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Middels deze editie van Dé Zandberg Courant willen wij u nogmaals informeren over
het aanbod van de verschillende onderwijsarrangementen op onze school, als ook
over de wijze van communicatie in deze. Het is een bewuste keuze u deze
informatie in een aparte editie te sturen. 
 
In deze courant treft u een uitwerking van de verschillende
onderwijsarrangementen aan. We spreken hier van het basisarrangement (wordt
aan alle leerlingen aangeboden) en de arrangementen gevorderd, intensief en zeer
intensief. Als school willen we onze leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden.
Deze begeleiding kan per fase in het schooljaar verschillen en dus kan ook ons
aanbod aan de leerlingen in een schooljaar aangepast worden. Via het ouderportaal
willen we u graag informeren bij wijzigingen in het arrangement en informeren over
het aanbod van de begeleiding. Naast de plannen die u straks in ParnasSys kunt
terugvinden, worden de vorderingen binnen de RT besproken tijdens de
doelen-/LOL gesprekken. Kortom; het kan dus zijn dat in bepaalde fases uw kind
wel begeleiding krijgt buiten de klas en een volgende fase niet.
 
Hieronder vindt u verdere informatie. Voor vragen kunt u terecht bij
ondergetekenden, te vinden op de 1e verdieping.
 
Namens het team van De Zandberg,

Angelique Bakker en Lisette Dirks 
ORTHOPEDAGOOG                                                            TEAMCOÖRDINATOR MIDDENBOUW & ONDERSTEUNING
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De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is,
maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We
groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften.
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De kern van het onderwijscontinuüm is het basisarrangement, dat in principe aan
alle leerlingen wordt aangeboden. We noemen dit een continuüm omdat het
bestaat uit tenminste vier zorgvuldig samengestelde onderwijsarrangementen die
op elkaar aansluiten: gevorderd, basis, intensief en zeer intensief. De vierslag in het
aanbod komt tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het
merendeel van de leerlingen in de school. Voor een deel van de leerlingen is dit te
weinig. Voor hen streven we hogere doelen na. Deze leerlingen ontvangen een
verrijkt aanbod in het gevorderd arrangement.

G���R���D���R���E���T

Binnen het gevorderd arrangement kunnen de kinderen in aanmerking komen voor de Spiegelklas en/of voor Spaanse
lessen buiten de klas. De Spiegelklas is voor kinderen waarbij één of meerdere executieve functies nog niet op niveau
ontwikkeld zijn én meer uitdaging nodig hebben buiten het lesprogramma. Deelname aan de Spiegelklas gebeurt altijd in
overleg met de groepsleerkracht en wordt daarnaast gecommuniceerd met de desbetreffende ouders. De leerlingen, uit de
groep 5, 6, 7 of 8, die in aanmerking komt voor Spaans worden aangedragen door de teamcoördinator. Hierbij gaat het om
leerlingen die ondanks de aangeboden verrijking in de klas, onvoldoende uitgedaagd worden. Het meedoen aan Spaans is
niet vrijblijvend. Leerlingen krijgen op basis van hun werkhouding, inzet, motivatie en resultaten een beoordeling. Deze zal
ook vermeld worden op het rapport. Het doel van Spaans is vooral het leren leren.
 
Sinds dit jaar werken we ook met het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH-PO). Dit protocol wordt ingezet om
een mogelijke begaafde leerling te signaleren en te kunnen begeleiden. Bij kleuters spreken we niet van begaafdheid, maar
van een ontwikkelingsvoorsprong. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong doorlopen hun ontwikkeling niet alleen
sneller dan andere leerlingen, het ziet er ook naar uit dat ze dat in grotere stappen doen.  Indien er vermoedens van
begaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong zijn, kunt u deze altijd uitspreken bij de leerkracht. Bij het werken met dit
protocol gaan we uit van opbrengstgericht onderwijs, waarbij de leerkracht steeds nagaat in welke mate de leerlingen de
doelen bereiken en welke nieuwe doelen er gesteld kunnen worden. Het is hierbij niet de bedoeling dat het
verrijkingsmateriaal leidend is, maar dat dit de doelen zijn die voor een leerling worden gesteld.
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Het intensieve arrangement is er voor leerlingen die extra instructie, meer
leertijd en meer begeleiding bij de verwerking van leerstof nodig hebben om de
stof van het basisarrangement te kunnen volgen. Ook wordt voor hen in
sommige gevallen de eerder aangeboden leerstof herhaald, dit gebeurt in de
klas bijvoorbeeld aan de instructietafel of door de inzet van de
onderwijsassistente buiten de klas. 
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Het zeer intensieve arrangement is bedoeld voor een leerling voor wie het
intensieve arrangement niet voldoende is. Naast de begeleiding in de klas krijgt
deze leerling remedial teaching buiten de klas. Leerlingen komen in aanmerking
voor remedial teaching wanneer er op de CITO toetsen een niveauwaarde onder
de 1.0 wordt behaald. Daarnaast wordt er samen met het ondersteuningsteam
gekeken naar de methodegebonden toetsen en in sommige gevallen zal er
gebruik worden gemaakt van diagnostisch onderzoek.  Deze remedial teaching
wordt gegeven door één van de collega’s uit het ondersteuningsteam die
hiervoor zijn opgeleid. De ouders van de leerlingen die RT krijgen, krijgen hier
geen bericht van, maar kunnen dit terug zien in de plannen op het ouderportaal.
Verder zullen de vorderingen binnen de RT besproken worden in de
doelengesprekken.
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Het ondersteuningsteam bestaat uit de teamcoördinatoren,
gedragsspecialisten, (hoog)begaafdheidsspecialisten, remedial teachers,
onderwijsassistentes en een orthopedagoog. In overleg met de
teamcoördinatoren van de desbetreffende bouw en de groepsleerkracht is het
mogelijk om een observatie of onderzoek aan te vragen. Wanneer er door school
wordt geadviseerd om een leerling bij een extern onderzoeksbureau te laten
onderzoeken dan gaan wij indien mogelijk in op de adviezen die hieruit
voortkomen, wij werken samen met verschillende onderzoeksbureaus. 
 
Indien er géén hulpvraag vanuit school aanwezig is, dan kunnen wij op school
niet ingaan op de adviezen met betrekking tot behandelingen die hieruit
voortkomen. Ouders moeten deze behandelingen dan zelf extern én ook buiten
schooltijden regelen. 
 
Om uw kind optimaal te kunnen ondersteunen stellen wij het zeer op prijs
wanneer u een onderzoek dat heeft plaatsgevonden volledig deelt met de
leerkracht van uw kind.


