
Zorgprocedure KBS De Westhoek 2018 - 2019 
 

 Aan het begin van het nieuwe schooljaar bespreekt de ib-er alle nieuwe leerlingen met de 
groepsleerkracht. 
Hierbij wordt gekeken naar het LOVS van einde vorig schooljaar en worden alle (zorg)leerling-
en besproken. 

 
 De ib-ers starten zo snel mogelijk met groepsbezoeken.  

De groepsbezoeken zullen gedurende het hele schooljaar plaatsvinden; zowel op initiatief  
van de leerkracht als op initiatief van de ib-er. 

 
 Ongeveer 3 keer per jaar zal er een groepsbespreking plaatsvinden. (zie jaarplanning) 

 
 Tijdens de groepsbespreking worden de actiepunten besproken en in gang gezet door ib-er / 

groepsleerkracht. De ib-ers komen in de weken daarna in de groep kijken hoe het loopt en of 
er nog handreikingen nodig zijn. 
Een vast onderdeel van de besprekingen zijn de blokplanningen. Deze worden inhoudelijk 
bekeken, waarbij o.a. gelet wordt op het aanbieden van de verlengde instructie en de 
evaluaties en de actiepunten die daaruit voortkomen. Deze moeten terug te zien zijn in de 
blokplanningen die erop volgen. Iedereen mag zijn eigen format gebruiken. De 
blokplanningen moeten op de w-schijf staan. 

 
 Als de rapportbesprekingen/ oudergesprekken hebben plaatsgevonden, maakt de leerkracht 

per leerling een nieuwe verslaglegging aan in dotcom met als naam: ‘Rapportbesprekingen 
2018 2019’. In deze verslaglegging komen alle 2 (of 3) verslagen van de rapportbesprekingen 
te staan. Graag per bespreking de datum erbij zetten. 
Einde schooljaar een kopie van het laatste rapport in het dossier van de leerlingen stoppen. 

 
 Zodra er Citotoetsen zijn afgenomen, zorgt de leerkracht ervoor dat de resultaten binnen een 

week zijn ingevoerd in LOVS. ( zie ook toetskalender). Bij IV en V scores indien mogelijk de 
fouten invoeren (analyse a.d.h.v. LOVS)  
De leerkrachten bekijken de VS van alle leerlingen en signaleren groei, stagnaties en 
achteruitgang. Zij denken alvast na over mogelijke verklaringen. Tijdens de groepsbespreking 
worden deze VS besproken. 

 
 Vervolgens vindt er een groepsbespreking plaats. Leerlingen die opvallen bij de opbrengsten, 

worden besproken. Bij opvallende scores wordt met de IB-er afgesproken dat er 1 op 1 met 
die leerlingen een analyse van de toets wordt gemaakt.  
Eventuele actiepunten worden door de leerkracht vastgelegd in Dotcom. 

 
 Bij mogelijk doubleren van een leerling moeten ouders tijdig ingelicht worden (rondom de 1de 

rapportbespreking in maart). Dit gaat altijd in overleg met de ib-er. 
Dit geldt ook voor de herfstleerling. 
In mei vindt er een doublure overleg plaats. 

 
 De leerkracht zorgt dat uiterlijk de laatste dag van de zomervakantie de groepsoverdracht 

heeft plaatsgevonden met zowel de huidige als de nieuwe groep. Tijdens deze 
groepsoverdracht is het groepsoverzicht helemaal bijgewerkt en dient deze als 
groepsoverdrachtsformulier.  Ook worden de blokplanningen overgedragen. 

 De leerkracht heeft alle relevante informatie bijgewerkt in Dotcom.  

 
 



Ondersteuningsteam OT: 
 
Het doel van het ondersteuningsteam: 
 
De leerkrachten, ouders, leden van het  OT gaan de hulpvraag van de leerling/leerkracht  bespreken. 
De leerkrachten passen de adviezen/tips/handvatten toe in de groep. 
De ib-er helpt waar nodig. 
 
Leden van het Ondersteuningsteam: 
 Mireille, Nanna, Inge, Carla (HB leerlingen), Saskia (psycholoog OOC groep) en  
 Iris Vergouwen (cc-er SBO De Wissel) 
 
Voorbereiding OT: 

- Het rooster van de OT bijeenkomsten staat onderaan in deze zorgprocedure. 2 weken 
voor aanvang van een OT bijeenkomst, moet de leerling aangemeld zijn. De leerling dient 
bij de ib-er aangemeld te worden.  

- De ib-er, ouders en de leerkracht bespreken de hulpvraag en de problematiek rondom de 
leerling 

- Tijdens de groepsbespreking komt naar voren dat een kind binnen het OT besproken  
moet gaan worden. Ook tussendoor kan een gesprek aangevraagd worden om een leer- 
ling aan te melden. 

- De leerkrachten vullen van tevoren het groeidocument digitaal in.(relevante onderdelen)  
Daarna wordt het naar ouders gemaild, zodat ook zij hun informatie in kunnen vullen.     
Voorafgaand aan het OT vindt er een gesprek met leerkracht, ouders en ib-er plaats als   
voorbereiding op het OT. 

- De leerkracht is indien nodig bij de bespreking van de lln aanwezig bij het OT. 
In principe worden ouders ook uitgenodigd. 

- De ib-er levert de relevante informatie aan: het groeidocument, gegevens uit dotcom,     
LOVS uitslagen, verslagen externen zoals fysiotherapeut, logopedisten, enz. 

- Als een leerling een volgende keer besproken gaat worden, vullen de leerkrachten het  
groeidocument aan. Dan wordt er een nieuwe hulpvraag geformuleerd. De  
informatie die al ingevuld is, blijft gewoon staan. De notulen worden door de ib-ers in het 
groeidocument gezet. 

- Na het bespreken van de leerling in het OT, koppelt de ib-er de relevante informatie terug 
naar de groepsleerkracht/ ouders.  

- De ib-er draagt zorg voor de actiepunten en verslaglegging in Dotcom. 

- Als een leerling eenmaal is aangemeld voor het OT, blijft deze als zorgleerling 
geregistreerd staan: als volgleerling of als bespreekleerling 

 
 
  



Niveaus zorgleerlingen: 
 

- Niveau 1: De basiszorg. Dit geldt voor alle leerlingen binnen de groep. 

- Niveau 2: Extra hulp in de klas voor sommige leerlingen of de hele groep (doen de 
leerkrachten zelf) 

- Niveau 3: Als de extra hulp niet genoeg is, wordt tijdens de groepsbespreking dit samen 
met de ib-er besproken. Samen wordt er gekeken wat de vervolgstappen gaan zijn. 

- Niveau 4: Ondersteuningsteam. Als de leerkracht en de ib-er niet meer weten wat er 
verder nog kan gebeuren in de klas, wordt het OT ingeschakeld. Dit gebeurt dus in 
overleg met de ib-er. De leerkracht vult (eventueel samen met de ib-er) het 
groeidocument in. Vanuit het OT wordt gekeken op welke manier de lln begeleid kan 
worden en worden evt handvatten voor de groep besproken. 

- Niveau 5: Onderzoek aanvragen en uit laten voeren. Dit kan geadviseerd worden vanuit 
het OT.  
De leerkracht kan dus niet ouders adviseren een onderzoek aan te vragen als de 
leerling nog niet binnen het Ondersteuningsteam besproken is geweest. 
(uitzonderingen daar gelaten…) Er moet sowieso overleg met de ib-er geweest zijn, 
voordat dit met ouders wordt besproken. 

 
Sociaal wijkteam/ GGD: 
 

- Contactpersoon: Mascha Hoppenbrouwers  

- Mail Mascha: M.Hoppenbrouwers@sociaalwijkteam.nl   
 
Onderzoeksaanvragen: 
 

 Er zijn 3 mogelijkheden om een onderzoek aan te vragen: 
1. Via de OOC groep van Delta Onderwijs (Onderwijs Ondersteunings Centrum) 
2. Particulier 
3. Onderzoek EED wordt via het RSV aangevraagd. 
 

 Als de keuze valt op optie 1, wordt het onderzoek door school betaald. Als ouders kiezen voor 
een particulier onderzoek moeten zij het onderzoek zelf betalen. Zij kunnen hiervoor wel een 
vergoeding krijgen via de Ziekenkostenverzekering. Deze informatie kunnen ouders opvragen 
bij het onderzoeksbureau dat zij gekozen hebben. 

 
 Een kind moet eerst in niveau 4 zitten; dus binnen het Ondersteuningsteam besproken zijn. 

Zij kunnen een onderzoek adviseren. Alleen de ib-er kan een onderzoek aanvragen. Voor een 
EED aanvraag is het O.T. niet altijd nodig. De aanvraag loopt via de ib-ers. 

 
 Ib-er gaat ook alleen over het geld.  

              De ib-er controleert altijd de onderzoeksaanvraag voordat de aanvraag weg gaat. 
 

 Als er gekozen is voor een onderzoek door de OOC groep, zorgt de leerkracht dat de ouders 
een toestemmingsformulier invullen. De leerkracht draagt zorg voor de verdere invulling van 
de aanvraagformulieren. Deze formulieren kunnen samen ingevuld worden met de ib-er, 
mocht daar behoefte aan zijn. 
De formulieren voor het onderzoek van de OOC groep zijn digitaal beschikbaar. De ib-er mailt 
ze naar de leerkracht door. 

 
 Bij een particulier onderzoek zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor alle zaken. 
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 Als het onderzoek heeft plaatsgevonden bij de OOC groep, zal het onderzoeksrapport 

besproken worden in het bijzijn van ouders, leerkracht en ib-er.  
 

 Bij een particulier onderzoek moeten ouders toestemming geven als de leerkracht en ib-er bij 
de bespreking van het onderzoeksrapport willen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat de 
besprekingen van de onderzoeksrapporten van de particulieren onderzoeken op school 
plaatsvinden. 

 
 De onderzoeksrapporten worden door de ib-er in Dotcom verwerkt. Zij dragen zorg voor 

dossiervorming. 
 

 Als je ergens niet aan uit komt of je loopt ergens tegenaan, neem dan contact met ons op! 
Wij zijn altijd bereid om te helpen. 
Mocht dat op dagen zijn dat wij zelf voor de groep staan, liefst even een mail sturen. 
 

 Het is handig om in je weekplanning een vast moment op te nemen om aan je administratie  
te werken. 

 
 Ib dagen Nanna: dinsdag, woensdag en donderdag 

Ib dagen Inge: maandag en dinsdag (na 18 februari dinsdag en donderdag) 
Op deze dagen kan je ons aanspreken over zaken omtrent de zorg. Loop je op andere dagen 
ergens tegenaan, zet je vraag dan op de mail.  

 
 Nanna is aanspreekpunt omtrent de zorg voor de voorschool, opstartgroep, de groepen 1/2, 

de groepen 3 en de groepen 4. 
Inge is aanspreekpunt omtrent de zorg voor de groepen 5 t/m 8. 
Carla is aanspreekpunt voor de HB leerlingen en de plusklas. 

 
 

 Onze mailadressen voor IB zaken zijn: 
 

Nanna:  ib.nanna.struyk@kbsdewesthoek.nl  
Inge:  ib.inge.vandorp@kbsdewesthoek.nl  
Carla:   carla.bernhart@kbsdewesthoek.nl  

 

 

 

 

 

 

OT 2018 – 2019: 
 
Dinsdag 4 september 2018   gegevens aanleveren voor 28 augustus 
Dinsdag 2 oktober 2018   gegevens aanleveren voor 25 september 
Dinsdag 6 november 2018   gegevens aanleveren voor 30 oktober 
Dinsdag 4 december 2018   gegevens aanleveren voor 27 november 
Dinsdag 5 februari 2019   gegevens aanleveren voor 29 januari 
Dinsdag 2 april 2019    gegevens aanleveren voor 26 maart 
Dinsdag 14 mei 2019    gegevens aanleveren voor 7 mei 
Dinsdag 11 juni 2019    gegevens aanleveren voor 4 juni 
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Toetskalender 2018-2019 Delta-onderwijs 

 
Binnen Delta-onderwijs is een toetskalender vastgesteld waaraan alle regulier scholen van Delta-onderwijs zich 
aan moeten houden. Er is een minimum aan toetsen vastgesteld die moeten worden afgenomen. Iedere school is 
autonoom in het bepalen of zij andere toetsen ook afnemen.  
Zie onderstaand schema voor de toetskalender van Delta-onderwijs. De toetskalender van Delta-onderwijs zal 
jaarlijks opnieuw worden uitgereikt aan alle scholen. 
 

Naamtoets januari februari april/mei juni 

Rekenen-Wiskunde M3 t/m M8   E3  t/m E7  

* LOVS Begrijpend lezen M4 t/m M8   E4 t/m E7 

LOVS spelling  M3 t/m M8   E3 t/m E7 

 Rek & Wis, begrijpend lezen, spelling E7 of 

Entreetoets   Groep 7  

Eindtoetsbasisonderwijs   Groep 8  

LOVS DMT  M3 t/m M8  E3 t/m E7 

 december  mei  

* Begrijpend Luisteren  M4 t/m M7/M8   E4 t/m E7  

* De toets Begrijpend lezen mag voorgelezen worden. De toetsresultaten worden dan minder betrouwbaar, omdat 
deze zo niet genormeerd zijn. Het is belangrijk de gewijzigde afnamecondities goed vast te leggen en dit te 
communiceren met derden die de resultaten willen gebruiken.   
De toets begrijpend lezen mag je eventueel ook vervangen door de toets Begrijpend Luisteren. Er wordt dan wel 
wat anders gemeten. 

 
Kleutertoetsen 
Indien een school een gestandaardiseerd kleutervolgsysteem gebruikt, dan hoeven de kleutertoetsen niet 
afgenomen te worden. 
 
Begrijpend lezen / spelling 
CITO-toets 3.0 

De toets spelling moet op de voorgeschreven manier van de handleiding afgenomen worden.  
 
Eindtoets 
De toetsgegevens worden op schoolniveau geanalyseerd. De schoolgemiddelden worden ingevoerd in het 
computerprogramma, zodat op schoolniveau een trendanalyse gemaakt kan worden. 
De Eindtoets wordt op 16-17-18 april 2019 afgenomen. Iedere school is vrij in de keuze voor een erkende 
Eindtoets. 
 
DMT 
Nieuwe DMT 2018 groep 3-4 (en eventueel groep 5 als je voorgaand jaar ook al versie 2018 hebt 
afgenomen). 

Voer iedere kaart apart in. Als leerlingen kaart 1, 2 en 3 gelezen hebben worden, deze bij CITO automatisch 
opgeteld. Bij OAS dotcom moet dit handmatig gebeuren. Dit laatste is niet nodig als je de Dultkoppeling gebruikt 
om de CITO gegevens automatisch door te sturen naar OAS dotcom. 
 
Rekenen   
CITO-toets 3.0 
 

Entreetoets 
Groep 7  nieuwste versie (2015-2016) 
Gebruik RET voor de automatische koppeling van de CITO-portal (importeren toetsgegevens in CITO LOVS). 

 
Meten sociale veiligheid 
Bij de groepen 6, 7 en 8 wordt na 1-1-2019 de sociale veiligheid gemeten  met een gevalideerd sociaal-
emotioneel instrument of de vragenlijst sociale veiligheid uit Vensters. Vóór 1 juni moeten de resultaten 
aangeleverd worden bij de Onderwijsinspectie. 
 
 
Invoeren in DOTCOM  
Toetsen januari / februari:  1-3-2019 
Toetsen 1 april / mei – juni  vóór 31-7-2019 

 


