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HET ONDERSTEUNINGSPLAN 
Het Ondersteuningsplan is het kerndocument van het Samenwerkingsverband. Hierin staat het beleid 
dat zij voert voor het realiseren van ondersteuning op maat voor leerlingen op de scholen binnen het 
verband beschreven. In het traject Passend Onderwijs speelt het Samenwerkingsverband een 
coördinerende rol. Daarnaast speelt het school advies team (SAT) een ondersteunende en preventieve 

rol. Het SAT bestaat uit de interne begeleider van de school die geplande consultaties op de school 
doet met een jeugdverpleegkundige (JGZ). De jeugdverpleegkundige is een sleutelfiguur naar het 
Centrum voor jeugd en Gezin (CJG). Vanuit de hulpvraag kan het SAT uitgebreid worden met mensen 
uit andere zorggebieden, zoals de opvoedcoach. In een gesprek wordt besproken hoe het meeste recht 

gedaan kan worden aan de onderwijs- en zorgbehoeften van uw kind. 

SAMENWERKING MET OUDERS 
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Daarom zijn 
goede contacten, informatie-uitwisseling en een goede samenwerking tussen groepsleerkracht en 

ouders noodzakelijk. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in. Wij zorgen voor informatie en 
ontmoetingen tussen ouders en leerkrachten. Samen zijn we sterk. Deze uitgangspunten geven we 
vorm in het onderwijs en in de organisatie.  

 
Daar zijn verschillende gespreksmogelijkheden voor:  

• Even afspreken met de juf of de meester; agenda erbij en samen een tijdstip afspreken.  

• De kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar.  

• De rapportgesprekken n.a.v. de rapporten van groep 1 tot en met 8.  

• Een gesprek (na afspraak) met betrekking tot een speciaal probleem van uw kind. Het kan ook 
zijn dat hierbij iemand van buiten de school aanwezig is.  

• Voortgezet onderwijs adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van groep 8.  

4.3 ONDERSTEUNINGSROUTE 

De organisatie van het onderwijs -Wettelijke opdracht onderwijs In de Wet Primair Onderwijs (WPO) 
staat in een aantal artikelen beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. In de hierna 
volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen.  

ONONDERBROKEN ONTWIKKELING 
Wij organiseren het onderwijs in jaarklassen. We werken vanuit methodes en bieden zoveel mogelijk 
dezelfde basisstof aan de leerlingen aan. Kinderen hebben echter verschillende onderwijsbehoeften, 

daarom bieden we het programma op verschillende manieren aan. Dit doen we door andere 
oplossingsmethodes aan te bieden, maar ook door rekening te houden met tempoverschillen tussen 
de leerlingen. Ook differentiëren we door kinderen in verschillende mate instructie te geven. We 
besteden veel aandacht aan individuele ondersteuning, zowel voor kinderen die meer kunnen, als voor 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Sommige kinderen werken met aparte programma’s 

die afgestemd zijn op hun mogelijkheden. In de kleutergroepen wordt er gewerkt via 
ontwikkelingsvolgend en doelgericht onderwijs. De leerkrachten van deze groepen werken met een 
groepsplan dat gebaseerd is op de ontwikkelingsgebieden van het observatiesysteem van "Kijk!". Alle 
kinderen krijgen bij alle 17 ontwikkelingsgebieden hun eigen plaats waar vanuit ze verder kunnen 

ontwikkelen. Dit door, op allerlei manieren, alle doelen van het kleuteronderwijs aan bod te laten komen. 
We werken binnen de school handelingsgericht, dat betekent dat we vooral zoeken naar wat de 
leerlingen kunnen en daarbij aansluiten in onze lessen. Deze werkwijze streeft naar een goede 
afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.  

KERNDOELEN EN REFERENTIENIVEAUS 
De overheid beschrijft in de zogenaamde kerndoelen wat de school aan onderwijs moet bieden en 
tevens welke referentieniveaus nagestreefd dienen te worden. Op De Horizon werken wij hoofdzakelijk 
met moderne methodes die aan deze kerndoelen voldoen en waarin we rekening houden met de 

referentieniveaus. Vaak maken we daarnaast nog gebruik van aanvullende materialen. Ons 
onderwijsaanbod houden we verder actueel door het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en het 
volgen van nascholing.  



DE INTERN BEGELEIDER 
De Intern Begeleider organiseert de ondersteuning voor alle leerlingen. Zij bewaakt het onderwijsproces 
en de leerresultaten van alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Zij ondersteunt leerkrachten bij hun 
werk in de groep. Verder is ze verantwoordelijk voor de contacten met hulpverleningsorganisaties 
buiten de school en de communicatie hierover met leerkrachten en ouders. Ze begeleidt leerkrachten, 

leerlingen en ouders als er speciale hulp nodig is.  

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 
Het kan voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet naar wens verloopt of dat er zich leer en/of 

gedragsproblemen voordoen. Daarvoor hebben we op school een ondersteuningsplan. Daarin staat de 
procedure vermeld die op school gevolgd zal worden. Dit plan kunt u op school inzien.  

 
In het kort ziet het stappenplan er als volgt uit:  

• De leerkracht meldt de leerling aan voor de leerlingbespreking bij de Intern Begeleider. Bij de 
leerlingbespreking zijn de eigen groepsleerkracht, eventueel overige groepsleerkrachten en de 

Intern Begeleider aanwezig. In deze bespreking wordt bekeken wat de beste werkwijze is om 
desbetreffende leerling te helpen.  

• Er wordt een plan opgesteld, waarin wordt beschreven  welke werkwijze wordt gevolgd en 
welke hulp de leerkracht in de groep zal aanbieden en voor welke periode. Als dat nodig is 
wordt er gewerkt met aangepast materiaal dat op school aanwezig is.  

• Het plan wordt met de ouders besproken. Vaak wordt ook de medewerking van ouders 
gevraagd, om thuis het oefenprogramma te ondersteunen.  

• Als het plan is uitgevoerd worden de afspraken en de uitvoering geëvalueerd door de 
groepsleerkracht en Intern Begeleider.  

• Eventueel kan besloten worden om externe hulp (via het SAT of orthopedagoog van Prisma) 
in te roepen. We volgen dan de werkwijze van de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek 
(HGPD). Het accent bij HGPD ligt op het handelen van de leerkracht, zodat deze beter kan 
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.  

• De Intern Begeleider bewaakt de doorgaande lijn, houdt overzicht over de geboden 

ondersteuning en treedt op als coach naar de leerkracht.  

• Indien nodig wordt door de externe hulp individueel met de leerling gewerkt. 

• Als dit nog steeds onvoldoende oplevert, kan besloten worden de leerling aan te melden voor 
een breder onderzoek, bijvoorbeeld via het Samenwerkingsverband Kind op 1. Dit gebeurt altijd 

in overleg met de ouders. 

REMEDIAL TEACHING 
Remedial teaching is gerichte speciale hulp bieden aan kinderen of groepjes kinderen, die deze extra 
hulp nodig hebben om bepaalde problemen te overwinnen. Wanneer de juiste ondersteuning niet 

tijdens de (extra) instructietijd in de groep gegeven kan worden, kan besloten worden om RT aan te 
bieden. We hebben een leerkracht die remedial teaching geeft. 

VERWIJSINDEX 
Alle Prisma-scholen zijn aangesloten bij de Verwijsindex Zeeland. Een digitaal systeem waardoor we 
sneller weten of een leerling ook bekend is bij andere hulpinstanties. De verwijsindex houdt alleen bij 
welke professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn. Alleen naam, geslacht en 
geboortedatum wordt gekoppeld, niet wat er aan de hand is of waarom een professional betrokken is. 
Als 2 of meer professionals betrokken zijn bij een kind of een gezin, dan ontvangen de betrokken 

professionals een E-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Beide 
professionals hebben dan de plicht hebben dan de plicht om contact met elkaar op te nemen om af te 
stemmen. 

  



Door school kan een signalering in de verwijsindex alleen afgegeven worden door de intern begeleider 
in overleg met de directeur, of door de directeur zelf. 
Redenen voor signalering zijn bijvoorbeeld: 

• Zorgelijke thuissituaties 

• Zorgen omtrent (geestelijke) gezondheid 

• Ouders die ernstige moeite met de opvoeding lijken te hebben 

• Problematische relatie tussen kind en ouders of met andere kinderen of volwassenen 

• Vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 


