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ONDERWIJSARRANGEMENTEN...!
Middels deze editie van De Zandberg Courant willen wij u informeren over het
aanbod van de verschillende onderwijsarrangementen en ondersteuning op onze
school, alsook over de wijze van communicatie in deze. In 2021 hebben wij al eerder
een editie hierover met u gedeeld, maar vanwege een aantal veranderingen in de
ondersteuning ontvangt u deze nieuwe editie.
In deze courant treft u, naast een uitwerking van de verschillende
onderwijsarrangementen, informatie over de Schakelklas, Spaans, SoVa en het
medisch protocol. De 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 de ondersteuning en
informeren over het aanbod van de begeleiding. Zowel de plannen, de voortgang

Rots en Water

als de evaluatie kunt u in het ouderportaal terugvinden. Daarnaast worden de
vorderingen tijdens de doelen-/LOL gesprekken besproken. Kortom; het kan dus

Schakelklas

zijn dat uw kind in bepaalde fases wel begeleiding krijgt buiten de klas en in een
volgende fase niet.

Ondersteuning in de groepen 1/2
Verrijkend aanbod bij de groepen
1/2

Hieronder vindt u verdere informatie. Voor vragen kunt u terecht bij

Medisch protocol / allergie

Namens het team van De Zandberg,

Onderzoeksteam & onderzoeken
Externe begeleiding onder
schooltijd

ondergetekenden, te vinden op de 1e verdieping.

Angelique Bakker & Lisette Dirks
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KERN VAN ONS ONDERWIJS
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.

BASISARRANGEMENT
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 vijf zorgvuldig samengestelde onderwijsarrangementen die
op elkaar aansluiten: zeer gevorderd, gevorderd, basis, intensief en zeer intensief.
Met dit aanbod willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de kenmerken en
onderwijsbehoeften van de leerlingen op onze school.

GEVORDERD EN ZEER GEVORDERD ARRANGEMENT
Het gevorderd arrangement is voor leerlingen die minder herhaling nodig hebben om tot beheersing van de aangeboden lesstof
te komen en in plaats daarvan verrijking nodig hebben. Het gaat hierbij om leerlingen die uit het leerlingvolgsysteem naar voren
komen voor één of meerdere vakgebieden of waarbij in de klas opgemerkt wordt dat de basisstof in de klas te weinig uitdaging
biedt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een leerling op de methodegebonden toetsen wel heel hoog scoort, maar op de
CITO een lagere score behaalt.
De verrijking kan worden aangeboden voor rekenen, begrijpend lezen, taal en/of spelling in de klas. Het verrijkingsaanbod is voor
de groepen 3 tot en met 8 via het ouderportaal in het gevorderd arrangement zichtbaar.
Het zeer gevorderd arrangement is voor leerlingen die minder herhaling nodig hebben om tot beheersing van de aangeboden
lesstof te komen en in plaats daarvan verrijking nodig hebben. Het gaat hierbij om kinderen die A-scores behalen op minimaal
twee begripsmatige vakgebieden: begrijpend lezen, spelling of rekenen (m.u.v. leerlingen waarbij onderpresteren is vastgesteld).
Daarnaast voldoen ze aan het beeld van begaafde leerlingen, zoals vast te stellen middels de op De Zandberg gehanteerde
signaleringslijst en de module signalering van Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH-PO). De leerling krijgt voor één of
meerdere vakgebieden compact- en verrijkingswerk aangeboden én neemt daarnaast deel aan de Spiegelklas. De verrijking kan
worden aangeboden voor rekenen, begrijpend lezen, taal en/of spelling.
In de Spiegelklas wordt er bij de bijeenkomsten met gelijkgestemden de nadruk gelegd op filosoferen en het trainen van de
executieve vaardigheden (inhibitie, werkgeheugen, flexibiliteit en planning) binnen projecten die aansluiten op de thema’s die in
de jaargroepen aan bod komen. Hierbij wordt er een beroep gedaan op het hogere orde denken. Daarnaast wordt het
verrijkingswerk geïnstrueerd en geëvalueerd. Dit verrijkingsaanbod is voor de groepen 3 tot en met 8 via het ouderportaal in het
zeer gevorderd arrangement zichtbaar.
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INTENSIEF EN ZEER INTENSIEF ARRANGEMENT
Het intensieve arrangement is er voor leerlingen die extra instructie, meer leertijd
en/of 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.
Het zeer intensieve arrangement is bedoeld voor leerlingen waarbij 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
methode-gebonden 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 desbetreffende leerkracht neemt contact op met de ouders van de leerlingen die
één van deze vormen van ondersteuning aangeboden krijgen, naast dat de plannen
zichtbaar zijn in het ouderportaal. Verder zullen de vorderingen binnen de
ondersteuning besproken worden in de doelengesprekken of er wordt een afspraak
gemaakt met degene die deze ondersteuning biedt.

SPAANS
De leerling met een ontwikkelingsvoorsprong op taal is snel klaar met de gewone
leerstof van zijn groep. Door een nieuw vak als Spaans te geven, kun je deze leerling
uitdaging bieden en daarnaast worden er nieuwe leerstrategieën ontdekt en eigen
gemaakt. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 komen in aanmerking voor Spaans
wanneer ze hoge scores halen op zowel begrijpend lezen als spelling en de leerkracht
de keuze goed kan onderbouwen. 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. Na ieder jaar zal er
geëvalueerd worden of Spaans nog een passend aanbod is.

FAALANGSTREDUCTIE EN SOVA
Tijdens de SoVa trainingen ondersteunen we leerlingen bij het ontwikkelen van een
positiever zelfbeeld en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Dit door middel van
rollenspellen en oefeningen en opdrachten omtrent het versterken van sociale
vaardigheden.
Tijdens de faalangstreductietraining helpen we leerlingen die niet durven te
presenteren, bang zijn voor een beurt in de klas, grote spanningen kunnen
opbouwen voor bijvoorbeeld een toets of activiteit en daar veel stress van hebben.
De leerkracht bepaalt in overleg met de teamcoördinator en ouders of een leerling
behoefte heeft aan extra ondersteuning omtrent de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
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ROTS EN WATER
Vorig schooljaar zijn we op school ook gestart met het geven van klassikale Rots en Water trainingen. Dit jaar zetten we dat voort.
Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining waardoor je jezelf beter leert kennen, je zekerder wordt van/over jezelf, je
beter leert wat je sterke kanten zijn en op welke punten je nog wel wat kunt leren

SCHAKELKLAS
De Schakelklas biedt leerlingen extra ondersteuning in het vergroten van hun woordenschat. Leerlingen kunnen in de
Schakelklas geplaatst worden als de beheersing van de Nederlandse taal nog onvoldoende is en/of als uit de
toetsresultaten blijkt dat de leerling hier behoefte aan heeft. De leerlingen gaan in de Schakelklas twee keer per week
buiten de klas aan de slag in kleine groepjes. Tijdens deze werktijd wordt er gewerkt met de methodes Taal actief, HorenZien en Schrijven, Nieuwsbegrip en Weerwoord. Daarnaast wordt er spelenderwijs aandacht gegeven aan de Nederlandse
taal.

ONDERSTEUNING IN DE GROEPEN 1/2
Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs in hun eigen tempo. We spelen daarom in op de behoeften en intrinsieke
motivatie van de leerling om zo een doorgaande lijn in de ontwikkeling te stimuleren en te waarborgen. Per leerling wordt
via de vaardigheidslijst en observaties de ontwikkeling bijgehouden. Op deze manier kan snel en adequaat worden
gereageerd wanneer een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning.
Zien we dat leerlingen richting groep drie moeite hebben om zich de taal- en rekenvoorwaarden eigen te maken, dan
zetten we de ondersteuning preventief in om spelenderwijs deze vaardigheden aandacht te geven en de leerlingen
hierdoor meer zelfvertrouwen te geven. Vaak hebben deze leerlingen een duwtje in de rug nodig, waardoor ze zich daarna
verder ontwikkelen.

VERRIJKEND AANBOD BIJ DE GROEPEN 1/2
Bij de jonge leerlingen spreken we niet van begaafdheid, maar van een ontwikkelingsvoorsprong. Dit vanwege de
sprongsgewijze ontwikkeling in deze leeftijdsgroep. 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 groepsleerkracht.
Bij het werken met dit protocol in de groepen 1 en 2 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. Hierop
wordt het aanbod voor desbetreffende leerlingen in de groep passend gemaakt.
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HANDELEN BIJ LEERLINGEN MET EEN MEDISCH PROTOCOL OF ALLERGIE
Wanneer uw kind een medisch aandoening of een allergie heeft waarbij het van belang is dat wij op een specifieke manier
handelen in sommige situaties, vragen wij u als ouders om aan de leerkracht eventuele veranderingen in een bestaand protocol
door te geven, zodat wij het in het ParnasSys kunnen aanpassen.
Mocht u een kind hebben waarbij het van belang is om een medisch protocol op te stellen, dan kunt contact opnemen met
Angelique Bakker: angelique.bakker@inos.nl
Omdat er steeds meer leerlingen op school aanwezig zijn met een grote diversiteit aan allergieën willen wij u vragen om bij
feesten en activiteiten zelf iets aan uw kind mee te geven of duidelijk aan de leerkracht door te geven wat uw kind niet mag eten
of drinken.

ONDERZOEKSTEAM EN ONDERZOEKEN
Het ondersteuningsteam bestaat uit de teamcoördinatoren, gedragsspecialisten, 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.
Om uw kind optimaal te kunnen ondersteunen stellen wij het zeer op prijs wanneer u een onderzoek dat heeft plaatsgevonden
deelt met de leerkracht van uw kind. Wanneer er in samenspraak met school voor wordt gekozen om een leerling bij een extern
onderzoeksbureau te laten onderzoeken, gaan we graag samen met ouders, en indien mogelijk het onderzoeksbureau, in
gesprek om in te gaan op de adviezen die hieruit voortkomen.
Indien er geen hulpvraag vanuit school aanwezig is en er op initiatief van ouders een onderzoek wordt aangevraagd, 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.

EXTERNE BEGELEIDING ONDER SCHOOLTIJD
Het komt steeds vaker voor dat er, naast de geboden hulp binnen school, externe begeleiding of ondersteuning
geboden/aanbevolen wordt. Op De Zandberg hanteren we hierbij het gelijkheidsprincipe. Extra begeleiding onder schooltijd
door externe hulpverleners wordt toegestaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Indien er sprake is van medische of paramedische hulp zoals logopedie of fysiotherapie;
• Indien er sprake is van geïndiceerde hulp op advies van het basisteam jeugd en gezin, een arts of een
jeugdhulpverleningsinstantie. Hieronder valt ook behandeling van dyslexie en weerbaarheidstraining met een
verleningsbeschikking van de gemeente. Het verdient de voorkeur om dit zoveel mogelijk na schooltijd te laten plaatsvinden,
zodat uw kind zo min mogelijk onderwijstijd mist. Wanneer ouders op eigen initiatief hulpverleners inschakelen voor speciale
hulp of trainingen zoals remedial teaching, kindercoaching of weerbaarheidstraining, kan deze begeleiding alleen geboden
worden buiten de reguliere schooltijden om.
Als school hebben we te maken met veel verschillende zorgaanbieders (logopedisten, fysiotherapeuten, orthopedagogen en
dergelijke). We begrijpen dat externe begeleiding tijd kost en dat het de voorkeur kan hebben de begeleiding op school plaats te
laten vinden. Helaas kunnen wij dit als school niet aanbieden, omdat er te weinig ruimte beschikbaar is om aan alle aanvragen te
voldoen.

