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In dit document beschrijft Kindcentrum Het Festival de manier van werken en op welke 

wijze leerlingen op verschillende niveaus ondersteund worden. Hierbij gaat de school uit 

van basis- en extra ondersteuning. Een aantal zaken die in dit ondersteuningsprofiel en -

plan is opgenomen, is nog niet (ten volle) gerealiseerd. De komende jaren wordt daaraan 

gewerkt; dit staat beschreven in het Schoolplan 2015-2018. 

 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/
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Inleiding 
 
Op 1 augustus 2014 is de regeling van Passend Onderwijs ingetreden. Basisscholen zijn wettelijk 
verplicht om ervoor te zorgen dat ook kinderen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk naar de 
reguliere basisschool kunnen gaan. Om dit te realiseren, moeten basisscholen en scholen voor speciaal 
onderwijs met elkaar samenwerken op het gebied van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen.   
 
Kindcentrum Het Festival maakt deel uit van het Samenwerkingsverband De Stroming, dat op zijn beurt 
weer bij het regionaal Samenwerkingsverband 2305PO is aangesloten. In het ondersteuningsplan van 
het Samenwerkingsverband 2305PO wordt beschreven wat verwacht wordt op het niveau van de klas, 
de school, het bestuur en het Samenwerkingsverband in het kader van basisondersteuning.  
Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de 
zorgstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. 
 
Het samenwerkingsverband (SWV) krijgt vanaf 1 augustus 2014 de gelden die voorheen via het 
rugzakje naar de scholen gingen. Scholen en SWV maken samen afspraken over de bekostiging van 
de extra ondersteuning op de verschillende scholen. Ons samenwerkingsverband “De Stroming” biedt 
ambulante begeleiding aan, in de vorm van preventief begeleiders. Zij kunnen bovendien deskundig 
advies geven met betrekking tot de hulp die een leerling nodig heeft. In principe is een kind met speciale 
onderwijsbehoeften welkom op Kindcentrum Het Festival. De school zal bij iedere aanmelding van een 
leerling, per situatie, bekijken of deze leerling al dan niet geplaatst kan worden. Om een zorgvuldige 
afweging te maken, wordt aan de ouders, als het kind 3 jaar en 9 maanden is, een uitgebreid 
aanmeldingsformulier toegestuurd. Deze wordt gescreend door de intern begeleider(s). Eventueel wordt 
er contact opgenomen met de ouders. Als de inschatting is dat de school kan voldoen aan de 
onderwijsbehoefte, wordt de leerling definitief ingeschreven.    

De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door interne of externe 
oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid bij de individuele leerling kan een grens voor de school 
zijn.  
 
Ook de volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:  

• Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;  

• Mate van zelfredzaamheid;  

• Mate van fysieke en/of medische verzorging; 

• Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is; 

• De zorgzwaarte van de groep waarin de leerling geplaatst wordt. 
 
In verband met de zorgplicht zorgt de school in die gevallen ervoor dat de leerling een passende 
onderwijsplek krijgt. 
 
Dit Schoolondersteuningsprofiel en -plan bestaat uit: 

➢ Algemene gegevens; 
➢ De basisondersteuning, beschreven door het Samenwerkingsverband “De Stroming” en verder 

vormgegeven door onze school; 
➢ De extra ondersteuning die de school of het schoolbestuur op grond van specifieke expertise 

kan bieden. Het Festival beschikt in dit verband over beleid met betrekking tot meer- en 
hoogbegaafde leerlingen; 

➢ De werkwijze in de groepen 1-8.   
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1. Algemene gegevens 
 

Kindcentrum Het Festival is een openbare basisschool in de groeiwijk Stadshagen, Breekamp-Oost. 
Onderwijs en opvang is geïntegreerd. De school heeft de laatste jaren een explosieve groei 
doorgemaakt. Momenteel ligt het leerlingenaantal rond de 550 leerlingen, verdeeld over 21 groepen. 
De verwachting is dat de school de komende 3 jaar nog (licht) zal stijgen, waarna stabilisatie in zal 
treden. 
 

1.1 Contactgegevens school 
 

Kindcentrum Het Festival 
Sportlaan 6 
8044 GP Zwolle 
Tel: (038)-4203287 
Email: d.bremmer@ooz.nl 
Website: www.hetfestivalzwolle.nl 
 

1.2 Naam 
 
De naam Festival is gekozen, omdat Kindcentrum Het Festival kinderen van 0 tot 13 jaar een groot 
(onderwijs) feest wil bieden. Niets voor niets is het motto ‘Het Festival, een feest om te leren’.  
 
De school wil Het Festival niet alleen een plek laten zijn om te leren, maar ook om te doen, te spelen, 
samen te zijn en je te ontwikkelen. 
 

1.3 Missie 
 
Het Festival maakt onderdeel uit van de organisatie Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ). 
 
OOZ heeft als missie: Onderwijs voor iedere leerling op elk niveau. OOZ wil een top 
onderwijsorganisatie zijn van en voor de 21e eeuw. Hierbij vormen eigenaarschap, grenzeloos maatwerk 
en 21e -eeuwse vaardigheden de belangrijkste elementen van het dagelijks onderwijs. 
 
Kindcentrum Het Festival wil kinderen van 0 tot en met 12 jaar optimale kansen geven om zichzelf te 
ontwikkelen en daardoor nu en later evenwichtig en gelukkig in de wereld te staan.   
 
De school doet dit door, met alle partijen die samenwerken binnen Het Festival, te werken aan 
doorgaande lijnen op alle voor de ontwikkeling van het kind relevante terreinen. Ieder kind wordt daarbij 
zoveel mogelijk maatwerk geboden. Dit betekent dat er sprake is van doorgaande lijnen op cognitief, 
sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Kinderen moeten, dankzij alle activiteiten die aangeboden 
worden op deze terreinen, ook de kans krijgen te ontdekken welke zaken hun eigen leven meerwaarde 
geven en de kans krijgen zich op deze gebieden te ontwikkelen.    
 

1.4 Visie 
 
Leren, welbevinden en ervaren: dat zijn de kernwoorden voor Kindcentrum Het Festival. Kinderen 
ontwikkelen zich het best wanneer zij gezien worden, zich gekend en gewaardeerd weten en zich veilig 
en prettig voelen. Zij leren het meest wanneer zij niet alleen de kans krijgen om gedegen en 
gestructureerd te leren, maar ook door te doen (en te ervaren). Goed onderwijs en goede kinderopvang 
is bovendien maatwerk.  
 
Kinderen ontwikkelen zich niet alleen door te rekenen, te schrijven, te lezen of met wereldoriëntatie 
bezig te zijn. Zij ontwikkelen zich ook tijdens het sporten, het spelen, het samenwerken, tijdens het 
knutselen of het schilderen, wanneer zij muziek maken of met anderen over kunst praten.  
Het welbevinden van kinderen hangt sterk samen met dat van hun ouders. Het aanbod binnen het  
 

http://www.bing.com/images/search?q=ikc+het+festival&view=detailv2&&id=74707DA45B9BE958BE09F7134D46687C838B9684&selectedIndex=0&ccid=sbkwI0Oq&simid=608038942269443891&thid=OIP.Mb1b9302343aaaf2c93f43a244229ee3do0
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Kindcentrum Het Festival moet hen de kans bieden om werk of opleiding optimaal te combineren met 
de zorg voor hun kinderen. Het Festival ziet ouders bovendien als een belangrijke partner in de zorg 
voor hun kinderen en wil hen nadrukkelijk betrekken bij de wijze waarop het Kindcentrum werkt aan de 
ontwikkeling van hun kinderen. Ouders moeten zich daarom binnen het Kindcentrum welkom en serieus 
genomen voelen en de kans krijgen om samen met hun zoon of dochter aan activiteiten deel te nemen.  
 
Het Festival wil ouders de kans geven zich te ontwikkelen via informatieavonden, workshops en/of 
cursussen.  
 
In een Kindcentrum werken professionals met verschillende achtergronden (onder andere: leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers, therapeuten en ambulant begeleiders) samen, die elk vanuit hun eigen 
discipline (onderwijs, opvang, sport, cultuur, educatie en hulpverlening) bijdragen aan de ontwikkeling 
en het leren van kinderen. De professionals werken vanuit dezelfde pedagogische principes. Zij volgen 
als één team de ontwikkeling van de kinderen, signaleren stagnaties en stemmen hun activiteiten op 
elkaar af met als doel een optimale doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen. 
 

1.5 Kengetallen leerlingenpopulatie  
 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal leerlingen per 1 oktober 432 456 532 

Leerling-gewicht 0.3 8 8 9 

Leerling-gewicht 1.2 5 5 4 

Leerlingen met LGF 4 4 4 

Uitstroom S(B)O 1 1 3 

Leerlingen met dyslexie 
verklaring 

1 3 4 

Hoogbegaafde leerlingen 5 8 6 
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2.  Ondersteuning en begeleiding 
 
Op Kindcentrum Het Festival staat naast het opbrengstgericht werken (OGW) het handelingsgericht 
werken centraal (HGW).  
 
Ieder kind moet de ondersteuning en aandacht krijgen die het nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk 
te kunnen ontwikkelen. De basis voor het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen ligt in de wijze 
waarop de school werkt. De Kracht van 8 speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de verschillende 
instructies die aangeboden worden. Sinds schooljaar 2016-2017 werkt de school met ZIEN! Dit richt 
zich op het meebouwen aan een sterke basis binnen de groep en de school, zodat zoveel mogelijk 
leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Binnen de schoolbegeleiding kijken betrokkenen 
samen naar wat leerlingen wél kunnen en werken zij aan een optimale begeleiding.  
 
Bij het handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften centraal. Kindcentrum Het Festival vraagt 
zich af wat voor deze leerling, bij deze ouders, in deze groep op deze school de beste onderwijsaanpak 
is.   
Het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen op school maakt gebruik van de PDCA-cyclus om de 
ontwikkelingen op school- groeps- en leerlingniveau nauwkeurig te kunnen volgen en, waar nodig, te 
sturen.  

• Formuleren van doelen op de verschillende niveaus en plannen ontwerpen (Plan); 

• Vaststellen van de noodzakelijke interventies en acties om de doelen te bereiken (Do);  

• Meten van resultaten en registreren (Check); 

• Analyseren en interpreteren van resultaten en onderwijsbehoeften formuleren (Act). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit Pameijer, van Beukering en de Lange (2010) 

OT 

kindgesprek 
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2.1 Ondersteuningsstructuur 
 
Kindcentrum Het Festival is een school waar leerlingen, ook met speciale ondersteuningsbehoeften, 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met behulp van de vijf ondersteuningsniveaus kan de school 
inschatten of aan de onderwijsbehoeften van een leerling voldaan kan worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Coördinatie leerlingenzorg  

door Intern Begeleider(s) 

 

 

Leerlingvolg- 
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interne of externe 

deskundigen. 

 

Plaatsing van de 

leerling op een andere 

basisschool. 

Niveau 2 
Extra ondersteuning voor individuele of 

groepen leerlingen. 

Niveau 1 
Algemene ondersteuning voor alle 

leerlingen in alle klassen. 

Niveau 4 

Intensieve ondersteuning voor leerlingen 

die een onderzoek hebben, aanmelding 

OT en verwijzing  S(B)O 

 

 

Groepsbespreking 

 

 

en/of 

 

Individuele 

bespreking 

Begeleiding of 

collegiale consulent 

 

Terugplaatsing 

basisschool 

Niveau 3 

Extra zorg met betrokkenheid 

specialisten en preventief begeleider 

(SWV). 

Niveau 3 
Extra ondersteuning met betrokkenheid 

specialisten en preventief begeleider 
(SWV) 

Niveau 5 
Intensieve ondersteuning voor leerlingen 

die een onderzoek hebben gehad, 
aanmelding OT en/of verwijzing S(B)O 
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2.1.1 Uitwerking verschillende niveaus van ondersteuning 
 
Niveau 1  De algemene zorg; de extra ondersteuning in de groep is noodzakelijk en volstaat 
De leerkracht geeft kwalititatief goed onderwijs aan zijn / haar groep leerlingen. Kern daarvan is de 
pedagogische relatie tussen leraar en leerling. Kenmerkend daarvoor is dat de leerkracht de leerlingen 
het houvast en de uitdaging biedt waaraan ze behoefte hebben, zodat zij zich ontwikkelen en hun 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden bevorderd. De leraar stemt het onderwijs af op de drie 
basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Daarbij houdt de leraar rekening met verschillen en 
anticipeert op eventuele problemen die tijdens het lesgeven aan het licht komen. Dit kan leer- en/of 
gedragsproblematiek bevatten. 
Op het Festival wordt gewerkt met groepsplannen voor spelling, rekenen en (begrijpend) lezen. In het 
groepsplan hebben we 3 niveaus: intensief, basis en verdiept arrangement. We werken met 4 
groepsplanperiodes; 2 x op grond van de Cito M en E toetsen en 2 x (= tussentijdse bijstelling) op grond 
van methodegebonden toetsen en observaties.  
 
De leraar functioneert in een professionele schoolorganisatie. De interne zorgstructuur is een aanvulling 
op hetgeen de leraar in de groep doet. De intern begeleider coördineert en bewaakt de zorgstructuur.  
 
Kenmerken van de algemene zorg: 

- heldere onderwijsdoelen; 
- een positief en veilig pedagogisch- en werkklimaat; 
- een pedagogisch-didactische benadering, gericht op de drie basisbehoeften; 
- structurele signaleringsmomenten; 
- optimale taakgerichte leertijd; 
- vakbekwaamheid en deskundigheid van de leerkracht worden op peil gehouden; 
- groepsplannen en ZWING (zelfstandig werken in niveaugroepen). 

 
Niveau 2  De extra zorg o.a. tijdens ZWING; collegiaal overleg is noodzakelijk 
In niveau 1 en 2 staat de cyclus ‘Handelingsgericht werken’ centraal.  
 
Op schoolniveau wordt gekeken naar de vorderingen van de leerlingen. Deze vorderingen worden 
digitaal bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Daarnaast vinden er groeps- en 
leerlingbesprekingen plaats waarbij er naar de groep en naar het individuele kind wordt gekeken.  
 
De leraar besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die blijkens eigen observatie en/of 
signaleringsgegevens opvallen en extra zorg behoeven. De betreffende ouders worden geïnformeerd 
door de leraar. Voor de extra zorg kan de leraar advies vragen aan de intern begeleider.  
 
Kenmerken van de extra zorg (uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerking): 

- extra pedagogische maatregelen; 
- extra didactische maatregelen; 
- eventueel specifieke individuele of groepsbegeleiding door leerkracht of onderwijsassistent. 

 
Niveau 3  Speciale zorg; inzet IB-er en specialisten is noodzakelijk 
Als een leerling herhaald onvoldoende profiteert van de extra ondersteuning in het groepsplan, als 
specifieke onderwijsbehoeften onduidelijk zijn, als er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of 
een stoornis, dan wordt de leerling op niveau 3 aangemeld voor de leerlingenbespreking c.q. de 
bijeenkomst van het zorgteam van school. Het betreft leerlingen die binnen de basisschool een (zeer) 
intensieve ondersteuning c.q. een extra ondersteuningsarrangement nodig hebben. Hier worden de 
intern begeleiders, specialisten bij ons op school en/of de preventief begeleiders van het 
samenwerkingsverband bij betrokken.  
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Kenmerken van speciale zorg: 

- specifieke didactische en/of pedagogische aanpak. Te denken valt aan de uitvoering stappen 
volgens het dyslexieprotocol (versie 2017); 

- eventueel begeleiding door een externe; 
- gericht aandacht voor competentie- en autonomiebehoefte; 
- evaluatie en bijstelling GP, IHP of HGW dossier; 
- ondersteuning door middel van hulpmaterialen; 
- eventueel een passende leerroute;   
- zonodig een aangepaste groepsorganisatie;  
- met ouders in gesprek over onderwijsbehoefte, evalueren en informeren. 

 
Niveau 4  Inschakelen externe expertise w.o. orthopedagoog en ondersteuningsteam (OT) 
Als de school niet weet hoe zij aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet kan 
komen, dan kan vanuit de leerlingenbespreking (zorgteam van school) op niveau 4 een orthopedagoog 
vanuit het samenwerkingsverband ingeschakeld worden. Er kan bijvoorbeeld om handelingsgerichte 
diagnostiek, ambulante begeleiding, coaching, consultatie en advies verzocht worden voor de leerkracht 
en/of de leerling in de basisschool. Vanuit het OT kan ook om opvoedingsondersteuning voor de ouders 
gevraagd worden of om externe (jeugd)zorg aan de leerling. In samenspraak met ouders en 
deskundigen kan er ook een ontwikkelingsperspectief met plan (OPP) gestart worden. 
 
Niveau 5  Speciale zorg voor een leerling op een school voor speciaal onderwijs 
Als de school (goed gedocumenteerd) uiteindelijk niet in staat is om aan de onderwijsbehoefte van een 
leerling te voldoen, kan het zorgteam ertoe besluiten om het kind aan te melden bij de CTT Zwolle en 
vragen om een (tijdelijke) toelaatbaarheidsverklaring (TLV).  Het kan dan gaan om ernstige 
leerproblemen, gedragsproblemen en/of zeer specifieke kindkenmerken, het welbevinden van de 
leerling, of het welbevinden van andere leerlingen dat in gedrang komt.  
 
Alle stappen worden uiteraard in nauw overleg met de ouders gezet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgorde bij het organogram is: groen-geel-oranje-rood. 
Groen: centraal staan leerling-leerkracht-ouder(s). 
Geel: de leerkracht schakelt IB in voor ondersteuning. 
Oranje en rood: de IB-er schakelt intern / extern deskundigen in. 
 

 

    Kind 

 

Leerling 

Leerkracht Ouder(s) 

IB 

Specialisten en preventief begeleiders 

Externen 

Stroomschema Het Festival 
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2.2 Extra ondersteuning 
 
Kindcentrum Het Festival kan door (opgebouwde) expertise extra ondersteuning bieden op de 
volgende terreinen: 
 

1. Meerbegaafdheid 
Wie:   Specialist meer- en hoogbegaafdheid 
Wanneer: Als een leerling tijdens de SIDI 3 screening opvalt en/of structureel hoge 

scores haalt op de CITO toetsen (NW=4.5) 
Wat: Protocol meer- en hoogbegaafdheid 
 

2. Hoogbegaafdheid 
Wie: Specialist meer- en hoogbegaafdheid, IB-er en coördinator Kangoeroe 

en Cnopius 
Wanneer: één dagdeel per week, gedurende het schooljaar 
Wat: Beleidsplan Kangoeroe en Cnopius 
 

3. Rekenen 
Wie:   Rekenspecialist 
Wanneer:  Bij hardnekkige rekenproblemen en opstellen OPP 
Wat:   Inzet van UGT, KRO, Zareki, diagnostisch gesprek 
 

4. Gedrag 
Wie:    Gedragsspecialisten, preventief begeleiders  
Wanneer:  Bij signalering en ondersteuningsvragen 
Wat:   Inzet gedragsspecialisten, video-interactiebegeleider en preventief  
   begeleiders 
 

3. Personeel en externen 
 
Kindcentrum Het Festival werkt aan professionalisering van leerkrachten door onder andere het volgen 
van intensieve (team-)scholing op het gebied van: Zien, aanbod OOZ-academie, Masterstudies en 
HBO+ studies. Daarnaast worden alle leerkrachten in de gelegenheid gesteld zich verder te ontwikkelen 
op gebieden, passend bij de ontwikkeling van de school. Het team levert een grote bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling van de school. 
 

3.1 Directie en onderwijsregisseur 
 
De directie van Kindcentrum Het Festival bestaat uit de directeur van de school en de manager 
kinderopvang.  
De directeur basisschool van OOZ en de manager van Doomijn (Travers) hebben de opdracht van de 
beide besturen gekregen om gezamenlijk leiding te geven aan de ontwikkeling van het KC. Zij zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. 

Basisschool Het Festival kent een éénhoofdige directie. De directeur is vertegenwoordiger van het 
bevoegd gezag (OOZ) en is in de functie van directeur PO integraal eindverantwoordelijk voor de 
school Het Festival. De explosieve groei van het aantal leerlingen de afgelopen jaren en daarmee 
tevens de groei van het lerarenteam, heeft de directie doen besluiten om de bestaande 
organisatiestructuur te wijzigen. 

De nieuwe organisatiestructuur betekent onder meer dat, vanaf augustus 2016, een 
onderwijsregisseur verantwoordelijk is voor de onderwijskundige ontwikkeling van Het Festival.  
 
De onderwijsregisseur geeft leiding aan de regiegroep onderwijs, bestaande uit de voorzitters van drie 
leerteams. De regiegroep heeft zich voor een jaar gecommitteerd aan de uitvoering en borging van 
het Jaarplan 2016-2017. 
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3.2 Intern begeleiders  
 
De onderwijsregisseur en de intern begeleiders geven samen leiding aan het borgen van het 
ondersteuningsbeleid. De intern begeleider en de onderwijsregisseur werken samen met de 
specialisten; daarbij zijn een goede afstemming en duidelijke afspraken van belang. De intern begeleider 
heeft kennis van effectief onderwijs en van bijzondere onderwijsbehoeften. Daarnaast is de intern 
begeleider in staat om leerkrachten te coachen en te ondersteunen en zorgt hij/zij ervoor dat er expertise 
binnen de school aanwezig is. Tevens is de intern begeleider op de hoogte van het beleid met betrekking 
tot passend onderwijs, opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken.  
 

3.3 Onderwijsassistent 
 
De onderwijsassistent begeleidt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die niet binnen de 
basisondersteuning vallen. In overleg met intern begeleider wordt vastgesteld om welke leerlingen dit 
gaat. Er wordt gewerkt vanuit een plan van aanpak of individueel handelingsplan. 
 

3.4 Ondersteuningsteam (OT)  
 
Het Ondersteuningsteam is er voor ouders en leerkrachten. Het OT bestaat uit de orthopedagoog, de 
intern begeleider(s), de jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker. Ook 
kan de betreffende leerkracht of pedagogisch medewerker desgewenst aanschuiven. Het OT is er voor 
alle vragen en zorgen op onder andere het gebied van opvoeding, school, gedrag, welzijn, 
familieaangelegenheden, financiën, overstap van voorschoolse voorziening naar basisschool of van 
basisschool naar voortgezet onderwijs. 
 

3.5 Regiegroep en leerteam 
 
Kindcentrum Het Festival werkt met een Regiegroep en vier leerteams. De groepen op Het Festival zijn 
ondergebracht in drie leerteams: 
Leerteam 1 bestaat uit leerkrachten van de groepen 1-2; 
Leerteam 2 bestaat uit leerkrachten van de groepen 3-4; 
Leerteam 3 bestaat uit leerkrachten van de groepen 5-6; 
Leerteam 4 bestaat uit leerkrachten van de groepen 7-8. 
De voorzitters uit bovenstaande leerteams zijn vertegenwoordigd in de Regiegroep. De Regiegroep 
staat onder leiding van de onderwijsregisseur. Indien er besluitvorming plaatsvindt sluit de directie aan.  
 
 

3.6 Hulp van kernpartners  
 
Soms heeft een leerling een hulpvraag / onderwijsbehoefte die een andere aanpak vraagt. Wij maken 
dan gebruik van onze kernpartners. Ouders worden ook nu uiteraard nauw bij het proces betrokken.   
 
Binnen Kindcentrum Het Festival wordt samengewerkt met de volgende kernpartners: 
 

▪ Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, 
▪ Samenwerkingsverband De Stroming, 
▪ Travers / Doomijn, Kinderopvang (voor- en naschoolse opvang, kinderdagverblijf en 

peuterspeelzaal) 
▪ SportService Zwolle, aanbod sport en bewegen binnen het dagarrangement, 
▪ Intraverte, begeleiding en training voor kinderen, 
▪ MOOR kids Fysiotherapie, 
▪ Connect Logopedie, 
▪ Schoolmaatschappelijk werk,  
▪ GGD IJsselland, Jeugdgezondheidszorg, 
▪ Thorbecke Scholengemeenschap, techniek, technasium, moderne media en Engels, 
▪ De Stadkamer, cultuureducatie. 
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12 
  

 Schoolondersteuningsprofiel en -plan 2016-2017 

 
 

4. Signalering  en analyse 
 

4.1 Kindvolgsysteem 
 

Bij de dagopvang 0-4 jarigen en de peuterspeelzaal worden de kinderen gevolgd door middel van het 
kindvolgsysteem (KVS). Hiermee wordt, totdat de kinderen naar de basisschool gaan, de ontwikkeling 
op alle gebieden gevolgd. Op dit moment is Het Festival bezig om, samen met het kinderdagverblijf en 
de peuterspeelzaal, een doorgaande ontwikkeling te realiseren op het gebied van taal en rekenen. 
Daarnaast is Het Festival bezig met het vormgeven van ‘de warme overdracht’.  
 

4.2 Leerlingvolgsysteem 
 
De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door middel van toetsen van het Cito 
volgsysteem primair onderwijs (LOVS) volgens het toetsprotocol van de stichting Openbaar Onderwijs 
Zwolle (OOZ), de methodegebonden toetsen en een eigen registratiesysteem voor de groepen 1 en 2 
gebaseerd op de tussendoelen van SLO.  
In groep 2 wordt de kleuterscreening volgens het dyslexieprotocol (versie 2017) afgenomen. Indien 
nodig worden de verkregen gegevens aangevuld met individuele observaties. Op deze manier wil Het 
Festival eventuele hiaten in de ontwikkeling van jonge kinderen zo vroeg mogelijk signaleren. 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door middel van ZIEN! De resultaten van de Cito-
LOVS toetsen worden ingevoerd in het leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys. Het systeem 
genereert diverse overzichten op school- groeps- en leerlingniveau. 
 
 
Registratiesysteem groepen 1 en 2 
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De opbrengsten worden door de intern begeleiders en de desbetreffende specialisten besproken, 
daarna zijn de opbrengsten onderwerp van bespreking tijdens een groepsbespreking tussen de 
betrokken leerkracht(en) en de intern begeleider. Wanneer er vanuit de groepsbespreking leerlingen 
besproken moeten worden, volgt een leerlingbespreking. Vervolgens komen de school- en 
groepsresultaten ter sprake in het overleg tussen directie en intern begeleiders. Tijdens deze 
overlegmomenten komt onder meer aan de orde in hoeverre de gestelde doelen (schooldoel en 
inspectienorm) zijn bereikt. Tenslotte worden in een teamoverleg de opbrengsten op school- en 
groepsniveau gepresenteerd. Ook hier worden de resultaten vergeleken met de gestelde doelen.  
 
Alle leerlingen worden elk najaar gescreend op (hoog) begaafdheid middels Sidi 3.  Leerkrachten vullen 
als eerste de screeningslijsten in. De specialist hoogbegaafdheid en intern begeleider(s) kijken 
vervolgens naar de toetsresultaten van CITO. Als er mogelijk sprake is van meer- en hoogbegaafdheid 
wordt er vervolgens een diagnostische vragenlijst door de leerkracht ingevuld. Als ook deze gegevens 
aanleiding geven voor vervolgstappen, wordt de ouders verzocht een vragenlijst in te vullen. Dit alles 
onder regie van de specialist hoogbegaafdheid, in samenwerking met de intern begeleiders. 
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5. Aanbod op maat 
 

5.1 IGDI & ZWING 
 
Het Festival wil inspelen op de mogelijkheden van het individu, maar de verschillen niet benadrukken. 
Inspelen op capaciteiten van de leerlingen komt voort uit het adaptief onderwijs, waarbij de school veel 
waarde hecht aan de volgende onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten:  

• Zelfstandigheid 

• Samenwerking 

• Vrijheid (binnen grenzen) en verantwoordelijkheid 
 

Het Festival heeft het onderwijs zo ingericht dat er aan bovengenoemde uitgangspunten wordt gewerkt. 
Tijdens het zelfstandig werken worden er momenten van uitgestelde aandacht ingebouwd, zodat de 
leerkracht de mogelijkheid heeft om leerlingen aan de instructietafel te begeleiden of extra hulp te 
bieden.  
 
ZWING1 (Zelfstandig Werken In NiveauGroepen) 1, 2 en 3 wordt bepaald door verschil in niveau en 
onderwijsbehoefte.  
 
ZWING 1: Intensief arrangement 
ZWING 2: Basisarrangement 
ZWING 3: Verdiept arrangement 
 
 

5.2 Werkwijze groepen 1-2 

 

Op Kindcentrum Het Festival zijn de volgende onderdelen uitgewerkt als werkdocument voor  
groep 1-2 en vastgelegd in het document Beredeneerde Aanbod 2016: 

- Themaplanning 

- Weekplanning 

- Registratie en groepsoverzicht 

 

5.2.1 Themaplanning 

 

In de themaplanning komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod (gekoppeld aan de 
tussendoelen van SLO):  

• Spel; 

• Constructief en beeldend;  

• Gesprek en kringactiviteiten; 

• Taal en lezen; 

• Woordenschat; 

• Schrijven; 

• Rekenen en wiskunde; 

• Muziek, dans en beweging. 
 

5.2.2 Weekplanning 

 

Uitgangspunt van de weekplanning is het urenrooster en de themaplanning. In de weekplanning worden 
de beredeneerde activiteiten en het aanbod in ZWING overgenomen uit de themaplanning. Op de 
weekplanning worden de actieve notities genoteerd. 

                                                           
1 Document IGDI & Zwing 2017 
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5.2.3 Registratie Beredeneerd Aanbod 

 

Het betreft een nieuw systeem, dat is ontworpen in samenwerking met ‘De Stroming’. Deze wijze van 
registreren is halverwege schooljaar 2015-2016 in gebruik genomen en heeft de verschillende 
registratielijsten behorende bij de tussendoelen rekenen/wiskunde, taal en motoriek vervangen.  
 

5.2.4 Groepsoverzichten 

 

Iedere groep houdt een groepsoverzicht bij om de voortgang van de leerlingen te volgen. Het overzicht 
start met de jongste leerling en eindigt met de oudste leerling. Dit heeft te maken met de ontwikkeling 
van de kinderen, in relatie tot hun leeftijd.  Het aanbod in ZWING wordt tijdens het samenstellen van de 
themaplanning vastgesteld. Hierbij worden de jaarplanning van tussendoelen Rekenen/Wiskunde, 
Beginnende Geletterdheid en Fonemisch Bewustzijn als uitgangspunt genomen.  
 

 
 
5.2.5 Versnellen en vertragen  
 
Uitgangspunten: 
 

❖ Leerlingen in groep 1, geboren na 1 oktober, blijven aan het eind van het schooljaar in 
groep 1. 

❖ Leerlingen in groep 1, geboren voor 1 oktober, gaan aan het eind van het schooljaar naar 
groep 2 

 
Het 1 oktober criterium blijft echter altijd gerelateerd aan de ontwikkeling van het kind. De individuele 
ontwikkeling kan ertoe leiden dat afgeweken wordt van de algemene regel, de 1 oktober grens.  
Hierbij wordt de volgende procedure gevolgd: 
 
Per jaar vindt er in de volgende maanden het overleg ’doorstroom 1 - 2 - 3’ plaats, tijdens een leerteam 
Onderbouw, waarbij de intern begeleider zal aansluiten: 
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➢ December (inventarisatie welke leerlingen in aanmerking komen om te versnellen of verlengen 
en eventueel gaan deelnemen aan de CITO in januari / februari); 

➢ Februari (analyseren van de CITO / risicofactoren leren lezen); 
➢ Juni (CITO).  

 
In dit overleg worden de volgende kinderen besproken: 

• Leerlingen die voor 1 oktober geboren zijn en in groep 1 zitten, waarbij twijfel bestaat of zij, 
aan het eind van het schooljaar, kunnen doorstromen naar groep 2; 

• Leerlingen die na 1 oktober en voor 1 januari geboren zijn en in groep 1 zitten, waarbij de kans 
bestaat dat zij, aan het eind van het schooljaar, gaan versnellen naar groep 2; 

• Leerlingen die voor 1 oktober geboren zijn en in groep 2 zitten, waarbij twijfel bestaat of zij, 
aan het eind van het schooljaar, kunnen doorstromen naar groep 3; 

• Leerlingen die na 1 oktober en voor 1 januari geboren zijn en in groep 2 zitten, waarbij de kans 
bestaat dat zij, aan het eind van het schooljaar, gaan versnellen naar groep 3. 

 
De betreffende leerlingen worden in kaart gebracht en er wordt vastgesteld welke onderwijsbehoeften 
en aanbod wenselijk is voor een optimale ontwikkeling en, indien de leerling gaat versnellen, voor een 
goede aansluiting bij een volgende groep. 
 
 

5.3 Werkwijze groepen 3-8 

5.3.1 Werken met groepsoverzichten en -plannen 
 
Kindcentrum Het Festival heeft ervoor gekozen om leerlingen zoveel als mogelijk in de drie 
arrangementen intensief, basis en verdiept op te nemen. 

Stap 1. Invullen groepsoverzicht (DGO) / evalueren vorig groepsplan. 

• Verzamelen gegevens leerlingen groepsoverzicht: 
o Toetsen 
o Leerlingvolgsysteem SEO 
o Observaties 
o Analyses van werk 
o Gesprekken met leerlingen/ouders 

Handelingsgerichte informatie voor benoemen van onderwijsbehoeften. 

• Evalueren vorig groepsplan 

Stap 2. Signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

• Welke leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften?  

• Welke criteria of standaarden hanteren wij? 

• Hoe kunnen wij signaleren? 

Stap 3. Benoemen van onderwijsbehoeften. 

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

• Wat heeft de leerling (extra) nodig om deze doelen te bereiken? 

Stap 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 

• De groepsleerkracht maakt een overzicht voor de hele groep, subgroepen en/of individuele leerlingen 
in het groepsplan. 

• Clustering moet haalbaar, flexibel en tijdelijk zijn. 

Stap 5. Opstellen groepsplan. 

• Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gekozen clustering wordt het aanbod voor 
een periode gepland: 
1. Doelen/gewenste situatie 
2. Inhoud (wat) 
3. Aanpak (hoe) 
4. Organisatie 
5. Evaluatie (hoe wordt er geëvalueerd)  

Stap 6. Uitvoeren groepsplan. 

• Inroosteren van de activiteiten. 

• Tussentijds verzamelen gegevens over leerlingen en observeren resultaat van het aanbod. 

• Tussentijds aanbod bijstellen. 

http://www.bing.com/images/search?q=ikc+het+festival&view=detailv2&&id=74707DA45B9BE958BE09F7134D46687C838B9684&selectedIndex=0&ccid=sbkwI0Oq&simid=608038942269443891&thid=OIP.Mb1b9302343aaaf2c93f43a244229ee3do0


 

17 
  

 Schoolondersteuningsprofiel en -plan 2016-2017 

 
 

5.4 Individueel handelingsplan, zeer intensief arrangement en plan van aanpak 
 
Wanneer een leerling buiten het intensief arrangement van het groepsplan valt, wordt deze leerling 
opgenomen in het zeer intensieve arrangement (groep 3-8). Dit plan is erop gericht dat de leerling op 
termijn weer gaat profiteren van het groepsplan door extra intensieve begeleiding tijdens ZWING 
momenten. Vanuit het groepsplan wordt dit in ParnasSys gekopieerd bij de desbetreffende leerling; de 
regie hiervan ligt bij de intern begeleider.  
Een plan van aanpak wordt opgesteld als leerlingen doubleren. 
 
Voor de groepen 1-2 geldt het onderstaand schema: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Ontwikkelingsperspectief (met) plan (OPP) 

 
Als de basisondersteuning van onze school niet meer passend is, kan de school overgaan tot het 
schrijven van een ontwikkelingsperspectief met plan (OPP). Het OPP kan voor één of meerdere vakken 
opgesteld worden. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de school zelf. Het 
ontwikkelingsperspectief gaat in eerste instantie uit van het te verwachten uitstroomprofiel van de 
leerling in het kader van een realistisch perspectief. Naar welke onderwijssoort in het vervolgonderwijs 
zal de leerling hoogstwaarschijnlijk uitstromen? Dit uitstroomprofiel wordt onderbouwd door te kijken 
naar het leerrendement tot dan toe voor de verschillende vakken en de belemmerende en bevorderende 
factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. Daarnaast bestaat het OPP uit een 
handelingsdeel. Hierin staat de omschrijving van de individuele begeleiding die is afgestemd op de 
onderwijsbehoefte van de leerling en ook wanneer wordt afgeweken van één of meerdere delen van het 
onderwijsprogramma. Met de ouders voert de school een tot overeenstemming gericht overleg. Voor 
het handelingsdeel is instemming van ouder(s) nodig. Jaarlijks wordt het handelingsdeel met de ouders 
en alle betrokkenen geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  In plaats van een leerling alleen te volgen in 
zijn ontwikkeling, zoals vroeger meer het geval was, is het nu de bedoeling om via plannen actief te 
sturen in de ontwikkeling uitgaande van de onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de leerling. 
Voor het schrijven van een OPP wordt door de school het digitale HGW dossier van 
Samenwerkingsverband 2305 PO gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak

Einde van het schooljaar.

(Groep 1-2: Alleen bij leerlingen geboren 
vóór oktober)

Zie L-schijf: Zorg - Plan van aanpak. Daarna 
toevoegen aan ParnasSys.

individueel handelingsplan

Na  CITO en/of groepsplanperiode. 

Voor leerlingen die op 1-vakgebied voor de 
derde keer in Zwing 1 zouden  komen. 

In ParnasSys.
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6. Warme overdracht 
 
6.1 Overdracht volgend schooljaar 

 

Aan het einde van het schooljaar wordt voor iedere leerling een overdracht geschreven in een 
groepsoverzicht en vindt er een warme overdracht plaats. Voor dit groepsoverzicht is een format van 
ons samenwerkingsverband “De Stroming” ontwikkeld. In dit overzicht zijn kolomsgewijs opgenomen: 
de weging, compenserende factoren, belemmerende factoren/risico’s, ontwikkeling SEO, de 
instructiebehoefte per vak, de onderwijsbehoefte(n), of een HGW dossier is opgestart, of de 
orthopedagoog is betrokken en/of externen zijn betrokken. Dit totaal geeft een goed overzicht van elke 
leerling. Tevens wordt dit formulier gebruikt voor de toekenning van extra middelen, in het kader van 
passend onderwijs.  
 

6.2 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 
 

Kindcentrum Het Festival vindt het belangrijk dat de leerlingen op de juiste plek in het voortgezet 
onderwijs terechtkomen. Die juiste plek is niet alleen afhankelijk van de leerprestaties van een leerling. 
Werkhouding, concentratievermogen, interesse en talenten zijn tevens belangrijk. Het Cito LOVS, het 
SEO volgsysteem “Zien” en de klassikale afname van de NIO intelligentie toets geven naast het werken 
in de klas de basis van dit “eerste gegeven”. De groepsleerkracht voert op grond van al deze gegevens 
een gesprek met de ouders en leerling en geeft een eerste advies. Groep 8 gaat ter oriëntatie op bezoek 
bij verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In januari/februari hebben scholen 
voorlichtingsavonden waar ouders met hun kinderen gebruik van kunnen maken. Voor 15 maart volgt 
een tweede gesprek en wordt het definitieve advies van school gegeven. In april wordt de CITO 
eindtoets afgenomen. De leerkracht gaat na de uitslag hiervan opnieuw met ouders en leerling in 
gesprek om het advies eventueel te heroverwegen. Dit geldt alleen voor een hoger advies. Op deze 
manier doorloopt de school een zorgvuldig proces. De leerlingen worden drie jaar in het 
vervolgonderwijs gevolgd om onze adviezen te monitoren. 

 
7. Betrekken van ouders   

 
Drie keer per jaar vinden ontwikkelingsgesprekken plaats met ouders en hun kinderen. Op die 
momenten wordt met ouders van leerlingen de voortgang besproken. Tussendoor kunnen nog extra 
ondersteuningsgesprekken met ouders ingepland worden. Tijdens deze gesprekken komt ook aan de 
orde hoe de ouders de aanpak van de school kunnen ondersteunen. In het geval dat er externe hulp 
wordt ingeschakeld, is behalve de leerkracht ook de intern begeleider bij de gesprekken aanwezig.    
Als er sprake is van een verwijzing, bespreekt de IB-er de procedure met de ouders. De informatie die 
de school bij de CTT dient aan te leveren, wordt met de ouders doorgenomen en door hen ondertekend. 
De begeleiding door de procedure vindt zo zorgvuldig mogelijk plaats.  
 

8. Leerlingdossier 

 

Alle scholen houden een (digitaal) leerlingdossier bij over de vorderingen van hun leerlingen.  
 
 Het leerlingdossier bevat: 

• De algemene leerlinggegevens (NAW); 

• Absentiegegevens; 

• Verslagen van gesprekken en afspraken; 

• Verslagen van individuele onderzoeken en externen; 

• Individuele observatielijsten; 

• Individuele toetsoverzichten. 
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Bij schoolwisseling wordt, op basis van het leerlingdossier, een onderwijskundig rapport (OSO) 
opgemaakt voor de nieuwe school. Dit gaat in overleg met de ouders. 
 
 
 

 
 
8.1 Bewaartermijnen 
 
De school is verplicht om de informatie na een bepaalde termijn te vernietigen: 

• De administratieve gegevens in het leerlingdossier moeten tot vijf jaar, nadat de leerling de 
school heeft verlaten, worden bewaard; 

• Wanneer de middelbare school het psychologisch rapport heeft opgevraagd, bewaart deze 
school het rapport minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar, nadat de leerling de school heeft 
verlaten; 

• Het onderwijskundig rapport wordt binnen twee jaar, nadat de leerling van school af is, 
vernietigd. 

 

8.2 Inzage leerlingdossier 
 
Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk. De wettelijke vertegenwoordigers van de leerling heeft het 
recht om het leerlingdossier in te zien. Hiervoor wordt een aparte afspraak met de directeur gemaakt. 
Naast de ouders mogen de schoolleiding en het onderwijspersoneel dat bij de leerling betrokken is het 
dossier inzien.  
 
In bepaalde gevallen mogen ook derden het leerlingdossier inzien: 

• Bij de aanvraag van extra ondersteuning voor een leerling; 

• Bij de plaatsing van een leerling op het speciaal onderwijs; 

• Bij de overgang naar een andere school. 
 

In andere gevallen moeten ouders/verzorgers toestemming geven aan derden om het dossier te 
mogen inzien. 
 

9. Orthotheek 
 

De orthotheek is in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat er een geordende verzameling onderwijsleer-
materialen komt die bij de leerlingbegeleiding wordt gebruikt met: 
 
1. Achtergrondinformatie 
2. Onderzoeksinstrumenten 
3. Begeleidingsinstrumenten 
 

10. Ambities 
 

1. Verdere implementatie ZIEN! 

2. Nieuwe taalmethode 

3. Overdrachtsformulier De Stroming aanscherpen op het gebied van onderwijsbehoeften 

4. Aandachtspunten vanuit WMK-PO vragenlijsten 
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