICT ‘ er van de school nauw betrokken 
zijn.   
Om samenhang tussen de leergebieden te waarborgen heeft de school een bewuste 
keuze gemaakt voor de programmering van de lessen Techniek vanuit Technika 10. 
- Continuering van de lessen Techniek voor de groepen 5 t/m 8 waarbij het streven 
is een link te leggen tussen de lessen Techniek, Nieuwe Media en 21st century skills.  
 
Door het integreren van kunst en cultuur in het onderwijs wordt een krachtige 
leeromgeving gecreëerd waarin de leerstof beter beklijft, creatieve leerprocessen op 
gang worden gebracht en verbanden worden gelegd met de diverse leergebieden. 
De school heeft een ICC’er (coördinator verlengde leertijd) die de processen volgt en 
waarborgt.  
 



Schoolplan Mr Van Eijck 2017 en verder 

 

Met het programma verlengde leertijd 2014 – 2018 wil de school:  
- meer aansluiting bij de reguliere lessen (taal, rekenen, Wereldoriëntatie) en zet 
hiermee in op het verbeteren van de CITO scores. 
- Een relatie tussen de vakgebieden onderling:  
1) Dans, Theater, Beeldend  en 
2) Techniek, Beeldend en Nieuwe Media  
werken rondom hetzelfde thema maar ieder vanuit de eigen discipline zodat thema’s op 
verschillende wijzen aan bod komen en worden verwerkt.  
- zich blijven inzetten voor talentontwikkeling van de kinderen. 

 
9. Voorschoolse, tussentijdse en naschoolse opvang 

 Opvang voor schooltijd door kinderopvang IJsselmonde en Mundo 
 Overblijfmogelijkheden/organisatie door leerkrachten en hulpouders 
 Opvang na schooltijd door kinderopvang IJsselmonde en Mundo 
 Professionalisering van de medewerkers 
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Hoofdstuk 9: Gedragsprotocol   
      
1. Achtergrond en doelstellingen 
Zoals we in onze visie op onderwijs aangeven, vinden we het heel belangrijk om op 
school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd 
voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit 
willen we onder meer bereiken door duidelijke regels en afspraken en een transparant 
beleid ten aanzien van ongewenst gedrag. Het protocol heeft betrekking op iedereen die 
op enige wijze betrokken is bij de school.  

2. Begripsbepaling 

Ongewenst gedrag is als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een 
individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of 
intimiderend ervaart. 
 
Hieronder ongewenst gedrag onderverdeeld in categorieën 
a) Verbale agressie uit zich o.a. in : 

» Kwaad schreeuwen, gematigd vloeken, persoonlijke beledigingen uiten. 
» Grof vloeken, zware beledigingen uiten, woede-uitbarstingen. 
 

b) Bedreigingen uiten zich o.a. in : 
» Dreigen zichzelf of de ander in het hier en nu iets aan te doen. 
» Het maken van dreigende gebaren, naar kleding grijpen, dreigen op iemand af 

te komen. 
» Met een voorwerp in de hand, dreigen zichzelf of de ander in het hier en nu 

iets aan te doen. 
» Bedreiging van huis en haard in de toekomst. 

 
c) Fysieke agressie uit zich o.a. in : 

» Slaan, schoppen, duwen, haren trekken, krabben, spugen, bijten, met 
objecten naar anderen gooien. 

» Anderen aanvallen, waarbij lichte verwondingen worden toegebracht. 
» Anderen aanvallen waarbij ernstige verwondingen worden toegebracht. 

 
d) Agressie gericht op objecten uit zich o.a. in: 

» Kwaad met de deuren smijten, objecten neergooien, tegen meubilair 
schoppen, op vloeren urineren, spugen, dit alles zonder materiële schade. 

» Kleding kapot scheuren, muren bekladden, objecten kapot maken, met spullen 
smijten, ruiten kapot slaan of schoppen etc. waarbij materiële schade wordt 
toegebracht. 

 
 
3. Betrokkenen 
Alle betrokkenen houden zich aan dit protocol. 
Als er sprake is van ongewenst gedrag waarbij één of meerdere betrokken zich niet meer 
kunnen houden aan de afgesproken richtlijnen dan kan de directie en / of staf (= ib- 
bouwcoördinatoren) van de school treffende maatregelen nemen. (zie hoofdstuk 5 van 
het stappenplan) 

 
Onder de noemer “ Betrokkenen” vallen: 

 
a) De school: 

Onder de noemer ‘school’ valt: 
      De Mr van Eijck aan de Ruimersdijk 100 te Rotterdam 
      De omschreven school is onderdeel van de RVKO.  
      Tevens vallen onder de noemer ‘school’ alle locaties waar betrokkenen verblijven  
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      in het kader van het lesprogramma. De directie van de school draagt hier  
      verantwoordelijkheid voor. 

 
b) De medewerker: 

Onder de noemer ‘medewerker’ worden alle medewerkers bedoeld die 
verantwoordelijkheid dragen voor het schoolbeleid en direct of indirect betrokken zijn 
bij de individuele leerling. De directie van de school draagt verantwoordelijkheid voor 
de medewerker. 

 
c) De leerling: 

Onder ‘leerling’ worden alle kinderen omschreven die les krijgen op de 
bovengenoemde school en/of staan ingeschreven op de betreffende school.  
De medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor die leerling. 

 
d) De ouders/verzorgers: 

Onder deze noemer vallen alle volwassenen die zorg dragen voor een bij de school 
betrokken leerling.  
 

e) Gasten: 
Onder de noemer ‘gasten’ vallen alle op school aanwezige mensen die niet direct 
onder één van de bovenstaande noemers te plaatsen is en op uitnodiging van één 
van bovenstaande mensen/instanties reden heeft tot aanwezigheid.  

 
4.  De richtlijnen 

De school treft de nodige maatregelen met betrekking tot; 
» De veiligheid van de leerlingen. 
» Het scheppen van een verantwoord pedagogisch klimaat. 
» Het werken met een transparante procedure waarbij de school 

belanghebbende uitnodigt voor een overleg. 
» Het aanbieden van richtlijnen en hulpmiddelen om het pedagogisch handelen 

van de medewerker te optimaliseren.  
» het opstellen van vaste school- en klassenregels.  
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“Zo zijn onze manieren op de Mr Van Eijckschool!” 
 
Onderbouw: 
 
1.  Wij zijn aardig voor elkaar en doen elkaar geen pijn 
 
2.  Als ik zeg stop dan hou je op, doe je dat niet dan ga ik naar de juf. 
 
3.  Wij luisteren naar elkaar; 
 
4.  Ik kies zelf wat ik wil doen; 
 
5.  Ik begin meteen met mijn werkje en stoor niemand. 
 
6.  We spelen samen en iedereen mag meedoen. 
 
7.  Wij ruimen netjes op. 
 
Midden- en bovenbouw: 
 
1. Aardig doen 
 

We gaan op een fijne manier met elkaar om. We praten met elkaar en we spreken 
elkaar aan met de eigen naam. 
 

2. Jezelf presenteren 
 

Iedereen heeft het recht op een eigen mening en om zichzelf te zijn. Wij mogen 
van mening verschillen. 

 
3. Ervaringen delen 
 

Wij luisteren naar elkaar ervaringen en meningen. 
 

4.       Omgaan met ruzie 
 

Meningsverschillen kunnen voorkomen, maar die praten we uit. 
 

5.       Opkomen voor jezelf 
 

Als ik gedrag van een ander onprettig vind, dan zeg ik “stop” en laat ik de ander 
weten wat er niet prettig was. 

 
6.       Een keuze maken 

 
Als ik iets mag kiezen, denk ik zelf na over wat ik graag wil. Een ander kan en 
mag een andere keuze maken. 

 
 
 
7.       Een taak uitvoeren 
 

Bij een taak concentreer ik mij op de opdracht en zorg ik ervoor dat iedereen 
ongestoord zijn werk kan doen. 

 
8.       Samen spelen en werken 
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Tijdens het samen spelen en werken houden we rekening met anderen. Iedereen 
mag meedoen en ik houd me aan de spelregels. 

 
9.       Materialen 

 
Ik zorg goed voor eigen en andermans spullen. Ik ruim ze netjes op en ik houd ze 

heel. 
 
10.       Pesten 

 
Pesten moet de school uit. Als ik dit zie of merk, meld ik het bij de juf of meester. 

 
 
Preventieve aanpak 
 
 Acties om de schoolregels en het gedragsprotocol onder de aandacht van ouders te 

brengen en hen bij het gedrag van hun kind op school te betrekken: 
a. Regels in de nieuwsbrief plaatsen. 
b. De regels zichtbaar in de school hangen. 
c. Stukje over het gewenst gedrag in de schoolgids plaatsen. 
d. De regels tijdens de kennismakingsavond bespreken 
e. Ouders aanspreken op ongewenst gedrag. 

 
 Acties om de regels en afspraken zo duidelijk en concreet mogelijk te maken voor 

kinderen en hen expliciet aan te leren hoe zij zich aan deze regels en afspraken 
moeten houden: 
f. Regels in de nieuwsbrief plaatsen. 
g. De regels zichtbaar in de school en de klas hangen. 
h. De regels met de kinderen bespreken. 
i. De kinderen aanspreken op ongewenst gedrag, gebruik maken van het “oeps 

–blad” (zie stap 4) 
 
5. Stappenplan ongewenst gedrag 

 
Dit stappenplan geeft aan hoe er gehandeld moet worden bij ongewenst gedrag van een 
leerling. 
 
 Stap 1 

In de eigen klas gebruikt de leerkracht / vakkracht een vast systeem (denk aan 
regels, handelingsplannen, aparte tafel voor time-out) voor de groep of een 
individuele leerling waarmee geprobeerd wordt het gedrag te reguleren. 

 
 Stap 2  

Indien naar de mening van de leerkracht / vakkracht het gedrag van de leerling 
onvoldoende gereguleerd kan worden in de klas, wordt de leerling naar een vaste 
collega gestuurd met werk. Het gaat dan om een collega in een klas ernaast of in de 
buurt. Tijdens de VLT wordt de leerling opgevangen door de brede school coördinator.  
De leerkracht/coördinator begeleidt de leerling daarbij, maar pakt hem/haar niet 

vast. 
Vastpakken mag alleen in geval van fysiek geweld, waarbij de omgeving van de 
leerling of de leerling zelf gevaar loopt. 

 
(Wanneer de leerling weigert naar de collega te gaan, stuurt de leerkracht een kind 
naar de achtervang met het verzoek het kind uit de klas te komen halen. Het kind 
gaat dan direct naar de achtervang). 

 
N.B. Achtervang zijn intern begeleiders, bouwcoördinatoren en de directie. 
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 Stap 3 

Het doel is rustig worden bij de andere collega. De tijdsduur wordt vooraf 
afgesproken, het streven is 10 tot 15 minuten of tot aan de start van een andere 
activiteit in de klas. 

 
(Indien het gedrag van de leerling bij de collega niet gereguleerd kan worden, gaat 
de leerling naar de achtervang). 

 
 Stap 4 

Als de tijd om is, haalt de vaste leerkracht het kind op / tijdens de VLT brengt de 
brede school coördinator het kind zelf terug naar de activiteit. 
Het ongewenste gedrag wordt met de leerling besproken. Aangegeven wordt welk 
gedrag wel gewenst is en dat de leerling een nieuwe kans in de eigen klas / bij de 
VLT krijgt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het OEPS blad (bijlage 3) 
Indien het kind bij de achtervang is, zal de achtervang bepalen wanneer het kind 
rustig genoeg is om weer teruggebracht te worden.  
De leerkracht maakt een aantekening in Parnassys en brengt de ouders en 
IB op de hoogte van het gedrag van het kind.  
. 

 Stap 5 
De leerling probeert het opnieuw in de eigen klas / VLT  
Indien de leerling na terugkeer in de eigen klas / VLT  dezelfde dag opnieuw 
ongewenst gedrag laat zien, wordt de leerling direct bij de achtervang gezet. 

 
 Stap 6  

Bij twee keer ongewenst gedrag in de klas en dus twee keer uit de klas gestuurd te 
zijn, praten ib / directie met het kind. Het kind krijgt een gele kaart, waarna het kind 
niet terug mag in de klas of naar de VLT.  Het kind wordt, indien  mogelijk,  de rest 
van de dag opgevangen door de achtervang, het kind krijgt werk mee van de 
leerkracht. 
De ouders hebben een gesprek met de leerkracht en eventueel met ib / 
directie. Ook hiervan wordt een aantekening gemaakt in Parnassys.  

 
 Stap 7 

Indien de overschrijding van het toelaatbare gedrag dermate ernstig is dan kan de 
directie bepalen dat het kind direct door de ouders moet worden opgehaald. Indien  
mogelijk blijft de leerling bij de achtervang tot hij / zij is opgehaald. 

 
( Indien ouders / verzorgers de leerling niet kunnen komen ophalen, zal de leerling 
de rest van de dag buiten zijn eigen klas werken. Ook dan is sprake van een 
schorsing). 

 
  gele kaart / time out 

 Wanneer alle bovenstaande stappen zijn doorlopen dan  krijgt het kind vanaf stap 
6 een gele kaart. Gele kaarten worden uitgedeeld door de intern begeleiders, de 
bouwcoördinatoren of de directie. 

 De gele kaart blijft gedurende het lopende schooljaar geldig. 
 
 rode kaart / schorsing  

 Indien een leerling binnen het lopende schooljaar, een derde gele kaart krijgt dan 
wordt overgegaan tot een schorsingsprocedure. De leerling krijgt dan een rode 
kaart. 

 Bij schorsing voor een periode langer dan één dag stelt de directie de inspectie en 
de leerplichtambtenaar schriftelijk met opgave van redenen in kennis. 
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 Schorsing mag niet betekenen dat het maken van toetsen (bijv. Cito) wordt 
belemmerd. Dit vraagt om passende maatregelen, bijvoorbeeld het wel toelaten 
binnen de school van de leerling voor het maken van een toets. 

 Schorsing van een leerling vindt pas plaats na overleg met de leerling, de ouders 
en de groepsleerkracht. 

 Rode kaarten worden alleen uitgedeeld door de directie. 
 De directie kan een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 
 

 Verwijdering 
 Indien een leerling een derde rode kaart krijgt, dus al twee keer eerder is 

geschorst, kan de directie het bestuur verzoeken om de leerling te verwijderen 
van school. 
Hiertoe moet zorgvuldig de wettelijke procedure worden gevolgd zoals beschreven 
op pagina 7 en 8 van dit document. 

 
 Leerkracht 

 De leerkracht vult digitaal een schorsing (time-out) formulier in zodra een leerling 
een gele kaart of een rode kaart heeft gekregen heeft gekregen (zie bijlage 1) en 
slaat dit op in Parnassys.  

 Ingevulde formulieren worden opgeslagen in het dossier van het kind 
Een uitdraai van het ingevulde formulier gaat naar ouders / verzorgers. 

 De leerkracht meldt alle incidenten (time-out, schorsing en verwijdering) in het 
digitale dossier (Parnassys) van de leerling. 

 Bij letsel en/of schade aan personen en/of materialen vult de betrokken 
leerkracht, met de directie/ib het registratieformulier in.  
(zie bijlage 2). 

 De leerkracht reflecteert op zijn/haar eigen handelen. 
 De leerkracht bespreekt de situatie na met de ib-er. 
 De leerkracht bekijkt altijd, eventueel met hulp, welke positieve insteek er 

mogelijk is ten aanzien van de leerling. 
 

 
6 Beleid: schorsing en verwijdering. 
 
Schorsen en verwijderen van leerlingen 
Natuurlijk hopen we dat dit soort maatregelen minimaal nodig zullen zijn. Toch is het 
goed om te weten dat er hieromtrent een duidelijk reglement is opgesteld en in 
noodzakelijke gevallen ook wordt gebruikt.  
 
Schorsing 
 
Schorsing is aan de orde wanneer het bestuur of de directie bij ernstig wangedrag van 
een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een 
oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, 
diefstal of herhaald negeren van een schoolregel; de leerling misdraagt zich zo, dat van 
verstoring van de rust en orde op school sprake is. 
Schorsing geldt altijd voor een beperkte periode, nooit voor onbepaalde tijd.  

 

Procedure voor schorsing: 

 Namens het bestuur schorst de directie. 
 Schorsing van leerlingen dient op basis van een voldoende gegronde reden te 

geschieden. 
 Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, 

de ouders en de groepsleerkracht. 
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 De directie kan een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 
 De directie deelt het besluit tot schorsing aan de ouders mee. In dit besluit wordt 

vermeld: de reden(en) voor schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en 
eventuele andere genomen maatregelen. 

 Een afschrift van deze mededeling wordt verzonden aan het bestuur van de 
RVKO, in casu de bovenschoolse manager. 

 Bij schorsing voor een periode langer dan één dag, stelt de directie de inspectie 
en de leerplichtambtenaar schriftelijk met opgave van redenen in kennis. 

 De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, 
te voorkomen dat deze een achterstand oploopt. 

 
Verwijdering 
 
In de Wet op het basisonderwijs regelen artikel 24 en 42A de verwijdering van leerlingen. 
 
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert 
dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. 
Uit de jurisprudentie blijkt dat verwijdering ook kan plaatsvinden vanwege wangedrag 
van ouders van leerlingen. 
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die een bestuur slechts in het uiterste 
geval en dan nog uiterst zorgvuldig moet nemen. 
Wanneer het bestuur de beslissing tot verwijdering van een leerling heeft genomen, 
moet vervolgens een wettelijke vastgestelde procedure worden gevolgd. 
 
 
Procedure voor verwijdering: 
 

 De directeur maakt voor de bovenschoolse manager een schriftelijk rapport op.
  

 De bovenschoolse manager hoort zo snel mogelijk de directeur en de betrokken 
leerkracht(en). 

 De bovenschoolse manager deelt de ouders zo snel mogelijk het voornemen tot 
verwijdering van de leerling schriftelijk mee. Tegelijkertijd worden de ouders 
uitgenodigd de problematiek met de bovenschoolse manager te bespreken. 

 De inspectie wordt van het voornemen in kennis gesteld. 
 De bovenschoolse manager adviseert het bestuur. Het bestuur beslist. Indien het 

bestuur afwijkt van het advies en overweegt niet in te gaan op het verzoek tot 
verwijdering wordt er, alvorens een besluit wordt genomen, eerst overleg 
gepleegd met de directie. 

 Wanneer het bestuur besluit een leerling te verwijderen, dan zorgt het ervoor dat 
een andere school bereid is de verwijderde leerling toe te laten. 

 Wanneer het gedurende 8 weken niet lukt om de leerling te plaatsen op een 
andere school, dan kan het bestuur de leerling verwijderen zonder 
vervolgonderwijs veilig te stellen. Het bestuur moet kunnen bewijzen zich 
gedurende deze periode te hebben ingespannen een andere school te vinden. 
E.e.a. dient schriftelijk vastgelegd te worden. 

 Het bestuur maakt de beslissing tot verwijdering schriftelijk en met opgave van 
redenen bekend aan de ouders (door toezending of uitreiking). In dit besluit 
vermeldt het bestuur dat de ouders tegen de beslissing bezwaar kunnen maken. 
Het bestuur neemt het volgende op in het besluit: "Binnen 6 weken na deze 
bekendmaking kunnen de ouders bij bevoegd gezag schriftelijk bezwaar maken 
tegen de beslissing". 

 Wanneer ouders tegen de beslissing bezwaar maken, beslist het schoolbestuur 
binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het bestuur hoort de 
ouders, voordat het een beslissing neemt. 

 De beslissing tot verwijdering wordt kenbaar gemaakt aan de 
leerplichtambtenaar. 
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Het is belangrijk tijdig een dossier bij te houden waarin opgenomen is welke problemen 
zijn opgetreden en wat de school eraan heeft gedaan om ze op te lossen (Parnassys).  
 
Ouders kunnen zowel tijdens de bezwaarfase als in de daaropvolgende beroepsfase de 
rechter inschakelen. Tijdens de bezwaarfase kunnen ouders een kort geding bij de 
burgerlijke rechter aanspannen, waarin zij vragen het bevoegd gezag te verbieden tot 
verwijdering over te gaan. Een kort geding kan voorkomen worden door bij de uitreiking 
of toezending van de beslissing tot verwijdering aan te geven dat de leerling de 
bezwaarfase op school kan afwachten. 
In de beroepsfase is vooral de zorgvuldigheid van de toegepaste procedure van belang. 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SISA 
De meldcode wordt volgens de richtlijnen toegepast en ligt ter inzage bij de IB/directie. 
 
 
Informatieplicht gescheiden ouders 
Het protocol hiervoor ligt ter inzage bij de directie van de school. 
 
 
Protocol medische handelingen/medicijngebruik 
Het protocol hiervoor ligt ter inzage bij de directie van de school. 
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Bijlage 1 
 

 
 
Verslag inzake schorsing en/of verwijdering van leerlingen. 
 
Naam leerling  : 
Geboortedatum  :    
Naam leerkracht :  
Datum incident  : 
 
 
1)          Het betreft ongewenst gedrag tijdens: 
0 Lesuren 
0 Vrije situaties 
0 Schoolplein 
0 Elders, namelijk 
 
2)  Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van: 
0 Leerkracht 
0 Medeleerlingen 
0 Anderen,  namelijk  
 
3) Korte omschrijving van het incident: 
 
4) Ouders/verzorgers zijn op de hoogte gesteld d.m.v.: 
0 Huisbezoek 
0 Gesprek 
0 Telefonisch contact 
 
Datum en tijd: 
Gesproken met: 
 
5) De volgende maatregel is genomen: 
0 Time-out 
0 Schorsing 
0 In gang zetten van een procedure tot verwijdering 
 
Datum gesprek ouders / verzorgers en de school:  

 
 

6) Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school: 
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Bijlage 2 
 

            
    

Meldingsformulier Agressie en Grensoverschrijdend gedrag 
Voor intern gebruik. 

 
Gegevens ten behoeve van de schriftelijke interne registratie “agressie” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Oeps blad! 
 
Naam  : 
Groep : 
 

Wat gebeurde er precies? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naam getroffene  : 
Adres    : 
Postcode en plaats  : 
Getroffene is   : Werknemer/leerling/ouder/anders namelijk, 
Plaats van het incident : 
Datum en tijdstip incident : 
 
Vorm van agressie / grensoverschrijdend gedrag: 
 
0 Fysiek, namelijk :   
0 Verbaal, namelijk : 
0 Dreigen, namelijk : 
0 Vernielzucht, namelijk: 
0 Diefstal, namelijk : 
0 Anders , namelijk : 
 
Behandeling: 
 
0 Géén. 
0 Behandeling in ziekenhuis/EHBO.* 
0 Opname in het ziekenhuis. 
0 Ziekteverzuim / leerverzuim. 
0 Anders, namelijk : 
 
Schade: 
 
Materieel, namelijk    :          € 
Fysiek letsel, namelijk    :          € 
Psychisch letsel, namelijk :           € 
Anders, namelijk    :          € 
 
 
Afhandeling: 
 
Politie ingeschakeld   aangifte gedaan: ja/nee* 
Melding arbeidsinspectie  ernstig ongeval:  ja/nee 
(indien ja, invullen & opsturen ongevallen meldingsformulier arbeidsinspectie!) 
Psychische opvang   nazorg:   ja/nee* 

 
 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Aan de ouders van    
   
   
   
    
    
    
Rotterdam Kenmerk 

 
 
 

  

 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
 
Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen over het gedrag van ………………….. 
Vandaag heeft zich het volgende voorgedaan: 
Dit ongewenste gedrag is voor ons reden om, volgens ons gedragsprotocol, een gele 
kaart uit  te delen. Deze gele kaart blijft dit lopende schooljaar staan.  
Bij een derde gele kaart zal worden overgegaan tot schorsing. 
Wij hopen dat een schorsing niet nodig zal zijn, maar wij zullen niet aarzelen deze 
maatregel toe te passen. 
 
De leerkracht van uw kind heeft vandaag al telefonisch contact opgenomen om u te 
informeren. 
 
 
In de verwachting u voldoende te hebben geïnformeerd, 
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Aan de ouders/verzorgers van   
   
   
   
    
    
    
Rotterdam Kenmerk  

 
 

  

 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van  
 
Op …………………..  heb ik u op de hoogte gebracht van het voornemen tot schorsing na 
een volgende waarschuwing. 
Vandaag  heeft …………….. opnieuw ongewenst gedrag getoond en dit is voor ons reden 
tot schorsing. 
 
Namens het schoolbestuur, de RVKO, deel ik u mede dat conform de afspraken in het 
gedragsprotocol van de mr. Van Eijckschool, ………………., van school is geschorst.  
De schorsing gaat in op ……………..  en duurt tot en met …………………………  
 
De leerkracht zal voor huiswerk zorgen en dit wordt vandaag meegegeven. 
 
…………………….. om………….. uur wordt …………. weer op school verwacht en dient hij/zij zich 
bij de directie te melden. 
 
 
In de verwachting u voldoende te hebben geïnformeerd, 
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4 - jarenplan Meester van Eijck  

Ons 4 jarenplan bestaat intern onder andere uit de volgende drie speerpunten: groepsplannen, het 
directe instructiemodel en klascultuur. Deze drie speerpunten gelden voor alle teamleden. De keuze 
voor deze drie speerpunten komen voort uit de behaalde resultaten van de afgelopen drie schooljaren. 
Hieronder worden de drie speerpunten SMART toegelicht. In de bouwbrede afsprakenboekjes staat 
de inhoudelijke uitwerking van deze drie speerpunten. 

1. Groepsplannen 
Leerkrachten kunnen handelingsgericht werken met proactieve groepsplannen voor spelling, 
technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen volgens het cyclisch proces: gegevens verzamelen- 
onderwijsbehoeften signaleren en benoemen- opstellen groepsplan- uitvoeren groepsplan- evalueren 
en bijstellen groepsplan. 

Leerkrachten beheersen daarbij de volgende leerkrachtvaardigheden: 
• Leerkrachten kunnen leerlinggegevens vanuit observaties, methodegebonden toetsen, landelijk 
genormeerde (Cito)toetsen en gesprekken met leerlingen en ouders verzamelen en interpreteren. 
• Leerkrachten kunnen specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen signaleren en benoemen. 
• Leerkrachten kunnen een groepsoverzicht per vak met toetsgegevens en specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen opstellen. 
• Leerkrachten kunnen beargumenteerd leerlingen clusteren op onderwijsbehoeften en indelen in 
leerarrangementen (zon, maan, ster, regenboog). 
• Leerkrachten kunnen een groepsplan opstellen met SMART-doelen en een concrete beschrijving 
van aanpak en organisatie. 
• Leerkrachten kunnen het groepsplan organisatorisch vormgeven en uitvoeren in de dagelijkse 
klassenpraktijk. 
• Leerkrachten kunnen het groepsplan evalueren en bijstellen.  

2. Het directe instructiemodel (DIM) 
Leerkrachten kunnen (aan de hand van het groepsplan) lessen vormgeven volgens het directe 
instructiemodel.  

Ze beheersen daarbij in ieder geval de volgende leerkrachtvaardigheden: 
• Leerkrachten starten de les met een pakkende opening, terugblik op voorgaand werk, samenvatting 
van voorkennis, benoemen van lesdoel(en) en relevantie van lesinhoud en geven een lesoverzicht. 
• Leerkrachten geven een stapsgewijze presentatie/ uitleg, demonstreren denkstrategieën door modeling of 
hardop denken,  leren oplossingsmethodieken aan, stellen vragen, vatten samen en zetten aanschouwelijke en 
ondersteunende middelen in. 

• Leerkrachten laten de leerlingen begeleid oefenen waarbij leerkrachten de leerlingen de strategie 
hardop denkend laten toepassen, korte opdrachten geven, veel vragen stellen, gebruik maken van 
denken-delen-uitwisselen, leerlingen coöperatief laat samen werken en opbouwen van samen naar 
zelfstandig. 
• Leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig de leerstof verwerken waarbij leerlingen onmiddellijk 
kunnen beginnen, de inhoud gelijk is aan de voorafgaande lesfase, leerlingen een kritische 
werkhouding aanleren, werk van leerlingen wordt gecontroleerd,  leerlingen elkaar kunnen helpen en 
leerling directe feedback krijgen tijdens een rondje door de klas van de leerkracht. 
• Leerkrachten verzorgen differentiatie in instructie door middel van een verlengde instructie voor 
zwakke leerlingen (ster-arrangement) en verkorte instructie voor sterke leerlingen (zon-arrangement). 
• Leerkrachten sluiten de les af met een evaluatie gericht op de lesdoelen en het leerproces waarbij de 
leerlingen verwoorden wat ze geleerd hebben, wat goed ging en wat ze de volgende keer anders 
gaan doen en leerkrachten controleren of de lesdoelen bereikt zijn. 
• Leerkrachten geven gedurende de verschillende lesfases procesfeedback, feedback op netheid en 
correct werken en aanmoediging.  
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• Leerkrachten creëren zoveel mogelijk interactie tijdens de verschillende fases, onder andere door de 
inzet van coöperatieve werkvormen.  

3. Klascultuur 
Leerkrachten kunnen door middel van effectief klassenmanagement en pedagogische vaardigheden 
in de groep een positieve cultuur bewerkstelligen waarin leerlingen hard werken, zich goed gedragen, 
zich sociaal-emotioneel ontwikkelen en hun best doen. 

Leerkrachten beheersen daarbij de volgende leerkrachtvaardigheden: 
• Leerkrachten (her)kennen de verschillende fases van groepsvorming en kunnen deze door de inzet 
van groepsvormende activiteiten positief beïnvloeden. 
• Leerkrachten beheersen de rol van ‘gastheer’; ze zijn op tijd bij het lokaal, staan duidelijk zichtbaar 
bij de deur, hebben een open en energieke houding, maken contact met binnenkomende leerlingen 
(en ouders), heten de leerlingen (en ouders) welkom, tonen echte betrokkenheid door iets persoonlijks 
te zeggen en laten zien dat ze er zin in hebben. 
• Leerkrachten hanteren een vaste procedure voor het ’s ochtends en ’s middags binnenkomen van de 
leerlingen in de klas en maken gebruik van een begintaak.  
• Leerkrachten creëren strakke, snelle overgangen door middel van het stapsgewijs en/ of puntsgewijs 
aanleren van duidelijke procedures voor leswisselingen, plaatswisselingen, het pakken, opbergen en 
inleveren van materialen, het maken van een rij of kring, het lopen naar de gymles, etc. 
• Leerkrachten leren de leerlingen vaardigheden om zich beter te kunnen concentreren en leren 
(Vragen stellen en beantwoorden, Luisteren, Ogen op de spreker, Rechtop zitten en Knikken) en zien 
er op consequent op toe dat deze worden ingezet door de leerlingen.  
• Leerkrachten zetten pluimen (korte, snelle, enthousiaste complimenten met de hele groep) in om het 
effect van goedlopende procedures en gewoontes te vergroten en de inzet van leerlingen te belonen. 
• Leerkrachten handelen consequent en hanteren 100% gehoorzaamheid als de norm.  
• Leerkrachten voorkomen een groot deel van ongewenst gedrag door aanwijzingen te geven met een 
zichtbaar component, te laten zien dat ze kijken, het niet accepteren van halfslachtig meedoen en  het 
(ongemerkt) laten trainen van zelfdiscipline. 
• Leerkrachten grijpen bij ongehoorzaamheid zo min mogelijk verstorend in door  het inzetten van de 
zes niveaus van correctie: non-verbale correctie, positieve groepscorrectie, anonieme individuele 
correctie, individuele correctie onder vier ogen, ultrasnelle publieke correctie en consequenties.   
• Leerkrachten geven effectieve, positief geformuleerde opdrachten die duidelijk omschreven zijn, 
concrete aanwijzingen bevatten, samenhangend zijn en waarneembaar gedrag bevatten.  
• Leerkrachten stralen gezag/ overwicht uit door het toepassen van de volgende vijf gedragingen: 
efficiënt taalgebruik, zichzelf niet te overschreeuwen, geen discussie, duidelijke lichaamstaal en stille 
kracht. 
• Leerkrachten kunnen in de klas de illusie van snelheid beïnvloeden door middel van het inzetten van 
de volgend technieken: tempowisselingen door afwisseling in activiteiten, het scherp afbakenen van 
activiteiten, iedereen mee te laten doen, elke minuut telt, vooruit kijken en bij de tijd. 
• Leerkrachten beheersen technieken om het kritisch denken van de leerlingen te vergoten: één 
tegelijk, oplopende moeilijkheidsgraad, letterlijk herhalen, helder en bondig, vragen op voorraad 
hebben en slagingspercentage. 
• Leerkrachten hebben hoge verwachtingen en maken deze duidelijk richting leerlingen door middel 
van inzet van de volgende technieken: weet niet geldt niet, goed is goed, rekken, de formulering telt 
en geen excuses.  

 

 

 


