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In de tekst over onze school (zie subtitel onder “Zorgplan” ) staat beschreven wat ons 
onderscheidt van andere basisscholen in de regio. 
In de domeinbeschrijving staan de specifieke punten uitgewerkt waar wij voor staan. 
 
In de tekst hieronder zijn de volgende vragen beantwoord en uitgewerkt: Wat bieden wij? 
Aan welke leerlingen kunnen wij verantwoord(passend) onderwijs leveren? 
Aan welke onderwijsbehoeftes kan onze school voldoen? En op welke wijze vindt dit alles 
in de praktijk plaats? 
 

 Het is passend bij de implementatie van de 1-Zorgroute op BS Het Mozaiek met 

daaraan gekoppeld het vervolg “1 Stap verder met 1-Zorgroute”; 

 Met daarin de laatste ontwikkelingen en inzichten van het samenwerkingsverband; 

 Het moet toegankelijk zijn en gebruiksvriendelijk voor elk teamlid; 

 Het plan is gedigitaliseerd en kan mede hierdoor actueel blijven; 

 Het moet te gebruiken zijn als naslagwerk bij het maken (en reeds gemaakte) 

afspraken op schoolniveau; 

 We maken gebruik van verwijzingen naar bijlagen is toegankelijk voor teamleden met 

behulp van hyperlinks. 

 Het is een werkdocument 

Hier gaan we van uit:  

 Visie en Missie 

 Analyse en beleid op passend onderwijsonderwijs: inspectiebezoek 13 april 2015 en 

eigen ontwikkelpunten 

 Waarderingsrapport Inspectie april 2015 

 Brief aan de inspectie. 

 Uitgangspunten 1-Zorgroute  

 1 Stap verder met 1-zorgroute (Wijnand Gijzen)  

Cyclisch proces van HGW waarin 4 fasen: 

-waarnemen 

-begrijpen 

-plannen 

- realiseren 

 Drie fasen van begeleiding 

 Analyseren volgens DDDD. (Data – Duiden – Doelen – Doen). 
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Waarnemen 
 

1. Het evalueren van het vorige groepsplan en/of het verzamelen en ordenen van gegevens 
over leerlingen uit toetsen, uit observaties en uit gesprekken met kinderen in een (digitaal) 
groepsoverzicht. 
Van alle leerlingen in de groep worden de pedagogische (ZIEN) en de didactische (LOVS Cito) 
gegevens in kaart gebracht.  
Verzamelen leerling gegevens voor een groepsoverzicht. 

• Toetsen  

• Leerlingvolgsysteem pedagogisch handelen  

• Observaties  

• Analyses van werk 

• Gesprekken met ouders/ kinderen 
 

2. Het preventief signaleren van leerlingen die de komende tijd extra aandacht nodig 
hebben. Welke leerlingen hebben een leer/ontwikkelingsvoorsprong en welke een 
leer/ontwikkelingsachterstand?  
 
Alle leerling-gegevens worden geanalyseerd.  
Dat wil zeggen:  

a. gegevens bekijken, wat zeggen de feiten over de leerling. 
b. gegevens begrijpen, wat betekenen de feiten voor mijn onderwijs aan de leerling. 

Welke onderwijsbehoefte heeft de leerling ? (Zie format groepsbespreking) Welke 
consequenties heeft dat voor mijn handelen? 
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Begrijpen 
 

3. Het benoemen van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, met in het bijzonder 
aandacht voor leerlingen die bij stap 2 gesignaleerd zijn. We stellen ons de vraag: wat 
hebben de leerlingen (extra) nodig op pedagogisch en/of didactisch gebied.  
 
De leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen een signaal in het groepsoverzicht  
van de diverse vakgebieden: zie kolom ‘signaal’ 
 
Denk óók aan: 

• leerlingen met leer- en ontwikkelingsvoorsprong Protocol Hoogbegaafd  
(protocol dyslexie)Protocol leesproblemen en dyslexie  

• Protocol Dyslexie 

• Protocol rekenproblemen dyscalculie 

• leerlingen met eigen leerstijl 
 
Welke criteria of standaarden worden gebruikt? 
Hoe kunnen we proactief signaleren? 
 
Omschrijving onderwijsbehoefte: 

• welke doelen zijn voor deze leerling haalbaar in de komende periode? 

• wat heeft hij (extra) nodig om doelen te bereiken? 
 
 Onderwijsbehoeften omvatten pedagogische en didactische aspecten 

 

 
 

Plannen 
 

4. Het op een haalbare en effectieve manier clusteren (samenvoegen) van leerlingen met 
een vergelijkbare pedagogische en/of didactische onderwijsbehoefte. 
 
Op basis van patronen in het groepsoverzicht kiest de leerkracht voor (les-)activiteiten met 
de hele groep, subgroepen en/of individuele leerlingen. 
Clustering (leerlingenindeling) moet haalbaar zijn qua klassenmanagement. 
Clustering is flexibel en tijdelijk. 
 

5. Opstellen van een (digitaal) Focusplan. Dit plan wordt gemaakt op basis van de 
pedagogische en/of didactische onderwijsbehoeften en de gekozen clustering volgens de 
analyse van de Data, Duiden, Doelen en Doen. (ondersteuning door Sjoerd Verheijden) 
Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gekozen clustering wordt 
kernachtig het aanbod voor een periode gepland: 
Binnen het Focusplan onderscheiden we 3 niveaus met hun  

• eigen doelen en gewenste situatie 

• eigen leerinhouden (wat) 

• eigen aanpak (hoe) 

• hoe dit binnen de groep wordt georganiseerd. 

• En hoe er wordt geëvalueerd en gereflecteerd. 
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Uitvoeren 
 

6. Uitvoeren van het groepsplan in de klas. De leerkracht draagt zorg voor goed 
klassenmanagement om de gemaakte groepsindeling te realiseren. Daarbij rekening 
houdend met leerlingen die een voorsprong dan wel een achterstand hebben. 

 
Hierna start de cyclus opnieuw met de eerste stap waarnemen: evaluatie en reflectie op het 
uitgevoerde plan. Er wordt 2 x maal per jaar een Focusplan opgesteld:  
1e   Periode: augustus – januari (na E-versie CITO) 
2e Periode: februari – juli (na M-versie CITO) 
Naast de individuele informatie over de leerlingen worden de Focusplannen besproken cq 
doorgegeven. De volgend leerkracht start met deze groepsplannen. Zo is een doorlopende 
lijn gewaarborgd. 
Tussentijds – in oktober/november en maart/april – vinden eventuele bijstellingen plaats op 
basis van leerstofbeheersing en gedijen.(cyclus planmatig handelen) 
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1 STAP VERDER MET 1-ZORGROUTE 

efficiënt    opbrengstgericht     handelingsgericht 
 
Wijnand Gijzen (CED-groep) ontwikkelde een manier om de 1-zorgroute zo aan te passen dat deze 
efficiënt, opbrengstgericht en handelingsgericht werd. 
Met de 1-zorgroute verloopt het denken van ‘specifiek naar algemeen’; eerst worden de individuele 
onderwijsbehoeften benoemd en vervolgens worden de leerlingen met gelijksoortige 
onderwijsbehoeften geclusterd in het groepsplan.  
 
Door de redeneertrant van specifiek naar algemeen creëert de 1-zorgroute een spanning want niet 
aan alle specifieke onderwijsbehoeften kan tegemoet worden gekomen. Dit vraagt te veel van het 
organisatievermogen van de leerkracht. Anderzijds is het vanuit het oogpunt van het realiseren van 
hoge opbrengsten onwenselijk. 
 
Om dit op te lossen wordt een omgekeerde redeneertrant gevolgd: van ‘algemeen naar specifiek’. De 
focus ligt daarbij eerst op de groep, er zijn altijd drie basisclusters te vormen: 

- basisgroep 
- uitdagingsgroep (meer) 
- instructiegroep (intensief) 

Dit is de drieslag in het aanbod. En elk aanbod is een antwoord op een cluster van 
onderwijsbehoeften. 
 
 
 

Aanbod Cluster van specifieke onderwijsbehoeften 

Uitdaging 
(verdiept arrangement) 

- complexe toepassingsopgaven 
- cognitieve autonomie 
- korte instructie 
- matige hoeveelheid inoefening 
- meervoudig strategiegebruik 

Basis 
(basisarrangement) 

Algemene onderwijsbehoeften, passend bij de mogelijkheden van de 
populatie 

Instructie 
(intensief arrangement) 

- meer instructie (met concrete materialen) 
- meer oefening van specifieke deelvaardigheden 
- enkelvoudig strategiegebruik 
- ondersteuning van de competentiegevoelens 
- minder autonomie 

 
 
Binnen dit systeem maakt 
de school gebruik van het 
IGDI-Model en de Goede 
les 
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            GROEPS-NIVEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WAARNEMEN 

Respons op instructie 

Werken vanuit een onderwijscontinuüm betekent dat aan het merendeel 

van de onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet wordt gekomen. 

Voor alle leerlingen geldt het principe van respons op instructie. Dit houdt in 

dat als we zien dat een leerling naar verwachting presteert, we vooral door 

moeten gaan met wat we deden. 

‘1 Stap verder met 1-Zorgroute’ gaat ook uit van het principe van respons op instructie. Dat 
vergemakkelijkt het werken met de cyclus van handelingsgericht werken aanzienlijk. Voor het 
overgrote deel van de leerlingen in een groep continueren we het onderwijsaanbod.  
Wanneer de vaardigheidsgroei en de leerstofbeheersing ontwikkelt naar verwachting en de 
leerlingen gedijen, wordt de tussenstap van het bepalen van de onderwijsbehoeften voor hen 
overgeslagen. 
Er zijn echter leerlingen bij wie we wel specifieke onderwijsbehoeften gaan benoemen. 

 
BEGRIJPEN 
Signaleren van specifieke onderwijsbehoeften 
Welke leerlingen hebben nu nog specifieke onderwijsbehoeften? Dat zijn de 
leerlingen die (nog) onvoldoende profiteren van het onderwijsarrangement 
dat ze ontvangen. Het aanbod is dan niet passend.  
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen worden gesignaleerd 
met behulp van de volgende criteria: 
- de leerling maakt onvoldoende groei door in vaardigheidsontwikkeling 
- de leerling heeft een hiaat in de leerstofbeheersing 
- de leerling gedijt niet. 
Deze drie criteria geven aanleiding om vanuit het onderwijscontinuüm gerichter naar de individuele 
leerling te kijken. Er worden aanvullende gegevens verzameld. 

 

PLANNEN 
Uitgaan van een onderwijscontinuüm dat is opgebouwd uit 
tenminste drie arrangementen   
Het onderwijscontinuüm, bestaande uit het basis- , intensief en verdiept 
arrangement, komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van het merendeel 
van de leerlingen. Voor leerlingen bij wie we een mismatch signaleren, 
benoemen we de specifieke onderwijsbehoeften. Deze kunnen leiden tot 
een individuele maatregel die vrijwel altijd plaatsvindt binnen één van de 
drie arrangementen (convergente differentiatie). 
 

 

UITVOEREN 
De uitvoering van het groepsplan door de leerkracht in de groep 
De focus ligt op de middengroep/de basis; de leerlingen die wat meer 
aankunnen krijgen iets meer uitdaging dan de basisgroep en de leerlingen die 
aan het basisarrangement niet voldoende hebben, krijgen iets meer 
begeleiding/instructie. 
De concrete uitvoering vindt plaats binnen de weektaak. 

 

 
 



STUREN OP OPBRENGSTEN  
Het gedachtegoed van ‘1 stap verder met de 1-zorgroute’ is gedeeld op Novum - niveau. 
Op schoolniveau heeft dat geleid tot het samen vaststellen van schoolstandaarden. De 
schoolstandaarden zijn vastgesteld in streefnormen op schoolniveau, gerelateerd aan Novum en 
Landelijke Normen (schoolnormen). 
Sturen op opbrengsten is een activiteit die in alle stappen van de cyclus van HGW terugkomt. Het is 
feitelijk het raamwerk waarbinnen handelingsgericht werken zich afspeelt. 
Om de kwaliteit van de opbrengsten te continueren krijgen alle geledingen binnen Novum scholing. 
Centraal staat hierbij de analyse van de resultaten. Men handelt volgens de werkwijze van de DDDD. 
Daarnaast krijgen alle geledingen scholing in het Duiden van Gedrag (Sjoerd Verheijden), om het 
gedrag van de kinderen beter te kunnen begrijpen en daarmee de mogelijkheid voor de resultaten 
positief te beïnvloeden.  

 

 

SCHOOLNIVEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen onze school hebben we een ondersteunende structuur die de cyclus van 
handelingsgericht werken voor de leerkrachten mogelijk maakt. De rol van de 
intern begeleider wordt op dit moment door de directie op bovenschools 
niveau aangepast aan ‘1 stap verder met de 1-Zorgroute’ en opbrengstgericht 
werken (zie ‘handboek cyclisch werken’). 
De IB-er ondersteunt leerkrachten actief bij hun onderwijsgedrag in de groep: 
het streven naar gewenste opbrengsten en het omgaan met leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 
Vanuit de interne begeleiding zijn de belangrijkste ankerpunten: 

- groepsbespreking (IB-er met groepsleerkracht) 
- leerlingbespreking 
- klassenbezoek 
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Groepsbespreking/ Clustergroepsbespreking 
Er wordt met twee planperiodes per schooljaar gewerkt. Omdat een planperiode van twintig 
schoolweken lang is, wordt er na tien weken een tussenevaluatie gehouden; de leerkrachten stellen 
hun Focusplannen bij op basis van de methode-gebonden toetsen en het gedijen van het kind. Op 
basis hiervan kan er een voortgangsgesprek plaatsvinden met de ib-er. 
Het groepsplan wordt bij het opstellen gebaseerd op: de opbrengsten (op vaardigheidsniveau), de 
leerstofbeheersing en het gedijen binnen het niveau waarin het kind reeds geplaatst is. Deze 
gegevens leiden tot onderwijskundige en individuele maatregelen.  
De tussentijdse evaluatie focust op de leerstofbeheersing van de hele groep en de evaluatie + 
bijstelling van de individuele maatregelen. 

 
De groepsbespreking verloopt als volgt: De ib-er start met de onderwijskundige evaluatie en de 
vergelijking van de groepsstandaarden met de ambitie schoolstandaarden. De leerkracht heeft zich 
hierop kunnen voorbereiden. Vooraf heeft de ib-er de leerkracht geobserveerd tijdens een 
lesonderdeel. 
Daarna volgt de toepassing van het principe van ‘respons op instructie’ en het signaleren van 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit alles mondt uit in de vaststelling van de 
onderwijskundige en individuele maatregelen voor het komende halfjaar. 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waarbij geen sprake is van ‘respons op 
instructie’ in het arrangement dat hen is aangeboden, wordt dat wat er nodig is extra onder de loep 
genomen. Daar waar nodig vindt intern, aanvullend onderzoek plaats (observatie, diagnostisch 
onderzoek, ouder- en kindgesprek).  

 
Leerlingbespreking 
Wanneer ook na aanvullend (intern) onderzoek nog onvoldoende duidelijk is wat een leerling 
specifiek nodig heeft of hoe dit gerealiseerd moet worden, vindt in overleg met de ouders en 
leerkracht met externen een consultatieve leerlingbespreking plaats. Ouders wordt gevraagd om hun 
deskundigheid te delen met de school. Uit observatie en bespreking kan het advies komen dat verder 
onderzoek noodzakelijk is. (Multi Disciplinair Overleg). 
De leerlingbespreking vindt plaats binnen een bouwvergadering of bij een Interne Zorgteam- 
bijeenkomst. De desbetreffende leerkracht wordt uitgenodigd om zijn/ haar kijk op het probleem toe 
te lichten.  Als uitkomst wordt een haalbare aanpak weggezet in het groepsplan / individuele aanpak. 
De uitkomsten van de leerlingbespreking worden altijd gecommuniceerd met de ouders. 
 

Klassenbezoek 
Tweemaal per jaar gaat de IB-er op klassenbezoek (voorafgaande aan de groepsbespreking en het 
voortgangsgesprek) om samen met de leerkracht de uitvoerbaarheid van het groepsplan te bekijken 
en te bespreken. Daarnaast kan een leerkracht de Ib-er uitnodigen voor om een kind te observeren. 
Ouders zijn altijd hiervan op de hoogte. 
 

 

REGIO PASSEND ONDERWIJS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zorgteams 

Onze school kent 2 zorgteams.  Een zorgteam, bestaande uit schoolmaatschappelijk werker, sociaal 
verpleegkundige en intern begeleider. Maandelijks komt dit team bij elkaar voor casuïstiek overleg.  
Kinderen worden ingebracht in het zorgteam. Het gaat hierbij om gesignaleerde leerlingen uit de 
groepsbespreking, leerlingbespreking, leerlinggesprekken, oudergesprekken of na signalen uit de 
samenleving. 
Een tweede Zorgteam is intern en bestaat uit schoolcoach, rt-er, Svib-er, gedragscoach en ib-er. 
Het zorgteam komt regulier 3x per jaar bij elkaar en de diverse disciplines zijn op afroep aanwezig. 
Het hangt van de problematiek af die besproken moet worden. 
De ib-er neemt in beide ZT’s zitting. 
De sociaal verpleegkundige (GGD) houdt tevens inloopspreekuur voor de ouders. 
Verder brengt de sociale kaart die geledingen in beeld waarbij onze school het meest betrokken is. 
 

CJG 
Centrum Jeugd en Gezin houdt 1 keer in de maand een inloopochtend met informatiemateriaal om 
ouders op de hoogte te houden van hun aanbod. Tussentijds kan via het zorgteam ook verwezen 
worden naar CJ&G (zie www.centrumjeugdengezin-oss.nl ) voor opvoedingsondersteuning. 

 
Indicatiestelling 
Binnen WSNS wordt (nog) gesproken over zorgniveaus 1 t/m 5.  Binnen het nieuw te vormen 
samenwerkingsverband is op dit moment een werkgroep bezig met het benoemen van nieuwe fasen 
van ondersteuning. ( zie toelichting bij ‘uitgangspunten’) 
Wanneer school het ononderbroken ontwikkelingsproces van een leerling niet kan garanderen, 
wordt deze leerling voor advies en/of verwijzing aangemeld bij een commissie van Indicatiestelling. 
Hiervoor hebben reeds 1 of meer MDO’s plaatsgevonden en is er een arrangement toegewezen 
geweest. 
 
 
 
 

￼￼Onderwijskundig rapport bij verhuizing groep 3 t/m 8 

1. Aanvraagformulier Consultatie en Advies Kentalis        foutief 
2. Aanmeldingsformulier Ziekteverzuim 
3. Aanvraag onderzoek EED (Website LDos) inloggen alleen Monique en Peter) 

4. Adressenbestand  
5. Format handelingsplan arrangement SWV. 
6. Format Focusplan Mozaiek 
7. Format OPP ( website SWV 30.06) 
8. Format HP Arrangement SWV / Novum 
9. Format aanvraag MDO 
10. Format aanmelding CJG 
11. Format Consultatie en Advies Kentalis voor intern gebruik 
12. Criteria gefundeerd versnellen 
13. Inschrijven nieuwe leerlingen 
14. Inschrijfformulier bs Het Mozaiek 
15. Criteria gefundeerd versnellen 
16. Handelswijze bij ontwikkelingsstagnatie- en voorsprong 
17. Leerlijn Leren Leren 
18. Leerlijn Sociaal gedrag 
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19. Kwaliteitskaart TL 
20. Kwaliteitskaart R&W   (in ontwikkeling)  
21. Kwaliteitskaart Spelling  (in ontwikkeling) 
22. Matrix Clustergroepsbespreking 

23. Opbouw zorgstructuur 
24. Onderwijskundig rapport bij verhuizing groep 1 en 2 

25. Onderwijskundig rapport bij verhuizing g r3 t/m 8 
22  Ontwikkeling uitleg executieve functies 
26. Ouder –en  leerkrachtbrochure ADIT 
27. Protocol medicijngebruik 
28. Procedure Schooladvies. 
29. Protocol Ziekteverzuim 
30. Richtlijnen doorstroming/ doubleren 
31. Stappenplan Route 8 
32. Toetskalender Mozaiek 2018 – 2019 
33. Voor de inhoud van Looqin groep 1 t/m 3  (welbevinden, betrokkenheid, prestaties en 

competenties verwijzen we naar de website van Looqin (www.Looqin.nl) 
34. Zorgdocument met uitstroom voor schoolgids 
 
 
35. Protocol Zorgleerlingen 
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