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Schoolondersteuningsplan 

Nutsbasisschool Beneden Beekloop 

 

Beleidsstuk 

Binnen Nutsbasisschool Beneden Beekloop wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van 
de kinderen. Dat betekent in de praktijk dat er op veel verschillende manieren ondersteuning 

geboden moet worden. In dit beleidsstuk staat beschreven hoe de zorg en ondersteuning op 
Nutsbasisschool Beneden Beekloop georganiseerd is. 
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Inleiding 
 
 
 

De term zorg is binnen het onderwijs een wat achterhaalde term. Met de komst van het 

passend onderwijs is deze term veranderd in ondersteuning. Er wordt dan ook niet meer 

gesproken over de zorgbehoefte van leerlingen, maar over de ondersteuningsbehoefte. 

Vandaar dat dit document de naam “Schoolondersteuningsplan” heeft meegekregen. 
 

In dit ondersteuningsplan staat beschreven welke ondersteuning binnen Nutsbasisschool 

Beneden Beekloop geboden wordt en hoe deze georganiseerd is. Feitelijk is dit document  
een verdere uitwerking van het voormalige schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
 

In de verschillende hoofdstukken wordt verwezen naar allerhande beleidsdocumenten. Voor 

de leesbaarheid van dit document zijn de relevante beleidsdocumenten genoemd en worden ze 

in het document toegelicht. Alle relevante beleidsstukken zijn ter inzage op school of te vinden op de 

website van de school. 
 

Passend onderwijs 

Met de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs (augustus 2014) zijn veel zaken 

binnen de school en het samenwerkingsverband veranderd. In de bijna vijf jaar dat we hiermee te 

maken hebben, hebben we manieren gevonden om ons als school hierin te ontwikkelen. Zo hebben 

we sinds vorig jaar de zogenaamde ‘Lat-klas’ om kinderen met een ontwikkelingsachterstand 

tegemoet te komen. Op het gebied van meer- en hoogbegaadheid zijn we actief om kinderen beter 

te voorzien in hun ondersteuningsbehoeften. Inmiddels is voor kinderen met ernstige enkelvoudige 

dyslexie Kurzweil ingezet. Organisatorisch is de Beneden Beekloop, samen met de andere scholen 

binnen het NUT Geldrop aan de slag met het verbeteren van de HGW-cyclus. Er is 

volop ontwikkeling binnen het aanbod en de organisatie van ondersteuning op school.  

Dit document is dan ook geen statisch document maar een groeidocument en wordt dan 

ook jaarlijks geüpdatet. 

  

Samenwerkingsverband (SWV) 

Nutsbasisschool Beneden Beekloop valt onder het samenwerkingsverband Helmond-Peelland 

PO-3008. Het ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband vormt het kader waarbinnen 

de zorg/ondersteuning op school wordt vormgegeven. Dit ondersteuningsplan is te vinden op 

de website van het samenwerkingsverband: http://po.swv-peelland.nl.   

Binnen het samenwerkingsverband wordt door de deelnemende besturen voor alle leerlingen 

een passend onderwijsarrangement en een dekkend onderwijsaanbod van onderwijszorg 

gerealiseerd. 

De missie van het samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs is als volgt 

omschreven: 

“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht 

onderwijsondersteunings- en zorgaanbod.” 

 
 

 
 
 
 
 

http://po.swv-peelland.nl/
http://po.swv-peelland.nl/
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Nutsschool Beneden Beekloop 

Nutsbasisschool Beneden Beekloop is één van de drie scholen ressorterend onder de Stichting 
Nutsscholen Geldrop.  
 
 
Contactgegevens 
Naam school:      Nutsbasisschool Beneden Beekloop 
Adres:       Beneden Beekloop 90 5662 HM Geldrop   
Telefoon:      040-2863543 
E-mailadres:     benedenbeekloop@nutgeldrop.nl 
Website:      www.benedenbeekloop.nl  
Brinnummer:     04RI 
Directeur:       Harold van der Venne 
Coördinatie ondersteuning (IB):  Anneke Dijkstra  groep  1 t/m 4 

Astrid Klomp    groep  5 t/m 8 
 
Bestuur:       Stichting Nut Geldrop 
        www.nutgeldrop.nl 

bestuurskantoor@nutgeldrop.nl 
040-7803395 

 
Samenwerkingsverband:   30.08 

www.swv-peelland.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nutgeldrop.nl/
http://www.swv-peelland.nl/
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Inrichting schoolorganisatie onderwijs : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 A Eline  

Sluiter 

Eline  

Sluiter 

Ellen Maasakkers Ellen 

Maasakkers 

Ellen 

Maasakkers 

1-2 B Mieke 

Thijssen 

Margot 

Vinken 

Mieke 

Thijssen 

Mieke 

Thijssen 

Mieke 

Thijssen 

1-2 C Fenna van de 

Meerakker 

Fenna van de 

Meerakker 

Eline 

Sluiter 

Fenna van de 

Meerakker 

Fenna van de 

Meerakker 

3 A Marianne  

van Dooren 

Marianne van 

Dooren 

Marianne  

van Dooren 

Marianne van 

Dooren 

Marianne  

van Dooren 

3 B Chantal  

Eisma 

Chantal  

Eisma 

Chantal 

Eisma 

Cindy 

Rovers 

Cindy  

Rovers 

4 A Vivian Wenselaar Vivian 

Wenselaar 

Vivian Wenselaar Vivian 

Wenselaar 

Vivian Wenselaar 

4 B Marieke van den 

Broek 

Marieke van den 

Broek 

Margot  

Vinken 

Margot 

Vinken 

Marieke van den 

Broek 

5 A Mariëlle 

Rovers 

Mariëlle Rovers Eva Fleskens Eva Fleskens Mariëlle  

Rovers 

5B Michelle Eisma Michelle Eisma Michelle  

Eisma 

Michelle Eisma Michelle  

Eisma 

6 B Deborah 

Caris 

Deborah 

Caris 

Deborah 

Caris 

Deborah 

Caris 

Deborah 

Caris 

7 A Rian 

Meuris 

Rian 

Meuris 

Rian 

Meuris 

Rian 

Meuris 

Rian 

Meuris 

7 B Brigitte van den 

Broek 

Brigitte van den 

Broek 

Brigitte van den Broek Hellen van 

Griensven 

Hellen van 

Griensven 

8 A Wendela 

Houtsmuller 

 

Wendela 

Houtsmuller 

Wendela 

Houtsmuller 

Wendela 

Houtsmuller 

Wendela 

Houtsmuller 

 

8 B Monique  

van Lierop 

Monique  

van Lierop 

Monique  

van Lierop 

Monique  

van Lierop 

Monique  

van Lierop 

LAT-

klas 

Ivonne  

Ariëns 

Ivonne  

Ariëns 

Ivonne  

Ariëns 

Ivonne  

Ariëns 

 

Plus  

Klas 

  Pauline van Dooren 

Astrid Klomp 

 

  



7 
 

 
 

 
Visie op onderwijs en zorg/ondersteuning 
 
 
 

Binnen Nutsbasisschool Beneden Beekloop wordt de visie op onderwijs als volgt 

omschreven: 

  

 "Waar talenten samenstromen" 

 

Op de Beneden Beekloop leren kinderen, teamleden en ouders van- en met elkaar in een respectvolle en veilige 

omgeving, waarin creativiteit, eigenheid en zelfstandigheid voorop staan, met als doel (talenten) te ontwikkelen. 

 

Onze kernwaarden zijn:                                                          

Betrokken -  Creatief  - Deskundig – Vernieuwend 

 

Nutsschool Beneden Beekloop is een school waar kinderen van 4 tot 12 jaar, ongeacht hun afkomst en/of 

levensovertuiging, welkom zijn.  

 

Wij als leerkrachten leren de kinderen anderen te respecteren en begrip op te brengen voor andere gedachten. 

Ons onderwijs richt zich op het verwerven van kennis, op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het 

ontwikkelen van creativiteit én op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Hierbij wordt gekeken naar de 

onderwijsbehoefte van kinderen en waar nodig wordt de lesstof aangepast. Tijdens de lessen maken we gebruik 

van coöperatieve werkvormen om actieve deelname van kinderen en de samenwerking te bevorderen.   

Wij willen onze leerlingen een gevoel van veiligheid geven en wij gaan uit van de opvoedingsgedachte waarin 

het bijbrengen van wederzijds respect, zelfvertrouwen  en zelfstandigheid hoog aangeschreven staan.   

 

Op de Beneden Beekloop vinden we het belangrijk dat kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen over het 

eigen leerproces, dat ze betrokken zijn bij de leerstof en zelfreflectie ontwikkelen. Zo streven we er naar dat 

kinderen na het verlaten van de Beneden Beekloop inzicht hebben in “Dit kan ik”, “Dit wil ik nog leren” en “Dit 

heb ik nodig” om de stap naar de toekomst met zelfvertrouwen te kunnen zetten. 

 

"Op de Beneden Beekloop zijn we elke dag op zoek naar een beetje beter." “ 

(Uit de schoolgids 2019-2020) 
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Voorwaarden voor goede zorg/ondersteuning 
 
 

Voordat er gezorgd kan worden voor goede zorg/ondersteuning moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan. Binnen Nutsbasisschool Beneden Beekloop vormen deze 

voorwaarden het fundament onder de zorg/ondersteuning. Als aan deze voorwaarden niet 

wordt voldaan is het zorgen voor de juiste zorg en ondersteuning gebaseerd op een verkeerde 

basis. 

Binnen de school vormen de volgende voorwaarden de basis van het onderwijs en het 

verlenen van de juiste zorg en ondersteuning: 
 

1. Handelingsgericht werken 

Binnen het handelingsgericht werken (HGW) staan de onderwijsbehoeften van de kinderen 

centraal. Door een goed systeem van observeren, gespreksvoering en toetsen en het 

analyseren van alle gegevens kan de leerkracht de juiste insteek kiezen voor zijn onderwijs 

aan een groep of individu. 

Belangrijke zaken hierbij zijn, naast de onderwijsbehoeften, een goede afstemming, 

doelgericht handelen, goede communicatie en het besef dat de leerkracht er toe doet. 
 

2. Deskundige teamleden 

Alle teamleden moeten goed toegerust zijn voor het uitoefenen van hun taak. Dat betekent dat 

de leerkrachten minimaal moeten voldoen aan de door de school gestelde competenties. Deze 

competenties worden gemeten aan de hand van ons Observatie-instrument, een instrument dat 

door de school is ontwikkeld aan de hand van het Werken met Kwaliteitskaarten - primair 

onderwijs (WMK-PO).  

De intern begeleiders van de school zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de 

uitvoering en het begeleiden van de zorg en ondersteuning binnen de school. Zij moeten dan 

ook adequaat opgeleid en terzake kundig zijn. Bovendien moeten zij over voldoende 

faciliteiten (tijd, ruimte, scholingsmogelijkheden) beschikken om hun werk naar behoren uit 

te kunnen voeren. 

Teamleden, belast met bijzondere zorg- en ondersteuningstaken, moeten aantoonbaar 

expertise bezitten in de door hen uitgevoerde taken. Zij moeten een opleiding gevolgd hebben 

die gericht is op de aan hen toebedeelde activiteiten. 
 

3. Planmatig werken 

Om de zorg en ondersteuning tot een succes te maken moet er planmatig gehandeld worden. 

Dat betekent dat de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) aanwezig moet zijn in de handelwijze 

van alle mensen die belast zijn met de zorg voor kinderen. Binnen Nutsbasisschool Beneden 

Beekloop is deze cyclus op verschillende processen binnen de leerlingenzorg aanwezig. De 

cyclus is gewaarborgd door het systeem van WMK-PO, maar ook door het toetsprotocol en de 

HGW-cyclus, waarbij alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen worden betrokken bij de 

samenstelling van de groepsplannen en de niveauverdeling van de leerlingen voor de volgende 

periode.  

 

4. Een duidelijke zorgstructuur 

Binnen de school dient een duidelijke zorgstructuur te zijn, waarbij taken en 

verantwoordelijkheden verdeeld en helder beschreven zijn. Verderop in dit document wordt 

deze structuur binnen Nutsbasisschool Beneden Beekloop beschreven. 
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Basisondersteuning 
 
 
 

Basiskwaliteit van het onderwijs 

Het passend onderwijs op school wordt vormgegeven volgens de principes van het 

handelingsgericht werken. Dat betekent dat het onderwijs en dus het handelen van de 

leerkrachten wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit veronderstelt 

dat alle teamleden denken, praten en handelen in interactiemogelijkheden i.p.v. uitgaan van 

belemmeringen en/of ontwikkelings- en leerachterstanden. Er wordt steeds gekeken wat een 

kind nodig heeft om in de groep of op de school verder te komen. In de interactie tussen alle 

betrokkenen (ouders, kind en school) wordt gezocht naar afstemming op de wensen en 

mogelijkheden van alle betrokkenen. 

Binnen het handelingsgericht werken wordt een cyclische aanpak gehanteerd met daarin de 

onderdelen waarnemen, begrijpen, plannen, organiseren en uitvoeren. 

Hieronder is de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW) schematisch weergegeven. 

De lijnen in het schema geven de interactiemomenten aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het schema geeft niet aan welke personen er precies bij het proces van de basisondersteuning 

betrokken zijn. Het behoeft daarom ook wat extra uitleg. 
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Het proces van handelingsgericht werken op Nutsbasisschool Beneden Beekloop 
 

1. Leerkrachten geven goed les 

Binnen de school zijn duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. het niveau en de wijze van 

lesgeven. Deze afspraken zijn vastgelegd in de kwaliteitskaarten binnen WMK-PO. Daarnaast 

hebben we afspraken over de te bereiken doelen. In elk schooljaar worden deze doelen bekeken en 

vastgelegd in een apart document. De streefdoelen van de Beneden Beekloop worden in het 

schooljaar 2019-2020 als bijlage opgenomen in dit document. Dit zijn de uitgangspunten die 

gebruikt worden bij het leerkrachthandelen.  

Leerkrachten worden geregeld geobserveerd tijdens het lesgeven. De observaties zijn  

gericht op het leerkrachthandelen  

Het MT , bestaande uit de directeur, bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders 
kijken naar de uitvoering van de groepsplannen, naar 

de begeleiding van en afstemming op een individueel kind of een klein groepje kinderen.  

Taal- en rekencoördinatoren komen, indien nodig en/of wenselijk, kijken naar de wijze van 

lesgeven in hun specifieke vakgebied en de gedragsspecialist kan de interactie tussen leerling 

met een sociaal-emotionele hulpvraag en de leerkracht komen observeren. Daarnaast gaat de 

directeur op klassenbezoek in het kader van een functionerings- of beoordelingsgesprek. 

Uit Parnassys worden de opbrengsten van de verschillende groepen   

bekeken en besproken. Dit kan leiden tot veranderingen in het onderwijsaanbod.  
 

2. Verzamelen van gegevens 

Gedurende het hele schooljaar verzamelen leerkrachten gegevens over de kinderen. Door te 

observeren, te praten met kinderen en hun ouders en door het nakijken van het gemaakte werk 

en de toetsen krijgen de leerkrachten een goed beeld van de leerlingen. In Parnassys worden 

deze gegevens vastgelegd in rapporten, notities, observatie-instrumenten (Zien!, KIJK) en het 

leerlingvolgsysteem. Om de continuïteit te waarborgen, heeft iedere leerling vanaf schooljaar 2018-

2019 een leerlingkaart in Parnassys met relevante gegevens voor het leerkrachthandelen. Deze kaart 

wordt vanaf dit schooljaar ieder jaar bijgewerkt. Daarnaast dient het hieronder beschreven formulier 

HGW tevens als overdracht naar het volgend schooljaar. 
 

3. Analyseren van gegevens 

Drie keer per jaar worden gegevens van de leerlingen geanalyseerd. In het najaar betreft het de 

sociaal-emotionele gegevens vanuit Zien, na de eerste en tweede Citoronde in de tweede helft van het 

schooljaar betreft het ook de resultaten van de Citotoetsen. De resultaten van de Citotoetsen rekenen 

en spelling waarvan de leerling een III of IV heeft gescoord, worden dan door de leerkracht ingevoerd 

in het LOVS. Het systeem van LOVS genereert een foutenanalyse, die als basis dient voor het 

groepsplan. Verder noteert de leerkracht op het formulier HGW alle bijzonderheden op het gebied 

van rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en luisteren en op sociaal emotioneel gebied. 

Voor de groepen 1-2 werken we met het leerlingvolgsysteem van KIJK. Dit past beter bij de 

ontwikkeling van het jonge kind. De gesprekscyclus van groep 1-2 is afwijkend van de overige 

gesprekken. In de jaarkalender zijn alle interne gespreksoverleggen tussen IB en leerkrachten 

opgenomen. De CITO-gegevens en de gegevens uit het sociaal -

emotionele leerlingvolgsysteem worden geanalyseerd door de groepsleerkrachten en zij trekken uit  
de analyses conclusies en stellen doelen die worden verwerkt in een plan van aanpak.    

 

4. Beschrijven van onderwijsbehoeften 

De leerkracht gaat na of doelen die de vorige periode gesteld zijn, bereikt zijn. 

De leerkracht gaat vanuit alle bekende gegevens de onderwijsbehoeften van elke leerling 

vaststellen en noteert op het formulier HGW de ondersteuningsbehoeften per leerling. Dit gebeurt 

driemaal per jaar. De leerkracht noteert op hetzelfde formulier inhoudelijk welke zaken op welk 

vakgebied of sociaal emotioneel ingezet moeten worden binnen de gehele groep en wie welke 

specifieke ondersteuning moet krijgen. Het formulier HGW functioneert op deze wijze als 

‘groepsplanformulier’ en wordt steeds opgeslagen bij de groepsdocumenten in Parnassys.  
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5. Bespreken van de analyse (groeps- en leerlingbespreking I) 

De resultaten van KIJK, Zien!, de resultaten van de Citotoetsen, de 

door de leerkrachten gemaakte analyse en het formulier HGW worden met de ib-er 

besproken in de groepsbesprekingen die op de jaarplanning staan. Er wordt nagegaan of gestelde 

doelen bereikt zijn. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten.  

Uit deze besprekingen worden conclusies getrokken voor het leerkrachthandelen en de 

groepsondersteuning. 

Daarnaast wordt er een inventarisatie gemaakt van individuele leerlingen met een (mogelijk) 

extra ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen worden apart met de intern begeleider 

besproken. 

 
6. Bespreken van de leerlingen met (mogelijk) extra ondersteuningsbehoefte  

Tijdens de bespreking van de individuele leerlingen door de leerkracht en de intern begeleider  
wordt bepaald welke extra handelingen er nodig zijn om aan de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling tegemoet te komen. Er wordt gekeken of dit binnen 

de basisondersteuning te realiseren is of dat er eventueel meer nodig is. Hierbij valt te denken 

aan een mogelijk onderzoek of de hulp van externe deskundigen. Elders in dit document 

wordt beschreven welke zaken er binnen de basisondersteuning vallen. 
 

7. Opstellen groepsplannen 

Voorheen werden na de groeps- en leerlingbespreking de groepsplannen voor de volgende 

periode opgesteld door de leerkracht. Omdat we vanaf schooljaar 2019-2020 het nieuwe formulier 

HGW inzetten, vervallen de ‘oude’ groepsplannen. Het cyclisch handelen wordt inhoudelijk 

genoteerd op het door de Nutsscholen gezamenlijk ontworpen formulier HGW. Uiteraard noteert de 

leerkracht wel zo concreet mogelijk op welke onderdelen hij/zij de extra ondersteuning op de 

verschillende vakgebieden en op sociaal-emotioneeel in de hulpgroepen inzet op het HGW-formulier, 

voor zover deze afwijken van de basisondersteuning. Deze notatie vervangt op deze wijze het oude 

groepsplan. Het formulier HGW geeft zowel duidelijk aan welke ondersteuningsbehoeften er zijn en 

wat de leerkracht vervolgens inzet op groeps- en individueel niveau. In het vervolg van dit document 

wordt over ‘groepsplannen’ gesproken als het de beschreven ondersteuning door de leerkracht op het 

formulier HGW betreft. 

De groepen 1 en 2 kennen geen groepsplannen. Zij werken met de leerlijnen van KIJK en gebruiken 

voor het onderwijsaanbod in deze groepen het borgingsdocument van KIJK.   
 

Binnen de cognitieve ‘groepsplannen’ op het formulier HGW is steeds een onderscheid in 3 niveaus: 

de instructie onafhankelijke groep, de basisgroep en de instructie afhankelijke groep.  

Daarnaast is er de mogelijkheid om groepen leerlingen met specifieke hulpvragen te beschrijven op 

het formulier HGW. 

Tussentijds kan de handelswijze van de leerkracht, de ondersteuning aan de verschillende groepen, 

aangepast worden. Dit legt de leerkracht vast op de dagplanningen. Grotere veranderingen meldt de 

leerkracht aan de intern begeleider. Mogelijk wordt hierover tussentijdse een reflectiegesprek 

gevoerd. 

. 

8. Uitvoeren ‘groepsplannen’ 

Nadat het formulier HGW is ingevuld, wordt de ondersteuning in de groepen uitgevoerd. Bij 

kortdurende interventies (leerling of groepje x) wordt een tussentijdse evaluatie ingelast en 

uitgevoerd.  

De leerkracht en ib-er maken een afspraak na de groepsbespreking om te kijken of de dan gemaakte 

afspraken nagekomen (kunnen) worden en om eventuele hulpvragen van de leerkracht te 

beantwoorden. 
 

9. Evalueren ‘groepsplannen’ 

De leerkracht evalueert het ‘groepsplan’. Dit gebeurt aan de hand van de daartoe bestemde 

observatie- en toetsinstrumenten. Voor de groepsbespreking noteert de leerkracht op het formulier 
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HGW of de doelen bereikt zijn. Bij het verzamelen van de gegevens door de leerkracht zijn we weer 

bij stap 2 van deze cyclus.  

 

Tijdpad 

Bovenstaande cyclus wordt doorlopen volgens de jaarplanning van de school, met 

daarin opgenomen de studiedagen, rapportages, gesprekken, toetsen en analyse- en 

administratiemomenten. De jaarplanning is op school aanwezig. 
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Preventieve en licht curatieve interventies, 
 

vallend binnen de basisondersteuning 

 
 

In deze paragraaf wordt beschreven welke preventieve en licht curatieve interventies er op 

Beneden Beekloop bij de basisondersteuning horen. In feite zijn zij een vorm van lichte 

ondersteuning. 

Bij deze interventies hoort enerzijds de inzet van de ondersteuningsdeskundigheid die binnen 

de school structureel aanwezig is en anderzijds de ondersteuningsdeskundigheid van buiten de 

school die structureel inzetbaar is indien nodig.   
 

Inzet van ondersteuningsdeskundigheid binnen de school (structureel) 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de ondersteuning in de groep door de 

groepsleerkrachten en ondersteuning door interne professionals in dan wel buiten de groep. 
 
 

Basisondersteuning in de groep door groepsleerkrachten 

Al eerder in dit document werd beschreven dat de leerkrachten “gewoon goed les geven”. Dit 

vormt, samen met een goed pedagogisch klimaat, uiteraard het fundament van de 

basisondersteuning. De wijze waarop leerkrachten gewoon goed lesgeven staat beschreven in 

een aantal kwaliteitskaarten (WMK-PO) die in een cyclus van 4 jaar geactualiseerd worden.   
Het betreft hier de kwaliteitskaarten m.b.t. pedagogisch handelen, didactisch 

handelen, directe instructie, klassenmanagement, tijd, opbrengstgericht werken, taalonderwijs, 

rekenonderwijs en afstemming.  

Uit de gemaakte afspraken binnen deze kaarten blijkt dat alle leerkrachten hun lessen qua 

inhoud, vormgeving en tijd afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarbij 

wordt in de verschillende groepsplannen in ieder geval op drie niveaus binnen een groep 

onderwijs aangeboden. 
 

Naast bovenstaande werkwijze vallen er binnen de basisondersteuning in de groep door de 

leerkrachten nog een aantal vormen van lichte ondersteuning: 

- Begeleiding van kinderen met dyslexie; 
- Begeleiding van kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie; 

- Begeleiding van kinderen met taalproblemen (alertheid op TOS, taalontwikkelingsstoornis); 

- Begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen; 

- Begeleiding van kinderen met gedragsproblemen (AD(H)D, PDD-Nos, Autisme 

(waaronder Asperger), ASS, DCD); 

- Begeleiding van kinderen met het syndroom van Down; 

- Begeleiding van kinderen met een specifiek medisch probleem, zoals epilepsie, 
diabetes en Ehlers-Danlos-syndroom. 
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De begeleiding van kinderen met deze specifieke ondersteuningsbehoeften vraagt van 

leerkrachten een extra inspanning en deskundigheid. Zij kunnen hierbij terugvallen op een 

aantal interne deskundigen. De coördinatie van de ondersteuning en het overleg 

met deze interne deskundigen ligt bij het tweetal interne begeleiders. 
 

 

Lichte ondersteuning/interventies door interne professionals 

Naast het geven van adviezen aan leerkrachten is een aantal teamleden ook bezig met het 

ondersteunen van kinderen binnen en buiten de groep. Dit kan vormgegeven zijn door het 

daadwerkelijk begeleiden van individuele of een groepje kinderen, maar ook door het sterker 

maken van de groepsleerkracht. Deze beide vormen van begeleiding vallen op de Beneden 

Beekloop binnen de basisondersteuning. 
 

Begeleiden van individuele of groepjes kinderen en/of ondersteunen van leerkrachten. 

Deze begeleiding van kinderen vindt plaats op de volgende manieren: 
 

Gedragsspecialist Ivonne Ariëns Begeleidt kinderen in en buiten de groep op 

sociaal-emotioneel gebied. Daarbij worden sociale 

vaardigheden aangeleerd, gedragsproblemen 

geanalyseerd en voor de kinderen hanteerbaar 

gemaakt, faalangst gereduceerd en 

executieve functies versterkt. 

Ze is ook vraagbaak voor de leerkrachten.  

Coördinator 

hoogbegaafdheid 

Hellen van Griensven Zorgt voor kinderen met vragen gericht op meer- en 

hoogbegaafdheid. ondersteunt de leerkrachten met 

leerlingen die op gezette tijden met Leverwerk 

werken in de klas. Tevens is er een mogelijkheid (na 

overleg met IB en directie dat de 

hoogbegaafdheidscoördinator leerlingen tijdelijk 

begeleidt met het Levelwerk.   

Interne begeleider  Anneke Dijkstra  

Astrid Klomp 

 

Houdt zicht op de onderwijsbehoefte van kinderen 

en de afstemming daarop in de klas, coacht 

leerkrachten hierin. 

Trainers Sociale 

Vaardigheid 

Chantal Eisma 

Wendela Houtsmuller 

Zorgt voor begeleiden van groepen kinderen met 

een ondersteuningsbehoefte op het gebied van 

sociale vaardigheid. (Inzetbaar indien 

organisatorisch haalbaar) 

Orthopedagoog NUT Pauline van Dooren De orthopedagoog is specialist op het gebied van 

kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Met een 

afgestemd plan kan zij kinderen (en hun ouders) hulp 

bieden die het beste aansluit bij hun karakter en 

problemen. Op deze manier krijgen ook deze 

kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben. 

Tevens is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

diagnostiek.  

Bouwcoördinator Mieke Thijssen 

(onderbouwcoördinator) 

Brigitte van den 

Broek 

Leerkrachten kunnen bij hen terecht voor 

organisatorische en vakinhoudelijke vragen. Zij 

vormen samen met de directie en IB het 
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(bovenbouwcoördinator) managamentteam van de school en verzorgen 

vanuit die rol ook coachende activiteiten.  

Anti-pestcoördinator Chantal Eisma 

Ivonne Ariëns 

 

Zorgt voor het sociaal veiligheidsbeleid en is 

aanspreekpunt waar ouders en leerlingen pesten 

kunnen melden en coördineren het antipestbeleid.  

Rekencoördinator Monique van Lierop Zorgt voor het actief bevorderen van de kwaliteit 

van het rekenonderwijs. Ondersteunt collega’s bij 

de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 

rekenonderwijs.  

Taalcoördinator Brigitte van den  
Broek 

Zorgt voor het actief bevorderen van de kwaliteit 
van het taalonderwijs. Ondersteunt collega’s bij 
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 
taal- en leesonderwijs. 

MRT-deskundige Marianne van Dooren Deskundig op het gebied van Motorische 
Remedial Teaching. Leerkrachten kunnen met 

vragen op dit gebied bij haar terecht.  

Coördinator 

hoogebegaafdheid NUT 

Pauline van Dooren Zorgt voor implementatie van beleid op meer- en 
hoogbegaafdheid en coördinator en leerkracht 

plusklas. 

Vertrouwenspersoon Wendela Houtsmuller 

Rian Meuris (i.o.) 

Zorg voor kinderen en medewerkers die 

meldingen of klachten hebben over ongewenst 

gedrag en hen voorzien van advies en/of 

doorverwijzing.  

Integratiemedewerker 

voor kinderen met een 

verstandelijke 

handicap in het 

reguliere 

basisonderwijs.  

Mieke Thijssen Is geschoold m.b.t. de integratie van kinderen 
met een verstandelijke handicap in het reguliere 

basisonderwijs. Zij adviseert directie bij eventuele 
aanname en anderzijds begeleidt zij colllega ’s als 
zij een kind met een verstandlijke handicap in de 
klas hebben.  

Cultuurcoördinator Mieke Thijssen Ondersteunt leerkrachten bij de verschillende 
cultuurprojecten en cultuuractiviteiten.  

Coördinator ICT Rian Meuris 

Patrick van Berlo 

Adviseert en ondersteunt leerkrachten in ICT- 
inzet en adviseert directie in aanschaf van nieuwe 
hardware en software. 
Leerkrachten kunnen bij hen terecht met hun ICT 

vragen.  

Kurzweil coördinator Rian Meuris 

Patrick van Berlo 

Adviseert en coördineert Kurzweil. 

ARBO coördinator Harold van der Venne Coördineert activiteiten m.b.t. veiligheid en 
arbeidsomstandigheden binnen de 
schoolorganisatie.  

Onderwijskundige NUT Pauline van Dooren De onderwijskundige kijkt hoe kennis het beste 
overgedragen kan worden en hoe, in het 
verlengde daarvan, onderwijs het beste 
georganiseerd kan worden. Door bepaalde 
leerprocessen te ondersteunen, ontwikkelen 

en organiseren kan de onderwijskundige helpen 
de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 
Bijvoorbeeld door ander lesmateriaal te 
ontwikkelen of door docenten trainingen te geven 
over nieuwe onderwijsmethoden. 
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Inzet van ondersteuningsdeskundigheid buiten de school (structureel) 

De school beschikt over de mogelijkheid om, vanuit een netwerk, een aantal deskundigen op 

structurele basis in te zetten. Het doel van de inzet van deze deskundigen is steeds het 

realiseren van de basisondersteuning voor de betreffende leerling(en). Interventies van de 

onderstaande deskundigen kunnen daarbij gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. 
 

 Ambulant begeleider 

Een ambulant begeleider is een externe deskundige die ingezet kan worden op aanvraag van de 

school. Indien een leerling onder behandeling is van een externe organisatie, kan het 

voorkomen dat deze organisatie ook ambulante hulp biedt op school.   

 

 Leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen, 
 

 Centrum voor maatschappelijke dienstverlening (CMD), team Jeugd 

Aan de school is een medewerker van het CMD verbonden. Zij maakt 

deel uit van het Zorgadviesteam (ZAT) en wordt ingezet op advies van de directie 

en/of intern begeleiders. Daarbij kan de inzet gericht zijn op een kind of kinderen, op 

de omgeving van het kind of kinderen (thuissituatie) op of het gehele systeem. 
 

 Jeugdverpleegkundige (GGD) 

Aan de school is een verpleegkundige van de GGD verbonden. Zij maakt deel uit van 

het Zorgteam en wordt ingezet op advies van de directie en/of intern begeleiders. 

Daarbij kan de inzet gericht zijn op een kind of kinderen, op de omgeving van het kind 

of kinderen (thuissituatie) op of het gehele systeem. 
 

 Vertrouwenspersoon (extern) 

De Stichting Nutsscholen Geldrop heeft een zeer ervaren externe vertrouwenspersoon 

aangesteld. Haar diensten kunnen worden ingezet indien nodig. 
 

 Coördinator Passend Onderwijs 

Binnen de Stichting Nutsscholen Geldrop is een coördinator passend onderwijs 

aanwezig. Zij kan ingezet worden indien er vragen zijn m.b.t. de mogelijkheden 

binnen de regelingen m.b.t. passend onderwijs, maar ook voor ondersteuning m.b.t. de 

eventuele verwijzing van kinderen naar een andere vorm van onderwijs. 
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Extra ondersteuning 

 

Op het moment dat de bovengenoemde interventies niet meer voldoende zijn om een leerling 

binnen de basisondersteuning te begeleiden, komt er een andere vorm van ondersteuning in 

beeld. 

Hierin onderscheiden we twee vormen binnen het samenwerkingsverband, de lichte extra 

ondersteuning, waarbij de leerling in principe op de eigen school (of binnen het eigen 

bestuur) wordt opgevangen, en de zware extra ondersteuning, waarbij de leerling verwezen 

wordt naar een andere vorm van onderwijs (SBO of SO). 
 

Lichte extra ondersteuning 

De lichte extra ondersteuning wordt vormgegeven in zogenaamde arrangementen. Bij het 

samenstellen van deze arrangementen wordt gekeken naar de onderstaande vijf velden om te 

bepalen of deze vorm van ondersteuning op school mogelijk is: 

- Aandacht en tijd 

- Onderwijsmateriaal 

- Ruimtelijke omgeving 

- Benodigde expertise 

- Samenwerking met andere instanties 
 

Binnen Beneden Beekloop kennen we op dit moment drie operationele arrangementen. Deze 

kunnen met overige arrangementen worden uitgebreid, indien noodzakelijk en/of wenselijk. 
 

Arrangement 1: Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Voor sommige leerlingen is de basisstof van het leerjaar te moeilijk. Nadat er een groot aantal 

aanpassingen qua ondersteuning is gedaan en er intensief overleg tussen groepsleerkracht, 

ouders en intern zorgteam is geweest, kan er besloten worden tot de start van een 

ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat beschreven aan welke doelen, op welke manier 

en met welke ondersteuning de leerling gaat werken. Op deze wijze ontstaat er een geheel 

eigen leerlijn voor de leerling. We hebben intern afgesproken dat we een OPP schrijven indien de 

leerstof voor twee of meer vakken structureel afwijkt van de klassikale leerstof en we verwachten 

dat een leerling op twee of meer vakgebieden een andere uitstroom zal krijgen. In andere gevallen 

noteren we doelen en ondersteuning een korter handelingsplan in Parnassys. 
 

Arrangement 2: Plusklas 

Binnen de school is een hoogbegaafdheidsbeleid ontwikkeld en dit voorziet in de vorming van 

een groep voor kinderen met een grotere behoefte aan uitdaging. Deze kinderen worden 

gescreend en getoetst en kunnen voor de Plusklas in aanmerking komen. Hiervoor wordt 

samengewerkt met de twee andere scholen binnen de stichting. 

Binnen de stichting Nutsscholen Geldrop zijn twee Plusklassen actief; eentje voor leerlingen 

van groep 5 en 6 en eentje voor leerlingen van groep 7 en 8. 

De plusklascoach geeft één dagdeel in de week les aan de kinderen in de twee plusklassen. 

Deze groep bevat maximaal 15 kinderen uit de groepen 5/6 of 7/8. Naast de plusklascoach is 

ook een leerkracht in de groep aanwezig. 

 

Arrangement 3: Lat-klas 

Op de Beneden Beekloop is sinds schooljaar 2018-2019 de zogeheten Lat-klas gestart. Deze 

ondersteuningsvorm beoogt (groepjes) kinderen te ondersteunen op vakgebieden waar zij 

uitvallen. Volgens een rooster volgen kinderen lessen buiten hun eigen jaargroep. Zij krijgen 

ondersteuning van een special daartoe aangestelde leerkracht. Een verdere uitwerking van deze 
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Lat-klas is te vinden in het Latklasbeleidsstuk. Dit beleidsstuk is terug te vinden op de website van 

onze school en op te vragen bij de directeur.  
 

Overige arrangementen 

In het verleden zijn kinderen op Beneden Beekloop gebleven met problemen m.b.t. de 

cognitieve mogelijkheden (syndroom van Down, syndroom van Williams, NAH (niet 

aangeboren hersenafwijkingen)), het gedrag, het gehoor, het zicht of de motoriek. Dit was 

indertijd mogelijk door een nauwe samenwerking met betreffende regionale expertise centra 

(REC’s), bijvoorbeeld door het realiseren van preventieve ambulante begeleiding (PAB). 
 
Deze mogelijkheden blijven er in de toekomst uiteraard ook. De uitvoering hiervan zal 
afhankelijk zijn van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling(en) en het 

mogelijke begeleidingsaanbod. 

Bij elk nieuw arrangement zal gekeken moeten worden of het haalbaar is; het betreft hier 

maatwerk. 
 

Zware extra ondersteuning 

Op het moment dat een kind meer dan de hierboven beschreven begeleiding nodig heeft, komt 

verwijzing naar een andere vorm van onderwijs in zicht. Het kan hierbij gaan om het speciaal 

basisonderwijs, dan wel het speciaal onderwijs. 

Om te bepalen of deze overstap nodig is wordt steeds de expertise van de school (zie 

hierboven) ingezet. Daarnaast wordt de expertise binnen het bestuur en eventueel het 

samenwerkingsverband gebruikt. Inzet is in eerste instantie altijd zo thuisnabij mogelijk het 

kind te begeleiden. 
 

Mocht er toch overgestapt worden op een andere vorm van onderwijs, dan is er een 

toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). In een overleg tussen ouders, Beneden Beekloop en 

S(B)O (triade) wordt besloten of het kind daadwerkelijk van school zal wisselen. 

De verdere werkwijze m.b.t. de overplaatsing van een kind naar het S(B)O staat beschreven in 

het ondersteuningsplan van het SWV Helmond-Peelland. 
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Proces van ondersteuningstoewijzing 
 

 

Om te bepalen welke ondersteuning een leerling nodig heeft, worden er binnen de school 
verschillende documenten, procedures en beslisschema’s gehanteerd. In principe geldt dat de 

groepsleerkracht in eerste instantie de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor de juiste 

basisondersteuning voor elke leerling. Daarbij kan de groepsleerkracht een beroep doen op de 

inzet en expertise van interne en externe deskundigen. Op het moment dat deze inzet en/of 

expertise nodig is, gaat dat altijd in overleg met een intern begeleider. De intern begeleider 

coördineert de inzet van de interne en externe deskundigen en bespreekt deze inzet met de 

directeur tijdens een zorgoverleg. Indien nodig wordt de beslissing over het al dan niet 

inzetten in het zorgoverleg genomen, maar normaliter is de intern begeleider vrij om hierover 

beslissingen te nemen. 
 

Hieronder staan de belangrijkste documenten, procedures, overleggen en schema’s met een 

korte toelichting bij elkaar. De verschillende, uitgebreidere relevante uitwerkingen vormen 

belangrijke onderdelen van de praktische uitwerking van dit zorg/ondersteuningsplan. 

De beleidsstukken en overige relevante documenten zijn niet in dit plan opgenomen i.v.m. de 

leesbaarheid, maar vormen zelfstandige documenten en zijn als zodanig op school aanwezig. 

Hieronder staan de meest relevante documenten in een overzicht. 
 

  

 Formulier HGW 

In dit document verwerken de groepsleerkrachten hun toetsresultaten en observaties. 

Hieruit komt de indeling in de verschillende niveau(ster)-groepen binnen een leerjaar 

naar voren. Dit is de basis van de uitvoering van de basisondersteuning. 
In het formulier HGW is een onderverdeling van het aanbieden van ondersteuning in 

minstens 3 niveaus gemaakt. De ondersteuning behelst de vakgebieden rekenen, spelling, 

technisch lezen, begrijpend lezen/luisteren en de sociaal emotionele ontwikkeling.Dit 

formulier heeft een vierledig doel: het is een analyse-, overdrachtsformulier, het geeft de 

groepsplannen weer en is de basis voor de groeps- en leerlingbespreking.   
 

 Intern zorgoverleg  
Het overleg tussen de twee intern begeleiders en directeur. Dit overleg vindt 

tweewekelijks plaats en gaat over het verloop van de zorg/ondersteuning op school, de 

inzet van de verschillende interne en externe deskundigen. Afspraken hierover worden steeds 

in de notulen vastgelegd. 
 

 Zorgteamoverleg  
Het overleg tussen het interne zorgteam (zie intern zorgoverleg), en de externe 
deskundigen vanuit de GGD (jeugdverpleegkundige) en de gemeente Geldrop 

(schoolmaatschappelijk werk), aangevuld met de orthopedagoog van Stichting 

Nutsscholen Geldrop. Indien gewenst kunnen de leerkracht van de te bespreken leerling en/of 

de ouders aanwezig zijn.  

Dit overleg vindt elke 6 weken plaats en richt zich op leerlingen met problemen in de 

school- en thuissituatie. 
 

 Overgang van 2 naar 3 op Beneden Beekloop  
In het beleidsstuk m.b.t. de overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3 staan de 
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criteria en overwegingen beschreven die een rol spelen bij deze specifieke overgang. 
 
 

 Beleid herfstleerlingen op Beneden Beekloop (beleid) 

De herfstleerlingen (geboren tussen 1 oktober en 1 januari) vormen een speciale groep 

leerlingen op school. Dat betekent dat voor deze groep ook extra aandacht en zorg 

beschikbaar is. Deze groep leerlingen wordt gedurende een aantal jaren gevolgd in hun 

ontwikkeling. Een verdere uitwerking is te vinden in het betreffende beleidsplan. 
 

 Doubleren op Beneden Beekloop (beleid)  

N.a.v. geboden ondersteuning kan er besloten worden om een leerling het advies te 

geven om te doubleren. Welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen staat 

beschreven in het beleidsplan. 
 

 Stroomschema Levelwerk en Plusklas (procedure)  

Om te bepalen of leerlingen in aanmerking komen voor Levelwerk en/of de Plusklas is 

in het Beleidsplan Hoogbegaafdheid een procedure beschreven met daarbij de criteria, 

waaraan de leerlingen moeten voldoen. In het Beleidsplan Plusklas staat een verdere 

beschrijving van deze ondersteuningsmogelijkheid. 

 

 Beleid Lat-klas (Beleid)  

Binnen de basisondersteuning is het voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op een 

bepaald vakgebied mogelijk om de Lat-klas te bezoeken. In het Beleidsplan Lat-klas staat de 

uitwerking van deze ondersteuningsmogelijkheid. 

 

 Verwijzing naar het S(B)O  

 Voor een verwijzing naar het S(B)O treden de procedures in werking, zoals die door 

het SWV zijn voorgeschreven. Zo moet er voor een verwijzing een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven worden.   
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Evaluatie van de zorg/ondersteuning schooljaar 2018-2019 
 

 
 

Op Nutsbasisschool Beneden Beekloop wordt er op twee vlakken geëvalueerd, namelijk 

kwantitatief en kwalitatief. 
 

 

Kwantitatieve evaluatie 

Aan het einde van het schooljaar wordt er gekeken naar de zorg/ondersteuning die dat 

schooljaar is verleend. Daarbij komen minimaal de volgende zaken aan de orde: 
 

 Aantal leerlingen dat binnen de school vanuit de basisondersteuning gebruik gemaakt 

heeft van: 

 Levelwerk; 28 kinderen 

 

 Aantal leerlingen dat binnen de school lichte extra ondersteuning gehad heeft in de vorm van: 

o Een ontwikkelingsperspectief (OPP);  6 kinderen 

o Deelname aan de Plusklas;  15 kinderen 

o Deelname aan het arrangement: “Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong”;  

19 kinderen 

o Deelname aan de Lat-klas;  21 leerlingen waarvan 7 met ondersteuning op 

meerdere vakgebieden(OPP)    
 

 Aantal leerlingen dat binnen de school zware extra ondersteuning gehad heeft, d.w.z. 

verwezen is naar een andere vorm van onderwijs; 6 leerlingen (waarvan 4 leerlingen naar de  

speciaal basisonderwijs en 2 leerlingen naar het speciaal onderwijs.)  

 

 Aantal leerlingen dat binnen de school getoetst/getest is (intern en extern): 26 leerlingen 

waarvan 12 leerlingen uit groep 1-4 en 14 leerlingen in groep 5 t/m 8:  

 

 Aantal leerlingen dat binnen de school gedoubleerd is. 1 leerling 

 

 Aantal leerlingen dat is uitgeschreven in het schooljaar 2018-2019: 54 leerlingen 

 

 Aantal leerlingen dat is ingeschreven is het schooljaar 2018-2019: 37 leerlingen 

 

 1 oktober telling 2018: 315 leerlingen. (verwachte 1 okt. telling 2019: 307) 
 

 Aantal leerlingen dat binnen de school een groep heeft overgeslagen: Geen 
 

Kwalitatieve evaluatie  

Binnen de kwalitatieve evaluatie wordt in ieder geval gekeken naar: 
 

 Doelen: 

o Zijn de doelen op school- en groepsniveau behaald; 

o Dwarsdoorsnedes; 

o Trendanalyses. 
  Doelen m.b.t. ambitieniveau  
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 Tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten (tweejaarlijks). 

 De tevredenheidsenquete voor ouders en leerlingen van groep 6,7,8 zijn afgenomen in het  

   schooljaar 2018-2019. Dit geldt ook voor de enquete van leerkrachten. De uitslagen van de  

 enquetes zijn in te zien bij de directie.  
 

 Analyse van de resultaten op groeps- en leerlingniveau in resp. de groeps- en de 

leerlingbespreking.  
 

 De kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van de leerkrachten bij het bieden van 

de juiste zorg/ondersteuning met mogelijke consequenties richting scholing en/of 

coaching. 
 

Niveaus van evaluaties 

De evaluaties vinden op verschillende niveaus plaats. 

De groepsleerkracht evalueert steeds de resultaten van zijn of haar groep en bepaalt zo of 

doelen behaald zijn en welke doelen er voor de komende periode gesteld worden. De intern 

begeleider evalueert in de groepsgesprekken drie keer per jaar 

of eerder gestelde doelen behaald zijn en waarom dit 

wel of niet gebeurd is. Tevens wordt daarbij gekeken welke leerlingen in de groep gebruik 

maken van een vorm van ondersteuning en wellicht doorgesproken moeten worden met de 

interne begeleiding in de individuele leerlingbesprekingen. In het document HGW wordt dit 

genoteerd. 

Binnen de interne begeleiding vinden (minimaal drie maal per jaar) de gesprekken met de 

groepsleerkrachten plaats over de ondersteuning aan individuele leerlingen in de groepen. 

Binnen het managementteam komen alle lijnen samen. Daar wordt naar de gehele zorg en 

begeleiding op school gekeken en worden er conclusies getrokken voor eventuele 

aanpassingen in de toekomst. 
 
 

Schoolzelfevaluatie tot juni 2019: 
 De resultaten op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling zijn 

schoolbreed voldoende als het gaat om de tussentijdse toetsen van CITO.  

 De resultaten van werkwoordspelling (groep 7 en 8) zijn minder goed.  

 Er is een tweetal groepen waarbij we alert dienen te zijn bij de ontwikkeling van deze 

groepen. Extra alertheid is geboden bij de ontwikkeling van de huidige groep 5. Dit geldt 

voor het pedagogische klimaat maar ook voor Rekenen en Begrijpend lezen. De onderlinge 

verschillen op cognitief gebied zijn groot. Dit geldt ook voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Vanaf april is de groep ondersteunt op pedagogisch vlak door FIDES. De 

leerkracht heeft op didactisch gebied ondersteuning gekregen van een collega op het 

gebied van analyses en klassenmanagement. Voor het schooljaar 2019-2020 is in de 

formatie speciaal gezocht naar een leerkracht met specifieke kwaliteiten op het 

pedagogische vlak die tevens rekening kan houden met de grote verschillen in het 

onderwijsaanbod m.b.t. de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling. Ivonne zal 

bij het vakgebied begrijpend lezen ondersteuning bieden aan de leerkracht in de groep. 

In de parallel groepen 7 zien we verschillen in groepsresultaten m.b.t. rekenen. In het 

eerste half jaar ontwikkelen de groepen zich niet geheel conform verwachting. Groep 7a 

heeft zich in het tweede half jaar beter ontwikkeld op dit vakgebied dan groep 7b. In groep 

8 dient er extra aandacht te zijn op dit gebied. Monique, met expertise als rekencoördinator 

is gekoppeld als leerkracht aan groep 7b. 

 Een werkgroep gaat zich komend schooljaar richten op het verbeteren van resultaten van 

(werkwoord)spelling en Begrijpend lezen. Hierbij wordt aanbod van de leerstof (leerlijn en 

activiteiten van spellingsregels en leesstrategieën) en leerkracht handelen onderzocht.  
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CITO Eindtoets  

 

In de periode 2017-2019 werden de volgende gemiddelde standaardscors van de CITO Eindtoets 

behaald. 

 

 2017 2018 2019 

Schoolscores Beneden Beekloop  536,5 541,2 539,4 

Landelijk gemiddelde 535,2 534,9 535,7 

 

 

 

Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs: 

 

VWO:       10 leerlingen 

HAVO/VWO:                8 leerlingen 

HAVO:                           6 leerlingen 

VMBO-T/HAVO:          5 leerlingen 

VMBO-T:                     8 leerlingen 

VMBO-K:                      2 leerlingen 
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