
                                                   

Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 

Zorgplan 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
Zorgplan Stichting Openbaar Onderwijs Kampen november ’10  2 

 
INLEIDING 
 
Gelukkig mogen wij les geven aan verschillende leerlingen. Al deze leerlingen hebben hun unieke 
persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen en te leren. De meeste leerlingen leren op een 
regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen 
leren.  
 
Er zijn ook leerlingen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen te kunnen 
maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, 
lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar 
onze leerlingen vandaan komen.  
 
Wij hebben als taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht 
komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor uw kind 
zorgen.  
 
In de eerste plaats zullen wij proberen om zorg te voorkomen. Dit kunnen wij doen door de sfeer 
binnen onze groepen zo goed mogelijk te maken zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. En 
natuurlijk zullen wij ook proberen om ons vak als leerkracht zo goed mogelijk te doen, dus door goed 
les te geven. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer van ons dan helder 
onderwijs, zij vragen extra zorg. En hebben ook recht op onze zorg.  
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WIE ZORGT ER VOOR UW KIND? 
 
De leerkracht  
 
De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de leerkracht. Zij is de spil van de zorg voor 
uw kind. Welke kwaliteiten vragen wij van onze collega’s om deze zorgtaak te kunnen vervullen?  
 
De leerkracht:  
 
• Geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid tot leren. 
• Is duidelijk op de hoogte van en gebruikt onderwijskundig verantwoorde methoden. 
• Stelt duidelijke (minimum) doelen. 
• Geeft effectieve instructie en verwerking. 
• Voert een goed klassenmanagement. 
• Hanteert een leerlingvolgsysteem. 
• Schept een positief werkklimaat. 
• Hanteert een flexibele klassenorganisatie. 
• Werkt samen met collega’s vraagt om hulp indien nodig. 
• Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen. 
• Signaleert een leerling die opvalt in zijn ontwikkeling en/of leervorderingen. 
• Kan de juiste toets- en observatie-instrumenten kiezen en toepassen. 
• De uitkomsten van deze toets en observatie helder kunnen weergeven (verslag doen). 
• Een diagnose kan stellen. 
• Een handelingsplan (betreffende een individueel kind of een groep) kan opstellen en uitvoeren.  
• De uitvoering van dit plan kunnen evalueren. 
 
De interne begeleider  
 
De interne begeleider (IB-er) heeft als taak om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van zorg.  
 
De taken van de interne begeleider zijn:  
 
• Het voorbereiden en leiden van de leerling- en groepsbespreking. 
• Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse zorgkalender.  
• Collega-leerkrachten te ondersteunen bij het kiezen en toepassen van toets- en observatie 

instrumenten. 
• Het kunnen opzetten en coördineren van het leerlingvolgsysteem. 
• Het ondersteunen (begeleiden) van collega-leerkrachten bij het analysen van toets- en 

observatiegegevens en het maken van een handelingsplan. 
• Het voorbereiden (en eventueel leiden) van pedagogische en didactische teambesprekingen. 
• Leerkrachtcoaching. 
• Het onderhouden van de orthotheek. 
• Het houden van periodiek overleg met de directie wat betreft bevindingen in het kader van het 

leerlingvolgsysteem en de individuele leerlingbegeleiding. 
• Het ondersteunen van de directie bij het maken van- en de analysering van een trendanalyse uit 

de gegevens van het leerlingvolgsysteem. 
• Zorg dragen voor de archivering van de leerling-dossiers. 
• Onderhouden van contacten met externe deskundigen. 
• Participeren in het netwerk interne begeleiding van het samenwerkingsverband. 
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De Remedial Teacher en de (Rugzak)Leerling Begeleid er 
 
Onze leerlingen worden in sommige gevallen mede ondersteund door de Remedial Teacher en 
Leerling begeleider.  
 
De taken zijn: 
 
• Het ondersteunen van de leerkracht bij het uitvoeren van een handelingsplan. 
• Verslag uitbrengen naar de leerkracht van de vorderingen en evaluatie van het handelingsplan.  
• Het onderhouden van haar specialistische kennis van remedial teaching en preteaching. 
 
De schoolleiding  
 
De taken zijn: 
 
• Schept een positief (werk)klimaat voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
• Mede op basis van de groepsoverzichten een schooloverzicht (van leerling-ontwikkelingen) op 

teamniveau bespreken. 
• Het ondersteunen van de interne begeleider bij het maken van- en de analysering van een 

trendanalyse uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem. 
• Het stellen van een schooldiagnose. 
• Een (aangepast) onderwijsaanbod (doen) uitvoeren en laten evalueren. 
• Bewaken van de continuïteit van het leerlingvolgsysteem en de schoolverbetering. 
 
Vormen van zorg zien wij in 3 niveaus binnen ons onderwijs terug: 
 
• De zorg in de groep. (door de leerkracht) 
• De zorg binnen de school.  
• De zorg op bovenschools niveau. (Onderwijs Begeleidings Dienst, Samenwerkingsverband, de 

verschillende REC’s voor rugzakleerlingen) 
 
De leerkracht kan bij het uitvoeren van haar zorgtaken gebruik maken van: Hulp van collega’s, interne 
hulp van gespecialiseerde leerkrachten (RT en (rugzak)leerlingbegeleider), intern begeleider, externe 
hulp van leerkrachten uit speciale scholen voor basisonderwijs, OAC de IJsselgroep en het 
Samenwerkingsverband.  
 
Tevens hopen wij dat ook u als ouder bereid bent om met ons mee te denken, samen (leerkracht, 
leerling en ouders) kunnen wij meer bereiken.  
 
Verder vinden wij dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor onze leerlingen. Deze 
stelling vinden wij erg belangrijk. Want alleen als wij als team fungeren, kunnen wij de zorg voor onze 
leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 garanderen. 
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DOELSTELLING VAN DE ZORG 
 
Wij geven extra ondersteuning aan leerlingen, die moeilijkheden ondervinden om hun leer- en 
ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Met deze ondersteuning willen wij er voor zorg dragen dat 
elke leerling van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen een doorgaande ontwikkeling doormaakt die 
recht doet aan deze leerling. Dit betekent ook dat de kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen 
onze zorg hebben 
 
Ook willen wij met onze zorg bereiken dat zo min mogelijk leerlingen verwezen worden naar het 
Speciaal Basisonderwijs. Op het moment dat onze middelen op school niet (meer) toereikend zijn 
maken wij gebruik van de expertise van het OAC de IJsselgroep en de Trimaran (collegiale 
consultatie). Zodat er passende hulp geboden kan worden en als dat nodig mocht zijn de leerling 
verwezen wordt naar een school die beter bij het kind aansluit.  
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STAPPENPLAN 
 
De zorg aangeboden volgens 5 afgesproken stappen: 
 
Stap 1   De leerkracht ziet zelf mogelijkheden om h et probleem op  
                          te lossen en gaat aan de slag.  
 
Hij/zij heeft dan de volgende mogelijkheden tot haar beschikking. Hij/zij kan:  
 
• Een leerling extra observeren. 
• Didactische toetsen afnemen en analyseren. 
• Meer individuele instructie en verwerking geven. 
• Extra pedagogische en didactische maatregelen nemen. 
• Met de vorige leerkracht en/of de ouders praten. 
• Toepassen van groepsorganisatie om verschillen in leermogelijkheden mogelijk te maken.  
• Zo mogelijk de ouders inschakelen (samen weten we en kunnen we meer) 
 
De leerkracht maakt een handelingsplan aan de hand van signaleringsgegevens. Dit kunnen 
(methode) toetsen zijn of observaties. U als ouder wordt ingelicht over de extra begeleiding en u zult 
het handelingsplan voor akkoord moeten ondertekenen. Ook geeft de leerkracht de extra begeleiding 
door aan de interne begeleider. De interne begeleider maakt hier notities van in het leerling dossier.  
 
Na maximaal 6 weken bekijkt de leerkracht de resultaten van de begeleiding. Op grond van die 
resultaten neemt de leerkracht een voortgangsbeslissing. Dit kan zijn: stoppen van de hulp (het 
probleem is verholpen), doorgaan met de hulp (er is een vooruitgang zichtbaar) of aanmelden bij de 
interne begeleider (er is geen vooruitgang zichtbaar).  
 
Het resultaat van de hulp wordt altijd doorgegeven aan de ouders en aan de interne begeleider. De 
interne begeleider administreert het resultaat weer in het leerling-dossier.  
 
Stap 2  Aanmelden bij de interne begeleider en hand elingsplanning  
 
De leerkracht meldt de leerling aan bij de interne begeleider. Er volgt een probleem verkennend 
gesprek met de leerkracht. Uit dit gesprek kunnen de volgende mogelijkheden voorkomen: 
 
• Er is meer informatie nodig om het probleem helder te krijgen: bijvoorbeeld door toetsing of 

observatie door de leerkracht en/of intern begeleider. 
• Er wordt door de leerkracht een nieuw handelingsplan opgesteld. 
• Er wordt meteen een melding gemaakt in de teamvergadering (stap 3) 
 
Als er een nieuw handelingsplan ingaat, worden de ouders hierover weer ingelicht. In het 
handelingsplan staan de speciale zorgactiviteiten beschreven, die in de komende periode uitgevoerd 
gaan worden. Het handelingsplan wordt in de groep uitgevoerd, eventueel ondersteund door remedial 
teacher en/of collega leerkracht en/of door speciaal hiervoor aangezochte ouders of leerlingen. Soms 
komt het ook voor dat het handelingsplan buiten de klas uitgevoerd wordt. 
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Het doel van een handelingsplan is: 
 
• Het vergroten van de extra oefentijd, tijdens en/of buiten schooltijd. 
• Het vaststellen van de aangepaste doelen. 
• Het geven van extra (individuele) uitleg. 
• Het inzetten van extra meer gespecialiseerde methoden of materialen om een leerstap te maken.  
• Het creëren van een positief werkklimaat. 
 
Na maximaal 6 weken bekijkt de leerkracht de resultaten van de begeleiding. Op grond van die 
resultaten neemt de leerkracht weer een voortgangsbeslissing.  
 
Dit kan zijn:  
 
• Stoppen van de hulp (het probleem is verholpen) 
• Doorgaan met een nieuw handelingsplan (er is een vooruitgang zichtbaar) 
• Aanmelden voor een leerling-bespreking binnen het team.  
 
Stap 3  Aanmelden voor leerling-bespreking op schoo lniveau.  
 
De leerling wordt aangemeld voor een leerling-bespreking op schoolniveau.  
 
Er kunnen in deze fase drie beslissingen voorkomen: 
 
• Zie stap 2. 
• Het team ziet nog een mogelijkheid voor oplossing: er wordt een nieuw handelingsplan opgesteld.  
• Het probleem kan (nog) niet door het team worden opgelost. De leerkracht meldt de leerling aan 

binnen het Zorgteam. Deze bestaat uit: de schoolarts, OAC de IJsselgroep, en eventueel de een 
collegiaal consulent.  

 
Na maximaal 8 weken met dit handelingsplan gewerkt te hebben bekijkt de leerkracht de resultaten 
van de begeleiding. Op grond van die resultaten neemt de leerkracht een voortgangsbeslissing.  
 
Dit kan zijn:  
 
• Stoppen van de hulp (het probleem is verholpen). 
• Doorgaan met de hulp (er is een vooruitgang zichtbaar) of de leerling wordt aangemeld bij OAC 

de IJsselgroep (stap 4 er is geen vooruitgang zichtbaar).  
 
Stap 4   Aanmelding bij OAC de IJsselgroep  
 
OAC de IJsselgroep biedt ondersteuning aan de leerling-zorg in het basisonderwijs. Dit doen zij door 
het inzetten van bijvoorbeeld: Psychologen, orthopedagogen en/of lees/rekenspecialisten. 
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In deze aanvraag staat: 
 
• De omschrijving van het probleem. 
• Wat er inmiddels door de school aangedaan is en tot welke resultaten dat heeft geleid. 
• Welke onderzoeksresultaten er tot nu toe bekend zijn. 
• Wat de specifieke hulpvraag is die wij aan het OAC de IJsselgroep stellen. 
 
Bij de aanvraag hoort ook een ouderformulier. Dit formulier vullen de ouders in en vertellen zij hun kijk 
op het probleem vertellen. Ook geven de ouders in dit formulier toestemming om de schoolgegevens 
te delen met de Jeugdgezondheidszorg.  
 
De leerkracht (eventueel intern begeleider) stelt de aanvraag op en geeft deze aan de ouders. Op 
deze manier weten de ouders wat er in de aanvraag staat. De ouders vullen het oudergedeelte in en 
de leerkracht stuurt de aanvraag op.  
 
Het OAC de IJsselgroep stuurt een ontvangstbevestiging naar ouders en school en informeert welke 
hulpverlening het meest in aanmerking komt.  
 
Dit kan bijvoorbeeld zijn: 
 
• Een psychologisch of onderwijskundig onderzoek. 
• Specifieke bovenschoolse leerling-zorg in het leesambulatorium of de taalklas. 
• Een verwijzing naar een andere basisschool. 
• Een aanmelding bij de Permanente Commissie Leerling-zorg (stap 5). 
 
De interne begeleider registreert in het leerling-dossier welke leerlingen handelingsplannen hebben, 
wat deze inhouden en wat het vervolg is. 
 
Stap 5   Aanmelding bij Permanente Commissie Leerli ng-zorg,  
 
Als duidelijk blijkt dat er geen mogelijkheden binnen onze school zijn om goed voor deze leerling te 
zorgen, meldt de school in overleg met de ouders het kind aan bij Permanente Commissie Leerling-
zorg (PCL).  
 
De stappen 1 t/m 4 hebben dan niet tot het gewenste resultaat geleid. Het zetten van deze stap is een 
teambeslissing. De PCL bekijkt of de leerling toegelaten kan worden tot een speciale school voor 
basisonderwijs.  
 
Bij de aanmelding hoort het inleveren van een uitgebreid onderwijskundig rapport. Leerkracht, intern 
begeleider en ouders stellen dit rapport op. Voor het invullen is een goede administratie van zeer 
groot belang. Een kopie van het onderwijskundig rapport wordt bewaard in het leerling-dossier.  
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Hierna hebben wij de taakverdeling van de 5 stappen in schema gebracht.  
  
 Leer 

kracht 
Intern 
begeleider 

RT Team 
overleg 

Ouders Extern 

       
Algemene zorg X    X  
       
Stap 1:       
Probleemsignalering X      
Melding van probleem X X  X   
Extra zorg in de groep X  (X)    
Gesprek met ouders X      
Evaluatie X X     
       
Stap 2:       
Probleembespreking X X     
Aanmelding voor intern 
onderzoek via formulier 

X X     

Intern onderzoek X      
Bespreking naar aanleiding 
van intern onderzoek 

X X X    

Opstellen handelingsplan X X X    
Organisatie remedial teaching X X X    
Klassenorganisatie 
aanpassen 

X X     

Gesprek met ouders X X X    
Evaluatie X X  (X)   
       
Stap 3:       
Consultatie van het team in 
teamoverleg 

X X  X  (X) 

Opstellen handelingsplan X X (X)   (X) 
Evaluatie X X  (X) X  
       
Stap 4:       
Probleembespreking X X X   X 
Aanmelding extern onderzoek X X   X X 
Opstellen handelingsplan X X X    
Uitvoeren handelingsplan X  X    
Evaluatie X X X (X) X  
       
Stap 5:       
Aanmelding bij PCL X X   X  
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“RUGZAKLEERLINGEN” 
 
De doelstelling van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is om leerlingen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking zo lang mogelijk de gelegenheid te bieden regulier basisonderwijs te volgen. 
Deze leerlingen kunnen ondersteund worden door een Rugzakfinanciering. 
 
De Rugzakfinanciering is een andere naam voor de wet op de Leerling Gebonden Financiering (lgf- 
wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een beperking het recht om die school voor hun kind te 
kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school 
voor speciaal onderwijs. De Rugzakwetgeving is bedoeld voor kinderen in het basis- en voortgezet 
onderwijs.  
 
De ouders vragen een rugzak aan bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI). En vragen een 
indicatiestelling voor de bepaalde groep (cluster) waarbinnen de beperking van het kind valt.  
 
Er zijn 4 verschillende clusters:  
 
• Cluster 1: voor kinderen met visuele beperkingen. (blinde of slechtziende kinderen)  
• Cluster 2: voor kinderen met communicatieve beperkingen (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen). 
• Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
• Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen(bijvoorbeeld autisme). 
 
Als een leerling een indicatie krijgt bij een van de clusters, krijgt het een leerling gebonden 
financiering. Met dit geld kunnen ouders en school de specifieke begeleiding inkopen die deze leerling 
nodig heeft.  
 
Een rugzak leerling in de klas hoeft geen belemmering op te leveren voor de andere leerlingen binnen 
de groep. Toch menen wij als team dat voor elke rugzakleerling individueel moet worden bekeken of 
plaatsing binnen de groep wenselijk is zowel voor de rugzakleerling als de andere leerlingen in de 
groep. 
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TWEEDE LEERLIJN LEERLINGEN  
 
Voor sommige leerlingen gaat het tempo van de groep veel te snel of veel te langzaam. Ook voor 
deze leerlingen moet het onderwijs zo ingericht zijn dat zij in het tempo leren dat zij aankunnen. Voor 
deze leerlingen maken wij een tweede leerlijn. Dit kan pas gedaan worden na gedegen onderzoek. 
Leerlingen die het groepstempo te moeilijk vinden worden altijd door het OAC de IJsselgroep 
onderzocht op hun mogelijkheden. Uit dat onderzoek volgt dan het advies om op het eigen leertempo 
door te leren. De leerkracht, Intern Begeleider, Ouders (en soms ook specialisten van het speciaal 
onderwijs) bekijken dan hoeveel leermaanden de leerling per jaar leert. De gemiddelde leerlingen 
leren 10 schoolmaanden per jaar.  
 
Leerlijn voor lager presterende leerlingen 
 
Een leerling die het groepstempo niet aankan, leert misschien 6 schoolmaanden per jaar of misschien 
nog wel minder. Dit wordt meestal bevestigd door een intelligentie onderzoek. Voor deze leerlingen 
maken wij een eigen leerlijn die aansluit bij de mogelijkheden van deze leerling. Wat wel belangrijk is 
om te weten is dat op het moment de zwakkere leerling een eigen leerlijn krijgt, hij op een lager niveau 
in groep 8 onze school verlaat. Bijvoorbeeld: Een leerling met een eigen leerlijn kan in groep 8 de 
school verlaten met een lager leerniveau. Wij proberen deze individuele leerlijn goed te volgen. Wij 
doen dat door middel van DLE’s.  
 
Wij bepalen hoeveel maanden onderwijs de leerling heeft gevolgd, en vergelijken dat met het 
leerrendement van de leerling (Hoeveel maanden onderwijs heeft deze leerling daarvan opgestoken).  
 
Vanaf groep 3 tellen wij 10 leermaanden per jaar wij noemen dat de Didactische Leeftijd van de 
leerling (DL). Een leerling in groep 5 heeft een didactische leeftijd van 30 leermaanden. Een DL van 
30.  
Als voorbeeld: stel dat deze leerling in groep 5 functioneert op een niveau van halverwege groep 4, 
dan stellen wij dat deze leerling een DLE (didactisch leeftijd Equivalent) heeft van 15. Dat zijn 10 
maanden voor groep 3 en 5 maanden voor halfjaar groep 4.  
 
Wij stellen in de leerlijn doelen vast aan de hand van deze DLE’s. Zo weet u als ouder van een kind 
met een leerlijn welk doel er voor uw kind gesteld wordt het lopende schooljaar. U weet ook op de 
maand nauwkeurig op welk niveau uw kind zit in zijn ontwikkeling.  
 
In de individuele leerlijn staat:  
 
• De basissituatie: Welke leerbehoeften heeft uw kind? Dit beschrijven wij voor elk schoolvak.  
• De huidige leersituatie: voor elk vak geven wij het niveau van uw kind in DLE’s. Het leerdoel: Wij 

geven aan op welk niveau (in DLE’s) uw kind zou moeten zijn per eind januari en per juni/juli.  
 
Deze leerlijn wordt minimaal twee keer per jaar geëvalueerd om te kijken of de leerling nog voldoende 
vooruit gaat, of om te bepalen of het plan moet worden bijgesteld middels een contract. Dit contract 
wordt ondertekend door de leerkracht, ouders en directie. Hierin wordt aangegeven dat het gewenste 
niveau, eind groep 8, niet behaald gaat worden.  
 



 
 
 
 

 

 
 
Zorgplan Stichting Openbaar Onderwijs Kampen november ’10  12

 
Leerlijn voor hoger presterende leerlingen 
 
Dit is een leerlijn die de methode regelmatig loslaat en daar verrijkingsmiddelen voor in de plaats 
geeft. De ouders worden hier direct bij betrokken. Ook deze leerlijnen worden vastgelegd in een plan. 
Dit plan wordt een maal per jaar aan de ouders gepresenteerd. De evaluatie van deze leerlijn vindt 
plaats aan het einde van het schooljaar of eerder als dat nodig mocht zijn.  
 
De methoden die wij inzetten zijn schoolbreed inzetbaar. Soms komt het voor dat kinderen een klas 
overslaan, wij doen dat echter niet zomaar. Het kind er sociaal en emotioneel nog niet aan toe zijn. Wij 
hanteren het advies van het Hoogbegaafdheids Protocol, naast ons gezonde verstand. Op het 
moment dat blijkt dat een leerling een groep moet overslaan, nemen wij die beslissing alleen met 
behulp van een van de psychologen/orthopedagogen van het AOC de IJsselgroep. 
Het protocol voor hoogbegaafdheid is in ontwikkeling. 
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SOCIALE VEILIGHEID VAN DE GROEP 
 
Een ander aspect van onze zorg is de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen 
dat onze school een sociaal veilige omgeving is voor onze leerlingen, ouders en ons team. Mocht de 
sociaal emotionele ontwikkeling niet naar wens verlopen, maken de leerkrachten een handelingsplan 
om deze vaardigheden te oefenen. Indien nodig geven de leerkrachten de ouders het advies om een 
sociaal emotionele vaardigheidstraining te volgen met hun kind. Zeer zelden komt het voor dat een 
leerling zich in de klas dusdanig onaangepast gedraagt dat de veiligheid van de leerlingen in zijn/haar 
groep in het geding komt. In dat geval nemen wij het recht om deze leerling op dat moment uit de 
groep te plaatsen, waarna wij de ouders benaderen voor overleg.  
 
Helaas komt het bij onze school ook wel eens voor dat leerlingen gepest worden. Wij doen ons 
uiterste best om dit probleem te voorkomen of op te lossen. (zie pestprotocol) 
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SCHOOL/EVALUATIE 
 
Twee maal per jaar (meestal in februari en juli) vindt een algemene evaluatie plaats met het team, 
intern begeleider en de directie. In deze evaluatie bekijken wij de toetsresultaten van de CITO 
Leerlingvolgsysteem toetsten.  
Het doel van deze evaluatie is:  
• Om te kijken of wij ons onderwijs aanbod in de groep/op school kunnen verbeteren  
• Om te zien of hulp aan bepaalde leerlingen nut heeft gehad 
• Om te zien of bepaalde procedures uitvoerbaar waren 
• Om te controleren of wij geen enkele leerling over het hoofd zien.  
Als wij een verbeterpunt tegenkomen, stellen wij ons doel voor dit onderdeel bij om onze zorg zo goed 
mogelijk te houden.  
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DOSSIERVORMING 
 
Ook op onze school geldt de Wet Persoons Registratie (WPR). In deze wet zijn de rechten van de 
ouders/verzorgers vastgelegd.  
 
Zo hebt u als ouder/verzorger de volgende rechten: 
 
• Recht van kennisgeving: ouders dienen op de hoogte te zijn van de geregistreerde gegevens van 

hun kind.  
• Recht op kennisneming: gegevens van oud-leerlingen dienen 5 jaar na het verlaten van de school 

bewaard te blijven.  
• Recht op inzage: iedere ouder of verzorger heeft te allen tijde het recht alle gegevens van zijn 

eigen kind die verzameld zijn in te zien.  
• Recht op corrigeren: u hebt het recht om verandering in de persoonsgegevens te laten 

aanbrengen. 
• Recht van kennisneming van verstrekking: overdracht van kennis aan derden kan alleen na 

schriftelijke toestemming van de ouders.  
 
Bij Stichting Openbaar Onderwijs Kampen werken de scholen met verschillende dossiers:  
 
Klassenmap  Map waarin de leerkracht de absenties en alle methode gebonden  
                                      toetsen bewaren.  
                                      Deze werkmap ligt in de klas. 
 
Zorgmap  Map waarin de leerkracht de Cito-toetstresultaten, observaties,  
                                      Testgegevens logopedie en schoolarts, en de handelingsplannen bij houdt.  
                                      Deze map ligt in een afgesloten kast. 
 
Dossier IB  Dit is het leerling dossier voor leerlingen die bij IB zijn  

Aangemeld. In deze map zitten lopende aanvragen en  
Aanmeldingen. Als deze aanvragen en aanmeldingen zijn  
Afgerond gaat dit dossier in het leerling-dossier.  
 

Gegevens oud 
Leerlingen  Hierin zitten de dossiers van onze oud leerlingen.  
 
 
Zorgmap 
 
• Inschrijfformulier.  
• Onderwijskundig rapport van eventuele vorige school. 
• Verslagen van onderzoeken bijvoorbeeld door (Porto)pedagoog, logopedist, psycholoog en 

schoolarts. 
• Alle handelingsplannen en leerling-besprekingen. 
• Observaties. 
• Onderwijskundig rapport van PCL (in rode onderzoeksmap). 
• Oudergesprekken. 
• Kopij van het laatste rapport van elk schooljaar.  
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Afspraken over het dossier en recht van inzage 
 
De groepsleerkracht zorgt voor het onderhoud van de klassenmap en zorgmap. Aan het eind van elk 
schooljaar zorgt zij ervoor dat de leerling-gegevens in de het leerling-dossier wordt opgeruimd  
 
De Interne Begeleider bewaakt het leerling-dossier. 
 
Ouders kunnen het dossier inzien wanneer zij een afspraak hebben gemaakt met de directie of Intern 
Begeleider deze is ook aanwezig bij het inzien van het dossier en geeft toelichting waar nodig. De 
leerkracht kan hierbij aanwezig zijn.  
 
Wie hebben toegang tot de dossiers? De directie, de IB-er, de groepsleerkrachten, RT/LB ouders, 
volgens bovengenoemde afspraken. 
 
 


