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Inleiding 

 

‘De Cuneraschool wil een school zijn waar kinderen groeien door kwalitatief goed 
onderwijs in een veilige omgeving waarin de kaders helder zijn. 

Een krachtig en divers team helpt elk kind hierbij, zodat het zich optimaal kan 
ontwikkelen en vol zelfvertrouwen de wereld gaat ontdekken.’ 
 

Aan de hand van deze missie geven wij ons onderwijs vorm. Kinderen ontwikkelen zich 

niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Bij ons op school willen we daar 

oog voor hebben en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de individuele leerling.  

Al onze leerlingen hebben immers recht op onderwijs dat hen past. Met de start van 

‘Passend Onderwijs’ in augustus 2014 hebben scholen, in samenwerking met andere 

scholen binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de plicht gekregen een 

passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen. Ook de leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 

In dit zorgplan zetten we uiteen op welke manier we dat doen en wie daar allemaal bij 

betrokken zijn. Het realiseren van goede leerlingenzorg is op de Cuneraschool een 

continue proces dat telkens weer wordt herzien en aangepast aan veranderende 

omstandigheden. Daarom wordt dit plan jaarlijks opnieuw bekeken en bijgesteld.  
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Hoofdstuk 1  De 1-zorgroute 

Op onze school werken we met het systeem ‘1-zorgroute’. De ‘1-Zorgroute’ is een systeem dat is 

gebaseerd op handelingsgericht werken (HGW). HGW gaat uit van een cyclisch proces. 

Leerkrachten kijken goed naar hun kinderen en stellen vast op welke wijze elk kind de leerstof het 

beste tot zich kan nemen. Daartoe formuleren zij onderwijsbehoeften. Met die onderwijsbehoeften 

als uitgangspunt stellen de leerkrachten vervolgens groepsplannen op voor de vakgebieden 

technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. In die groepsplannen beschrijven zij 

gedetailleerd op welke wijze ze de komende maanden vorm willen gaan geven aan het onderwijs 

binnen de klas om zo goed mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen kinderen. Die 

groepsplannen zijn flexibel, wat betekent dat tussentijds aanpassingen gedaan kunnen worden om 

recht te blijven doen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Na afloop van een periode worden 

de groepsplannen geëvalueerd om vervolgens een nieuw groepsplan op te stellen. 

 

De belangrijkste uitgangspunten van 1-zorgroute zijn: 

1. Afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

2. Preventief en proactief denken en handelen. In plaats van de zorg op ‘uitvallers’ te richten, 

probeert de leerkracht vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra of andere aandacht nodig 
hebben. 

3. Positieve aspecten van leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijker dan de tekorten en de 
belemmerende factoren. 

4. We kijken naar ‘DIT kind in DEZE groep bij DEZE leerkracht in DEZE school met DEZE ouders’. 

Al die factoren hebben invloed op elkaar. Door rekening te houden met die invloed, kunnen we 
des te beter afstemmen. 

5. In plaats van met individuele handelingsplannen, die erop gericht zijn om tekorten weg te 
werken, werken we met groepsplannen, die aansluiten op wat leerlingen nodig hebben. Dit is 
efficiënter en doelgerichter. Incidenteel wordt nog wel een individueel plan opgesteld. Dit is 
dan onderdeel / bijlage van het groepsplan. 

6. Leerkrachten houden de regie in hun eigen klas. 

7. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden. RT is een mogelijkheid als 
aanvulling op en/of vervanging van de ondersteuning die al in de klas plaatsvindt. 

8. De intern begeleider speelt een belangrijke rol. Deze volgt de voortgang en leidt 
groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. 

9. Deze manier van werken biedt ook meer aanknopingspunten om het onderwijs en de 

leerlingenzorg in het algemeen te verbeteren. 
10. Ouders zijn een belangrijke partner. 

11. De gehele werkwijze is systematisch en transparant. Dit zorgt ervoor dat voor iedereen 
duidelijk is wat er gebeurt en wie er waarover beslist. 

 
In bijlage 1 vindt u het ritme van de ‘1-zorgroute’ voor schooljaar 2019-2020. 
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Hoofdstuk 2 De ondersteuningsstructuur 

 

Op de Cuneraschool wordt gewerkt met convergente differentiatie. Dat wil zeggen dat er in de 

groepen op verschillende niveaus gewerkt wordt aan dezelfde doelen. In het schema worden deze 

niveaus de verbredende-, basis- en intensieve instructiegroep genoemd. In de school worden deze 

groepen de rode, blauwe en groene groep genoemd. Over het algemeen doen alle leerlingen mee 

aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de 

leerkracht tijd heeft om leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra te ondersteunen. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van verlengde instructie aan de instructietafel in de klas.  

Convergente differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij 

voorbaat opgegeven of op een eigen leerlijn gezet. Het nadeel van een eigen leerlijn is dat de 

instructietijd voor de zorgleerlingen relatief kort is, terwijl convergente differentiatie de 

instructietijd voor deze leerlingen juist verlengt.  

In onderstaan schema is te zien hoe die convergente differentiatie in de praktijk wordt ingericht; 

 

 

 

Leerlingen krijgen in de klas aan de hand van lesmethodes het onderwijs aangeboden. Per 

vakgebied worden de leerlingen ingedeeld in een instructiegroep. Wanneer een leerling behoefte 

heeft aan meer instructie zal deze een plaats krijgen in de groene groep. Een leerling die juist meer 

aan kan en behoefte heeft aan verbreding van de stof, krijgt een plaats in de rode groep. Dit 

instructiegroepen systeem hoort bij de 1-zorgroute. Hierbij wordt gewerkt volgens de 

uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW). In bovenstaand schema ziet u dit terug 

in de middelste drie lagen. 

In 2013-2014 is de Cuneraschool begonnen met het uitwerken van de 1e en 2e leerlijn (zie 

bovenste twee lagen in het schema) voor meerbegaafde leerlingen.  
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Aan leerlingen die onderwijsbehoeften hebben die het niveau van de verbredende instructiegroep 

ruimschoots overstijgen kan a.d.h.v. de 1e en 2e leerlijn een passender onderwijsaanbod 

aangereikt worden. In hoofdstuk 6 wordt hier nader toelichting op gegeven. 

Tegelijkertijd vond de Cuneraschool ook dat het bestaande systeem iets miste voor leerlingen 

waarbij niet aan de onderwijsbehoefte kon worden voldaan a.d.h.v. de intensieve instructiegroep. 

Leerlingen die hiermee niet geholpen konden worden kregen een eigen leerlijn (zie onderste laag in 

het schema). Deze aanpak sluit minder goed aan bij de gedachte van convergente differentiatie. 

Dit was voor de Cuneraschool een reden om een fundamentele leerlijn (zie schema) te ontwikkelen 

op basis van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Zo zorgen we ervoor dat binnen een groep 

individuele kinderen zoveel mogelijk tot hun recht komen en hoeven we alleen nog in 

uitzonderingssituaties te kiezen voor het aanbieden van een eigen leerlijn. 
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Hoofdstuk 3  Verschillende niveaus van ondersteuning 

Als een leerling die op de Cuneraschool zit in aanmerking komt voor extra ondersteuning, wordt die 

extra ondersteuning in eerste instantie gegeven door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan 

hulp inroepen van collega’s, de remedial teacher of de intern begeleider. Wanneer ondanks gericht 

werken volgens 1-zorgroute door de leerkracht toch blijkt dat een kind op één of meerdere 

onderdelen uit- of opvalt, treedt het zorgtraject in werking. De intern begeleider draagt zorg voor 

de coördinatie van de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg en bewaakt dit proces.  

Na de signalering door de leerkracht of intern begeleider volgt er een leerlingbespreking. Binnen 

die leerlingbespreking wordt bekeken welke opties er liggen om aan de ondersteuningsbehoefte 

tegemoet te komen. De doelen hiervoor worden zo mogelijk opgenomen in het groepsplan of er 

kan een individueel handelingsplan opgesteld worden. Na een vooraf bepaalde periode vindt er 

evaluatie en eventueel bijstelling plaats van het handelingsplan. Bij onvoldoende progressie wordt 

de strategie mogelijk gewijzigd en vastgelegd in een nieuw handelingsplan, of kan de school in 

samenwerking met de ouders aan de hand van een ‘groeidocument’ een passend 

onderwijsarrangement trachten aan te vragen bij het samenwerkingsverband.  

De Cuneraschool is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei (SWV R&GV) 

voor Passend Onderwijs. Aan de hand van de ondersteuningsstructuur zoals in hoofdstuk 2 

beschreven is, kan aan de meeste leerlingen op een passende  wijze onderwijs geboden worden. 

Deze ondersteuningsstructuur wordt de basisondersteuning (zie blauwe deel van het figuur 

hieronder) genoemd.  

 

 

 

 

 

Deze basisondersteuning wordt door de school zelf georganiseerd zonder hulp van het 

samenwerkingsverband.  
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Doordat de Cuneraschool het spectrum heeft verbreed met een 1e en 2e leerlijn en een 

fundamentele leerlijn is ook de reikwijdte waarop er geïntervenieerd kan worden vergroot. Toch 

komt het voor dat de Cuneraschool constateert dat een leerling onderwijsbehoeften heeft waar de 

school onvoldoende ondersteuning voor kan bieden. Er wordt dan in overleg en in samenwerking 

met het SWV een arrangement aangevraagd (zie groene deel figuur). Dit wordt extra 

ondersteuning genoemd. Een dergelijk arrangement kan variëren van lichte ondersteuning tot 

intensieve hulp. De Cuneraschool heeft het uitgangspunt zoveel mogelijk leerlingen te willen helpen 

binnen de eigen school. Toch komt het soms voor dat de onderwijsbehoeften van een leerling de 

mogelijkheden van de school te boven gaan. We hebben hiervoor de volgende richtlijnen 

opgesteld; 

* De individuele ondersteuningsbehoefte overtreft het maximaal toe te wijzen HGO en/of de school 
is niet in staat hier invulling aan te geven.  
* Het welbevinden van de leerling zelf is in het gedrang.  
* Het welbevinden van de omgeving van de leerling (medeleerlingen/leerkracht) is in het gedrang.  
* De leerling laat op de voor hem of haar gestelde doelen onvoldoende groei zien.  
* De leerling is niet in staat een afgebakende periode zelfstandig te kunnen werken in de klas.  

 
Wanneer er sprake is van één of meerdere van bovenstaande situaties, dan kan de school 

handelingsverlegenheid aantonen. De leerling in kwestie heeft dan een zwaarder arrangement (zie 
rode deel in het figuur) nodig. Voor leerlingen met dergelijke onderwijsbehoeften zijn 
onderwijssituaties ingericht in het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO). 
Voor deze leerlingen wordt aan de hand van een toelatingsverklaring een doorverwijzing 

aangevraagd en wordt in samenwerking met de ouders en het SWV een passende school gezocht. 
Het verwijzingspercentage van de Cuneraschool ligt al jaren rond de 0.33%. 
 

Het ondersteuningsteam (OT) 

Zoals in de bovenstaande delen aangegeven is, wordt er steeds gekeken naar de 

onderwijsbehoeften van een leerling. Het onderwijs wordt hier zo veel mogelijk op aangepast. Dit 

blijkt in de praktijk over het algemeen heel goed te lukken. Toch komt het voor dat een leerling 

niet voldoende functioneert op school en/of in zijn omgeving. Het is dan niet altijd duidelijk voor 

school en ouders wat voor oorzaak hieraan ten grondslag ligt. De Cuneraschool vindt het belangrijk 

dat hier in dergelijke gevallen in samenwerking met de ouders naar gezocht wordt. De school laat 

zich hierin ondersteunen door het ondersteuningsteam (OT). Hierin hebben een aantal disciplines 

standaard zitting. Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei (SWV R&GV) is 

vertegenwoordigd door de steunpuntcoördinator. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is 

vertegenwoordigd door de Jeugdteam-medewerker. En de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

is vertegenwoordigd door de schoolverpleegkundige. Alle afzonderlijke disciplines worden 

ondersteund door hun eigen netwerk met specialisten. Ook de groepsleerkracht, de ouders van de 

betreffende leerling en de intern begeleider nemen standaard plaats in het OT. Gezamenlijk wordt 

hier in overleg gezocht naar de beste wijze voor het organiseren van de juiste ondersteuning. Een 

themaspecialist van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei (SWV R&GV)) kan lid zijn 

van het Ondersteuningsteam, als er voor een leerling extra ondersteuning wordt aangevraagd. 

Deze medewerker krijgt dan de informatie van het kind te zien. Aan ouders wordt apart 

toestemming gevraagd voor het delen van informatie als externe functionarissen uitgenodigd 

worden voor het Ondersteuningsteam. 

Aanvragen van een arrangement 

De Cuneraschool voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan de basisondersteuning van een 

school behorende bij het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei (SWV R&GV). Dit houdt in 

dat alle preventieve en licht curatieve acties die een basisschool planmatig kan inzetten voor een 

kind geborgd zijn. Wanneer blijkt dat een leerling behoeften heeft waar niet aan voldaan kan 

worden aan de hand van de basisondersteuning, kan er extra ondersteuning (in de vorm van een 

arrangement) aan worden gevraagd bij het samenwerkingsverband. Wanneer dit arrangement 

wordt toegekend kan er een passende werkwijze worden opgesteld in het ‘groeidocument’ mogelijk 

in combinatie met een ‘ontwikkelingsperspectief’. De zwaarte van het arrangement dat wordt 

aangevraagd hangt samen met de onderwijsbehoeften van de leerling. Voorbeelden van 

arrangementen zijn een dyscalculieonderzoek, observaties, een capaciteitenonderzoek, extra 

begeleiding, bijzondere lesmaterialen e.d.  
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De zwaarste vorm van arrangeren is doorverwijzing naar een school voor speciaal onderwijs binnen 

het samenwerkingsverband. Voor leerlingen die een zwaar arrangement toegewezen hebben 

gekregen zal ieder half jaar worden geëvalueerd of de plaatsing op de Cuneraschool voortgezet 

moet worden of dat met verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs meer tegemoet 

gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

 

Kindkans 

Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei (SWV R&GV) met het online leerling-administratieprogramma Kindkans. Met dit 

programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, indien nodig, gegevens uit 

te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor sneller extra 

ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het 

speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband. De privacy van de kwetsbare 

persoonlijke gegevens is door het gebruik van Kindkans beter beschermd dan wanneer uitwisseling 

hiervan per mail en/of op papier plaatsvindt. Kindkans voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene 

Verordering Gegevensbescherming die sinds mei 2018 van toepassing is). Het programma is 

beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt aantal 

mensen in de school worden ingezien. 

 

Samenwerking met externe hulpverleners 

Zoals hierboven omschreven heeft de Cuneraschool een samenwerking met verschillende externe 

hulpverleners, zoals het Samenwerkingsverband, het CJG en de GGD. De GGD organiseert, naast 

de preventieve jeugdzorg in de vorm van bezoeken aan de schoolarts/-verpleegkundige in groep 2 

en 7, bij ons op school ook maandelijks een inloopspreekuur. Ouders kunnen hier laagdrempelig 

terecht voor adviezen over de opvoeding.  

Verder werken we als school samen met een breed scala aan externe specialisten, zoals 

logopedisten, aanbieders van dyslexie-onderzoek- en behandeling op het gebied van dyslexie,  

orthopedagogen, psychologen etc.  

Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens over 

uw kind uit te wisselen binnen de school. Wanneer er gegevens met externen gedeeld moeten 

worden, wordt daarvoor apart uw toestemming gevraagd. 
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Hoofdstuk 4  Het volgen van ontwikkelingen van kinderen  
 

Leerkrachten observeren continu en dagelijks bekijken zij het werk van kinderen.  
In groep 1 en 2 gebruiken we het leerlingvolgsysteem Onderbouwd. Via dit systeem worden 
leerlingen zowel op didactische ontwikkeling als sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. 
Vanaf groep 3 gebruiken we toetsen uit de lesmethoden die in de klas gebruikt worden. Resultaten 

hiervan worden bijgehouden. We gebruiken deze toetsen formatief, wat inhoudt dat we de 

resultaten hiervan vooral gebruiken om ons onderwijs bij te sturen.  

Daarnaast hanteren we voor groep 3 t/m 8 een schoolonafhankelijk leerlingvolgsysteem. Wij 

gebruiken het LOVS (leerling- en onderwijsvolgsysteem) van CITO. De bijbehorende toetsen 

worden twee maal per jaar afgenomen. Het doel hiervan is normatief, wat inhoudt dat we met de 

resultaten hiervan het niveau aan willen geven waarop een leerling op dat moment zit in 

vergelijking met alle andere leerlingen in Nederland in dezelfde leeftijdsgroep. We volgen hiermee 

de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling en 

studievaardigheden. De Eindtoets van Cito, die afgenomen wordt in groep 8, behoort niet tot het 

LOVS, maar we gebruiken hem als onafhankelijke meting van het eindniveau van onze leerlingen. 

Aanvullend op de hierboven beschreven toetsen nemen we technisch leestoetsen af volgens de 

voorwaarden van het dyslexieprotocol. Dit houdt in dat zorgleerlingen op het gebied van lezen 4 

keer per jaar hierop getoetst worden om hun leesontwikkeling nauwgezet te kunnen volgen. Dit 

gebeurt a.d.h.v. de bekende AVI- en DMT-toetsen. 

Ook wordt er binnen de Cuneraschool gewerkt met ‘Zien’. ‘Zien’ is een leerlingvolgsysteem voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling, waarmee meer leerkrachtonafhankelijk gesignaleerd kan worden 

hoe het met kinderen gaat qua welbevinden en betrokkenheid. Een onderdeel hiervan spitst zich 

toe op de veiligheidsbeleving van de kinderen. Vanaf groep 5 vullen leerlingen deze vragenlijsten 

ook zelf in. Ook vullen ze jaarlijks een sociogram in. Van de uitkomsten hiervan wordt, in 

combinatie met die van de Zien-vragenlijsten, een analyse gemaakt. De aandachtspunten die 

hieruit naar voren komen worden binnen de groep aangepakt waarbij de aanpak van De 

Vreedzame School handvatten biedt.  

Al onze toetsmomenten zijn vastgelegd in de toetskalender die jaarlijks bijgewerkt wordt (zie 

bijlage 2). 

De resultaten van onze LOVS-toetsen worden uitvoerig geanalyseerd op leerling-, groeps- en 

schoolniveau. Binnen leerling- en bouwbrede groepsbesprekingen worden deze analyses met de 

intern begeleider en collega’s gedeeld. Vervolgens worden de bevindingen en voorgenomen 

interventies volgens de werkwijze van de 1-zorgroute verwerkt in de nieuwe groepsplannen voor 

de daaropvolgende periode. 

Voor de registratie van onze toetsresultaten maken wij gebruik van ParnasSys en van diverse 

registratiemodellen behorende bij onze methodes. 

De ontwikkelingen die de kinderen doormaken worden minimaal vier keer per jaar tijdens de 

leerlingbesprekingen besproken door de leerkracht en de intern begeleider. 
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Hoofdstuk 5  Extra begeleiding/ remedial teaching (RT) 

 

De leerkracht brengt goed in kaart wat elk kind nodig heeft om per vakgebied bepaalde doelen te 

bereiken en stippelt voor elk kind een route uit om die doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Om 

het geheel overzichtelijk te houden, wordt er vanuit een klassikale situatie met maximaal drie 

subgroepen gewerkt. De leerkracht beschrijft dit alles in de groepsplannen. In theorie zou dit 

moeten betekenen, dat deze preventieve aanpak ervoor zorgt dat alle kinderen de doelen van de 

basisschool behalen. Dat zou betekenen dat Remedial Teaching overbodig is.  

In de praktijk blijkt natuurlijk dat doelen soms toch niet gehaald worden. Kinderen zijn immers 

geen machines die we kunnen instellen en die exact doen wat we van ze vragen. De hulp van de 

RT-leerkracht kan dan ook zinvol en noodzakelijk zijn. 

Wat is RT? 

RT staat voor Remedial Teaching, vrij vertaald ‘remediërend leren’. Remedial Teaching is extra 

uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals bijv. faalangst) 

hebben. Het doel is in principe om na een afgebakende periode van extra hulp weer probleemloos 

mee te kunnen draaien met het onderwijsprogramma in de groep. In de praktijk komt het voor dat 

RT voor langere periodes wordt ingezet (zie onder ‘Hoe doen wij dat met die RT?’). RT kan 

individueel of in kleine groepjes geboden worden, in of buiten de klas. De leerkracht die deze hulp 

geeft, heet een Remedial Teacher. 

Hoe doen wij dat met die RT? 

Soms kan het na het opstellen van de onderwijsbehoeften toch noodzakelijk blijken meer dan drie 

subgroepen te formeren. De RT-leerkracht kan dan de zorg voor één (of meer) van die subgroepen 

overnemen. 

Er zijn enkele groepen kinderen, bij wie sowieso de RT wordt ingezet: 

-Ten eerste betreft dat de kinderen die een arrangement hebben. Zij hebben in veel gevallen recht 

op extra begeleidingstijd. Deze wordt in overleg met de intern begeleider en de leerkracht ingezet 

en daarna uitgevoerd door de RT’er en/of onderwijsassistente. 

-Een tweede groep wordt gevormd door kinderen die op een eigen leerlijn werken. De doorgaande 

ontwikkeling van deze kinderen wordt door de structurele inzet van de RT-leerkracht beter 

gewaarborgd.  

-De routegroep is de derde groep waarvoor RT wordt ingezet. In de routegroep zitten kinderen, die 

over de gehele linie erg sterk zijn. De aanpak voor deze kinderen beperkt zich niet tot één 

vakgebied, maar is juist van belang voor alle vakken. 

 

Externe remedial teaching onder schooltijd 

Leerlingen van 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat leerlingen vanaf 5 jaar het recht en de 

plicht hebben om naar school te gaan. Dat principe koesteren wij. We hechten er veel waarde aan. 

Daarom zijn wij zeer voorzichtig met het verstrekken van verloven.  

Dat geldt ook voor verloven voor externe remedial teaching. Verlof voor externe remedial teaching 

onder schooltijd kennen we in principe niet toe. Als ouders externe remedial teaching willen 

inschakelen, dan zijn ze uiteraard vrij om dat te doen. Dit dient buiten de reguliere schooltijden 

invulling te krijgen. In hoogst uitzonderlijke gevallen spelen steekhoudende argumenten een rol om 

externe remedial teaching onder schooltijd te laten plaatsvinden. Hiervoor hanteren we echter te 

allen tijde de volgende voorwaarden: 

-Ouders vragen directie om toestemming voor het verlof en beargumenteren waarom het van 

belang is externe remedial teaching onder schooltijd te laten plaatsvinden. De directie beoordeelt 

de aanvraag. Ook wordt beoordeeld of de remedial teaching een duidelijk toegevoegde waarde 

biedt en of de ondersteuning niet door medewerkers van de Cuneraschool geboden kan worden. 
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-Voorafgaand is er contact tussen de leerkracht en de externe remedial teacher, waarin we als 

school worden geïnformeerd over het traject.  

-De externe remedial teacher is bereid om, zo nodig, tussentijds en/of na het hulptraject op de 

Cuneraschool te komen en de leerkracht te informeren over de voortgang van het hulptraject dat 

de externe remedial teacher aanbiedt. Ouders van de leerling nemen in dat geval initiatief om deze 

gesprekken te organiseren. 

-De externe remedial teaching vindt in principe plaats op de vrijdagmiddag. Dit is een moment in 

de week, waarop het didactisch aanbod vaak bestaat uit creatieve onderdelen. De leerling loopt 

hierdoor minder risico op didactische achterstanden en de leerkracht van de leerling hoeft geen 

extra tijd en energie te steken in lesonderdelen die de leerling eventueel zou missen. In 

uitzonderlijke gevallen kan de directie toestemming geven voor een ander moment in de week. De 

leerkracht kan hierbij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het inhalen van de gemiste 

lesstof.  

-De school heeft te allen tijde het recht om de toestemming van externe remedial teaching onder 

schooltijd in te trekken, mocht blijken dat aan één van deze voorwaarden niet voldaan wordt. 
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Hoofdstuk 6  De routegroep; kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

In de klassen wordt gewerkt met groepsplannen. Het inplannen van het aanbod aan 

(meer)begaafde kinderen maakt hier onderdeel van uit. Hiervoor is een speciaal programma 

opgezet dat met name is gericht op compacting (inperken van de hoeveelheid reguliere lesstof), 

zelfstandige verwerking, verbreding, verrijking en verdieping. Een leerling kan hiervoor in 

aanmerking komen na het doorlopen van een aantal stappen welke u omschreven vindt in het 

stroomschema. (zie bijlage 3) 

De leerkracht wordt hier zo nodig in ondersteund door een RT-leerkracht die deze leerlingen op een 

vast moment in de week begeleidt. De leerlingen volgen (een gedeelte van) de klassikale 

instructies in de klas.  

De wekelijkse bijeenkomst voor de routegroep wordt gebruikt als stimulans, planning en aanzet/ 

instructie (controle) van de activiteiten, waarbij de opdrachten in de klas worden afgemaakt en 

voor het ontmoeten van ‘ontwikkelingsgelijken’. In weken dat er door omstandigheden geen 

routegroep-bijeenkomt plaatsvindt, zorgt de RT-leerkracht dat de leerlingen voldoende werk 

hebben om mee aan de slag te kunnen.  

Wij kiezen heel bewust voor deze aanpak bij meerbegaafde leerlingen en niet direct voor 

versnelling. In ons beleidsdocument (meer)begaafde leerlingen vindt u meer informatie over het 

beleid dat de Cuneraschool hanteert met betrekking tot (meer)begaafden. 

Doelgroep programma routegroep 

De doelgroep voor de Routegroep bestaat uit kinderen uit de tweede leerlijn (zie ‘Hoofdstuk 2; 

ondersteuningsstructuur’). 

Doelstellingen routegroep 

Wij willen dat elk kind, ook het kind dat cognitief meer aan kan, zich naar vermogen moet kunnen 

ontwikkelen. Daarbij gaan wij uit van het eigene van een kind, een gevarieerd aanbod in het 

lesgeven en de school als veilige werkplaats voor het kind. 

Leerlingen uit de tweede leerlijn werken in de routegroep. De routegroep heeft de volgende 

doelstellingen: 

- Leerlingen leren plannen. 

- Leerlingen leren samenwerken. 

- Leerlingen krijgen (een aanzet tot) instructie voor opdrachten die ze in de klas maken.  

- Leerlingen werken aan leerstof die een groter beroep doet op diverse capaciteiten van de leerling, 

waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen op hun niveau. 

- Leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden om tot leren te komen (“leren leren”). 

- Leerlingen worden uitgedaagd om initiatiefrijk te zijn. 

- Leerlingen worden uitgedaagd een onderzoekende houding te ontwikkelen, onderzoeksvragen te 

formuleren en hun onderzoek te presenteren. 

- Leerlingen vergroten hun woordenschat.  

- Communicatie naar de ouders 

Bij het instappen van de routegroep worden de ouders door de groepsleerkracht op de hoogte 

gesteld. Bij het tussentijds verlaten van de routegroep vindt er een gesprek plaats tussen ouders, 

groepsleerkracht en RT-er. De begeleider van de routegroep stelt de leerkracht op de hoogte door 

het bespreken van twee handelingsplannen per jaar. 

Ouders kunnen altijd het initiatief nemen om een gesprek aan te vragen met de RT-er.  
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Hoofdstuk 7  Dyslexie en dyscalculie 

 

Een goed omschreven en functionerend protocol voor leesproblemen en dyslexie valt onder de 

basisondersteuning voor Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei 

(SWV R&GV), wat inhoudt dat scholen zelf in staat moeten zijn om deze ondersteuning te bieden. 

Ditzelfde geldt voor dyscalculie.  

De Cuneraschool heeft een helder dyslexieprotocol en voldoet hiermee aan deze voorwaarde. In de 

praktijk komt het erop neer dat er gewerkt wordt op 4 niveaus van zorg. Deze vier niveaus zijn 

omschreven in de afbeelding hieronder. Niveau 1 zorg kan vergeleken worden met kwalitatief goed 

onderwijs dat de leerkracht in de groep aan de leerlingen aanbiedt. Niveau 2 zorg kan vergeleken 

worden met het onderwijs dat de leerkracht aan de leerlingen uit de groene groep aanbiedt. Hier 

wordt verlengde instructie gegeven aan de instructietafel. Het aanbod wordt geïntensiveerd. 

Niveau drie zorg kan 

vergeleken worden met het 

onderwijs dat aangeboden 

wordt als aanvulling op het 

reguliere aanbod. Er wordt 

in kleine groepjes of 

individueel in de klas of bij 

de RT intensief extra 

instructie geboden. Niveau 

4 zorg spreekt voor zich 

zoals dat beschreven is in 

de afbeelding. In ons 

dyslexieprotocol is nader 

omschreven hoe dit in de 

praktijk wordt ingevuld. 

Wat betreft dyscalculie zijn we als school in ontwikkeling. Leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften op rekengebied krijgen de zorg en aandacht die zij nodig hebben middels het 

zorgsysteem zoals omschreven in dit zorgplan. We verwijzen een leerling door voor diagnostiek als 

er voldaan wordt aan de volgende criteria; 

 

Momenteel wordt er intern gewerkt aan een dyscalculieprotocol. De verwachting is dat dit schooljaar 

2019-2020 klaar zal zijn.  
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Hoofdstuk 8   Verlengde leertijd; doubleren en doorstroom 
 

De term “zittenblijven” heeft bij velen een negatieve lading. Ouders hebben er moeite mee, 

leerlingen hebben er moeite mee en niet zelden zien leerkrachten het ook als een tegenvaller. Toch 

kan “zittenblijven” zeer zinvol zijn, omdat voor sommige kinderen een verlengde leertijd 

noodzakelijk is. Sommige kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften en kunnen met deze 

verlengde leertijd toch de school met een hoger ontwikkelingsniveau verlaten. 

Indien wij “zittenblijven” overwegen wordt er tijdig contact met u opgenomen. Bij de uiteindelijke 

beoordeling maken wij gebruik van de volgende gegevens: de mening van de ouders, gegevens uit 

het leerlingvolgsysteem, observaties en eventueel van externe deskundigheid (bv. vanuit het 

samenwerkingsverband). 

In het verleden was de peildatum voor de overgang van groep 2 naar groep 3 op 1 oktober. Als 

een kind daarvoor jarig was, kon het na krap twee jaar kleuteronderwijs naar groep 3 (een zgn. 

“jonge leerling”), als je na 1 oktober geboren was, bleef je nog in groep 2 en had je dus meer dan 

twee jaar, soms bijna 3 jaar, kleuteronderwijs (een zgn. “oude leerling”). Deze peildatum is 

losgelaten. We spreken nu over het wel of niet verlengen van de kleuterperiode. 

Wij bekijken heel zorgvuldig bij leerlingen die tussen 1 juli en 1 januari geboren zijn, wanneer het 

kind het beste naar groep 3 over kan. Dit kan na een krappe twee jaar kleuteronderwijs, of we 

adviseren een langere kleuterperiode. Bij deze beoordeling gebruiken we de volgende gegevens: 

de mening van ouders en leerkrachten, de bevindingen vanuit ons kleutervolgmodel Onderbouwd 

en de signaleringsformulieren voor kleuters.  

Uitgangspunt is dat we de leerling centraal stellen. De mening van ouders vinden wij zeer 

belangrijk, maar de school bepaalt uiteindelijk of een leerling wel of niet overgaat. U mag van ons 

verwachten dat wij deze beslissing goed onderbouwen. Dit is vastgelegd in het beleid ‘aanpassen 

leertijd’ dat ter inzage ligt bij de directie. 

 

Herfstleerlingen 

Herfstleerlingen starten hun schoolloopbaan in groep 0. Deze leerlingen stromen het volgende 

schooljaar door naar groep 1. Alleen wanneer ons signaleringssysteem daartoe aanleiding geeft, is 

het mogelijk om een leerling versneld door te laten stromen naar groep 2. 
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Bijlage 1: Ritme 1-zorg route 

 

 

 

De uitgebreide uitwerking van het ‘ritme 1-zorgroute’ is op te vragen bij de intern begeleider.  
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Bijlage 2: Toetskalender 2019-2020 

 

 

 

Hierboven is een onderdeel te zien van de toetskalender 2019-2020. De gehele kalender is op te 

vragen bij de intern begeleider. 
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Bijlage 3: Stroomschema DHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


