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1. Voorwoord 

 
Voor u ligt het ondersteuningsplan van de Prinses Julianaschool. In de afgelopen jaren is er al 
veel bereikt op het gebied van de leerlingenondersteuning. We kijken en luisteren goed naar 
kinderen en zijn op zoek naar hun onderwijsbehoeften, er wordt gewerkt met 
groepsoverzichten, er is een goed LVS-systeem en er is een IB-er. Er is hard gewerkt om het 
beleid vorm te geven en een goede basis neer te zetten op ondersteuningsgebied. Uiteraard 
wordt het huidige beleid voortgezet, uitgebreid en bijgesteld. Zo blijven we op onze school 
met de ontwikkeling binnen de leerlingenondersteuning actueel en efficiënt bezig.  
Het ondersteuningsbeleidsplan geeft naast beleid, de kaders aan voor het 
ondersteuningsplan en is bedoeld als praktisch en doelmatig werkdocument. 
 

2. Inleiding 
 
Op de Prinses Julianaschool wordt de leerling-ondersteuning gecoördineerd door de IB-er. 
De IB-er waarborgt de ondersteuning voor zowel leerkrachten als leerlingen. Het 
samenwerkingsverband heeft daarbij een sturende taak. In het kader van Passend Onderwijs 
en het daarbij horende Samenwerkingsverband wordt het elk jaar bijgesteld en actueel 
gemaakt. In het ondersteuningsplan worden kaderstellende uitspraken gedaan omtrent de 
beoogde ondersteuningsstructuur.  
Voorliggend ondersteuningsbeleidsplan bestrijkt de periode 2016-2019. 
 
 

3. Visie op ondersteuning 
 
De missie en visie op ondersteuning op de Prinses Julianaschool vloeien voort uit de algehele 
missie en visie van de school.  
Ons motto is: 

“Natuurlijk, leren in een groeiende school” 

 
Met als missie: 

“Wij zorgen als school zo veel mogelijk voor een optimale leeromgeving, waar maximale 
groei plaats vindt” 

 
Onderwijsondersteuning is de kern van ons onderwijs. De grenzen van onze ondersteuning 
worden bepaald door het kind, de leerkracht en de groep. Vragen die hieraan richting 
kunnen geven zijn: kunnen wij het kind genoeg bieden, kan de leerkracht het aan en komt de 
groep niet te kort door één of meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Als 
team kiezen wij voor ondersteuning, die we kunnen waarmaken voor het individuele kind. 
Voorwaarden hiervoor zijn: 

 Een goede klassenorganisatie 

 Zelfstandig werken om tijd vrij te maken voor leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften 

 Voldoende ambulante tijd voor de intern begeleider 
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 Het communiceren met en betrekken van ouders in de zorg  

 Voldoende financiële middelen voor extra leermiddelen of extra handen in de 

klas. 

 
De missie met betrekking tot ondersteuning die hieruit voortvloeit, is de volgende: 
 
Wanneer een kind succesvol is, het onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind 
en het kind zich geaccepteerd weet zoals het is, wordt er een optimale leeromgeving 
gecreëerd.  
 
Zo’n optimale leeromgeving houdt o.a. in dat: 

 een kind fouten moet kunnen maken. Zonder fouten geen groei. 

 leerkrachten hoge verwachtingen hebben van kinderen, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid stimuleren en te vertrouwen zijn. 

 ouders zich bondgenoot weten als het gaat om de groei van hun kind.  

 ouders tijdig en adequaat informatie ontvangen.  

 ouders met respect en waardering omgaan met de school. 
 

We willen ons onderwijs steeds meer aan laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van 
kinderen. Aangezien kinderen niet over één kam te scheren zijn, betekent dat dat de 
specifieke aanpak per kind kan verschillen. Dit is niet hetzelfde als individueel onderwijs. De 
kinderen bij ons op school, volgen de lessen volgens het leerstofjaarklassen systeem. Dit 
betekent dat kinderen in principe in een jaargroep zitten. Waar nodig kunnen kinderen een 
aangepast programma krijgen. Zo kunnen wij beter aan sluiten bij hun onderwijsbehoeften. 
Dat programma kan herhaling, dan wel verdieping of verrijkingsstof bevatten. Sommige 
kinderen zitten op een eigen leerlijn. Die kan groepsdoorbrekend zijn. Met andere woorden; 
een kind dat in groep 6 zit, kan de leerstof van een bepaald vak uit groep 5 aangeboden 
krijgen of omgekeerd. 
In principe doorlopen kinderen zo in 8 jaar onze school. Het kan wenselijk zijn dat deze 
periode verlengd, dan wel verkort wordt. De reden daarvan zullen we in gesprekken met 
ouders aan de orde stellen, om zodoende samen met hen tot een afgewogen voortgang te 
komen. Het ontwikkelingsperspectief van een kind is daarbij leidend. We borduren voort op 
wat een kind kan en bekijken wat het kind op lange termijn nodig heeft. 
 
Beslissingen komen tot stand in samenspraak met ouders, leerkracht en IB- er. De directeur 
is daarbij eindverantwoordelijk. 
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4. Het ondersteuningsbeleid 

 
4.1        De professionele cultuur 
 
4.1.1   Taken en verantwoordelijkheden: 
 
Management: 
Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, de unitleider onderbouw en de IB-er. 
Eenmaal per maand staat het managementoverleg gepland.  
Het MT zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn om het leren, vormen en werken 
gestalte te geven. Het MT heeft oog voor de leerresultaten en het effectief onderwijzen en is 
gericht op een zo optimaal mogelijk werkklimaat. Het management is op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de verschillende bouwen.  
 
Directeur: 
De directeur bewaakt de processen en de borging van afspraken in de school.  
 
Unitleider: 
De Unitleider (UL) bewaakt het klassenmanagement, coördineert de onderbouw, is lid van 
het MT en vervangt de directeur tijdens zijn/haar afwezigheid. 
 
Intern begeleider: 
De intern begeleider (IB-er) coördineert en waarborgt de ondersteuning op de Prinses 
Julianaschool, voor zowel leerkrachten als leerlingen. De IB-er volgt de leerling met  
specifieke ondersteuningsbehoeften en kijkt of wat er in een plan beschreven staat ook zo 
uitgevoerd wordt. 

  
Leerkrachten: 
De leerkracht vervult binnen de klas de basisondersteuning voor de groep. Hij/zij is de eerst 
verantwoordelijke voor de kinderen. Bij de basisondersteuning wordt zoveel mogelijk 
gekeken naar en uitgegaan van onderwijsbehoeften van leerlingen, dus: wat heeft een kind 
nodig om een bepaald doel te bereiken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld aanpak, 
instructie en omgeving. 
De leraren zijn op de hoogte van de aanwezige ondersteuningsstructuur en kennen de 
procedure van de ondersteuning op onze school.  

 
4.1.2  Communicatie: 
 
Communicatie binnen het team: 
Om onze professionaliteit m.b.t. de didactische en pedagogische vaardigheden en de 
omgang m.b.t. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te vergroten, zijn er in twee 
vergaderingen mogelijkheden om van intervisie, m.b.v de incidentmethode, gebruik te 
maken. Dit noemen we een ALO-vergadering  (algemeen leerling overleg). Tijdens die 
vergadering krijgen leerkrachten die een leerling willen bespreken, hier de gelegenheid voor. 
Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds houden we elkaar op de hoogte van zaken die er 
spelen binnen de groepen en houden we de communicatielijnen kort. Anderzijds vergroten 
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we onze kennis en kunde met betrekking tot het omgaan met leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften.  
Naast de ALO-vergaderingen zijn we als team bezig met Neuro Linguïstisch Programmeren 
(NLP). Lesgeven is communicatie. Daarbij is het van belang dat je je bewust bent van het 
effect van je woorden, je toon, je houding. Maar ook van je overtuigingen en de manier 
waarop je je lokaal inricht. Middels NLP willen we daar aandacht aan geven en 
bewustwording creëren.   

 
Collegiale consultaties: 
Op de Prinses Julianaschool vinden collegiale consultaties plaats. Deze consultaties kunnen 
voortkomen uit POP-gesprekken, functioneringsgesprekken en op initiatief van de 
leerkracht. Collegiale consultatie wil zeggen dat leerkrachten elkaar bezoeken en observeren 
n.a.v. een concrete hulpvraag en/of met behulp van een Kijkwijzer. Op basis van deze 
consultaties wordt het gesprek aangegaan en eventueel tips ter verbetering gegeven. 

 
Overdracht: 
Om de doorgaande lijn binnen de school te bevorderen vindt een zogenaamde ‘warme’ 
overdracht plaats. Dit wil zeggen dat aan het einde van ieder schooljaar de 
groepsleerkrachten bespreken welke bijzonderheden er zijn t.a.v. de groep. Deze zijn reeds 
in Parnassys terug te vinden. Voorafgaand kan je het document betreffende de 
doorstroming op de Prinses Julianaschool doornemen (zie bijlage ?). Hierin wordt ook de 
procedure beschreven betreffende de zogenaamde ´herfstkinderen´. 
 
Communicatie tussen leerkracht en IB: 
De IB-er coördineert de ondersteuning in de school. Naast de officiële bespreekmomenten, 
bijvoorbeeld na een groepsplanperiode, begeleidt en coacht de IB-er tevens bij vragen die er 
leven bij de leerkrachten. De IB-er is een ‘spin in het web’ toegankelijk en laagdrempelig 
voor leerkrachten. 
 
Communicatie met ouders: 
Regelmatig vindt communicatie met ouders plaats. Deze vindt plaats op gezette tijden. Zo 
vinden twee maal per jaar rapportgesprekken met ouders en (bij voorkeur) het kind plaats. 
Contactmogelijkheden voor ouders met de leerkracht buiten de rapportgesprekken is altijd 
mogelijk in overleg met de leerkracht. 
Met ouders wordt contact opgenomen: 

 Bij bijzonderheden (bijvoorbeeld ruzie) 

 Bij nieuwe leerlingen:  entree gesprek (na 4 weken) 

 Er een individueel handelingsplan wordt opgesteld 

 De leerling wordt aangemeld voor een leerling-bespreking 

 De leerling wordt aangemeld voor een externe bespreking 

 De leerling in aanmerking komt voor een eventuele verwijzing 

 Bij huisbezoeken (geldt alleen voor kinderen uit groep 1) 
Naast de gesprekken met ouders, voeren we startgesprekken aan het begin van het jaar, 
met ouders en kind samen. In deze gesprekken kan het kind aangeven wat hij/zij belangrijk 
vindt, wat hij/zij wil leren en wat het daarvoor nodig heeft. 
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4.2 De zorgroute 
 
Binnen de Prinses Julianaschool werken we zoveel mogelijk volgens onderstaand schema: In 
dit schema dient u het woord groepsplan te vervangen door groepsoverzicht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Handelingsgericht werken ingepast in de groepsoverzichten 
 
In het schooljaar 2011-2012 zijn we begonnen met het opstellen van het groepsplan 
Spelling. Het schooljaar 2012-2013 hebben we dit groepsplan geborgd en zijn we begonnen 
met het groepsplan technisch lezen. Deze groepsplannen worden de komende schooljaren 
uitgebreid met Rekenen, Begrijpend lezen en gedrag. 
 
In het schooljaar 2014-2015 hebben wij geconstateerd dat het hanteren van 
groepsoverzichten voor ons een adequatere manier van werken is. In de groepskaart in 
Parnassys, is overzichtelijk opgeschreven wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. 
De Inspectie heeft tijdens het schoolbezoek van oktober 2015 met instemming hierop 
gereageerd. 
In het kader van de groepsoverzichten passen wij het principe van Handelingsgericht 
Werken (HGW) zoveel mogelijk toe. Dat wil zeggen dat wij volgens de stappen in het 
voorgaande schema te werk gaan (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren).  
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Waarnemen 
In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle  
leerlingen én over de resultaten van het aanbod, in de groepskaart van Parnassys.  
 
Op onze school maken we al jaren gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO (LOVS). Dit 
is een manier om leerlingen didactisch te kunnen volgen en te signaleren. De CITO toetsen 
zijn landelijk genormeerd. Dat betekent dat er een vaste score is die gebaseerd is op hoe alle 
kinderen in Nederland scoren op deze toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen 
krijgen we een redelijk beeld van de ontwikkeling van een kind. We kunnen zien hoe het kind 
scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar ook of het kind zijn eigen 
ontwikkelingslijn blijft volgen of dat het daar ineens boven of onder scoort.  
Als dat laatste gebeurt, is dat een signaal om te kijken wat de oorzaak van die verandering  
kan zijn.  
De normering van CITO wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III, IV en V.  

Niveau I : goed (0-20% scoort hoger)  
Niveau II : ruim voldoende (20-40% scoort hoger)  
Niveau III : voldoende (40-60% scoort hoger)  
Niveau IV : onvoldoende (60-80 % scoort hoger)  
Niveau V : zwak (80-100 % scoort hoger)  

Na het afnemen van de toets, wordt er een analyse gemaakt bij kinderen die een IV of V-
score hebben. Deze analyse is terug te vinden in het groepsoverzicht. 
Om leerlingen op sociaal-emotioneel gebied in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van 
de Zien! in de groepen 3-8. Dit wordt 2 maal per jaar ingevuld.  
In groep 1-2 wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd met behulp van de methode Dorr. 
 
Samengevat:  
In de fase van het waarnemen zet de leerkracht de volgende twee stappen:  

a. Verzamelen van gegevens over leerlingen in een didactisch groepsoverzicht en op  
basis hiervan evalueren van het vorige groepsoverzicht;  

b. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra  
aandacht nodig hebben 

 
Begrijpen 
In de fase van het begrijpen gaat de leerkracht, op basis van de in het didactisch  
groepsoverzicht verzamelde gegevens, na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in  
haar groep zijn. Dit doen we omdat we alle kinderen, en in het bijzonder de kinderen met 
extra ondersteuning, een zo goed mogelijk aanbod willen geven. 
 
Plannen 
Op basis van de CITO toetsen van de leerlingen wordt de groep in 3 niveau´s verdeeld: een 
basisgroep, een subgroep 1 en een subgroep 2. Binnen die groepen kijkt de leerkracht hoe zij 
op een bepaalde manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de verschillende  
onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep.  
Er is een basis aanbod voor de hele groep. Daarnaast ontvangen de subgroepjes extra 
instructie, extra leertijd of verdieping of verrijking.  
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Voor Rekenen, Begrijpend lezen en spelling wordt er voor de IV en V kinderen een 
individueel Handelingsplan (zie bijlage ?) gemaakt. 

 
Realiseren 
De leerkracht richt haar klassenorganisatie in en treft de nodige voorbereidingen, zodat het  
groepsoverzicht uitgevoerd kan worden. In de week- of dagplanning wordt rekening 
gehouden met het groepsoverzicht. In die planning is terug te zien op welk moment waar 
wat gedaan wordt. Instructie wordt gegeven volgens het Directe Instructie Model (zie bijlage 
6). Tijdens het werken met de planningen verzamelt de leerkracht gegevens over de 
resultaten van haar aanbod. De fase “realiseren” loopt daarmee door in de fase 
“waarnemen” (cyclisch proces).  
Elke cyclus HGW wordt afgesloten met een evaluatie. Deze evaluatie is gelijk het  
begin van een nieuwe cyclus. De cyclus HGW wordt viermaal per schooljaar uitgevoerd en  
heeft een vaste plek in de zorgstructuur van onze school.  
Onze school heeft de cycli, inclusief de groepsbesprekingen, opgenomen in de kalender. Ook 
is dit weergegeven in een schematische indeling planmatig werken (zie bijlage 7). 
 
4.2.2  Intern handelen 
 
De groepsbespreking 
Op schoolniveau vinden er op verzoek van de leerkracht of IB-er groepsbesprekingen tussen 
leerkracht en intern begeleider plaats. In de groepsbespreking wordt de voorafgaande 
periode besproken en er wordt vooruit gekeken, de onderwijsbehoeften van bepaalde 
(ondersteuningsbehoevende)leerlingen geformuleerd en bekeken hoe in de groep leerlingen 
met vergelijkbare onderwijsbehoeften op een haalbare manier geclusterd kunnen worden.  
In een groepsbespreking kan er ook worden gesproken over het gedrag of de werkhouding 
van een leerling. Dit is iets wat je opmerkt/observeert. Hiervoor is een stappenplan 
geschreven hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je handelen kunt (bijlage 8). 

 
Contact met ouders 
Ouders kunnen in Parnassys de vorderingen van hun kind volgen. Ouders worden altijd 
ingeschakeld in het proces van een Handelingsplan. We streven ernaar om ouders actief bij 
het opstellen van een plan van aanpak te betrekken. 
Als een leerling onvoldoende profiteert van de aanpak in de groep, als de 
onderwijsbehoeften onduidelijk blijven of te specifiek zijn, of als er vermoedens zijn van een 
ernstige problematiek of stoornis, kan de leerling vanuit de groepsbespreking worden 
aangemeld voor de bespreking met de gedragsweterschapper. Wanneer dit het geval is, 
wordt ook contact met de ouders opgenomen.  
 
Het individueel Handelingsplan 
Een individueel Handelingsplan wordt opgesteld als blijkt dat de leerling onvoldoende 
profiteert van de aanpak in de groep. Wanneer standaard gebruik wordt gemaakt de 
groepskaart, zal het individueel Handelingsplan een verbijzondering zijn van de geboden 
hulp, datgene beschrijvend wat het kind specifieker nodig heeft. Het individuele plan wordt 
dan een onderdeel van de week- dagplanning, is van tijdelijke aard en is erop gericht dat de 
leerling weer gaat profiteren van het groepsoverzicht.  
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Het plan wordt na het opstellen, besproken met ouders. Ook bij de evaluatie worden de 
ouders betrokken, zo blijven zij op de hoogte van de opbrengsten. Wij staan open voor 
ideeën van ouders bij het opstellen van Handelingsplannen. 
 
Wij blijven werken aan onze ondersteuningsstructuur. Door het groepsoverzicht adequaat in 
te zetten zien wij een afname van de individuele Handelingsplannen. Toch blijven individuele 
Handelingsplannen nodig. 
Het individuele Handelingsplan wordt gemaakt bij: 

 Vakgebieden waarbij de leerling een IV of V score heeft op de CITO. 

 Doublure 

 Vermeende dyslexie (opzetten leesdossier) 

 Een ontwikkelingsachterstand van meer dan een half jaar (ontwikkelingsperspectief) 

 Problemen van gedrag of werkhouding. 
 
Lichte ondersteuning 
Heeft een kind of een groep tijdelijk een interventie nodig dan kan de IB-er in collectieve IB-
netwerk van de scholen van PCBO in de wijk Zuid, lichte ondersteuning aanvragen. In eerste 
instantie brengt de leerkracht de situatie in bij de IB-er. Op het moment dat de IB-er denkt 
dat een korte interventie soelaas zal bieden, wordt de lichte ondersteuning aangevraagd. 
 
4.2.3  Extern handelen 
 
Vier tot zes maal per jaar ontvangen wij begeleiding vanuit de IJsselgroep 
(schoolbegeleidingsdienst) in de vorm van gesprekken met de gedragswetenschapper. We 
streven ernaar deze bespreking zoveel mogelijk volgens de methode van HGPD vorm te 
geven. Voor het gesprek werken leerkrachten de notities in Parnassys bij. Hulpvragen van de 
leerkracht worden, na schriftelijke toestemming van de ouders, tussen leerkracht en 
gedragswetenschapper besproken. De gedragswetenschapper geeft adviezen en/of bepaalt 
welke onderzoeken er afgenomen moeten worden. Van de afspraken die er gemaakt 
worden maakt de leerkracht of IB-er een verslag. Tevens verwerkt de leerkracht de gegevens 
in het dossier van het kind en stelt ouders op de hoogte van de te nemen stappen. 
 
In geval van medische of psychosociale problematiek kan ten behoeve van het kind de 
ouders goed geadviseerd worden extern diagnostiek, zorg of opvoedingsondersteuning te 
vragen bij een zorginstelling. Er zijn korte lijnen met School Maatschappelijk Werk en de 
GGD. Dit wordt ook wel het Kernteam genoemd. 
Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met de externe instantie, 
de IB-er, leerkracht en ouders een plan van aanpak gemaakt. 
 
Extra ondersteuning 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan wordt allereerst door ons gekeken of wij dit 

zelf kunnen bieden, door extra middelen of kennis in huis te halen. Als de 

ondersteuningsbehoefte verder gaat dan wat wij  kunnen bieden, dan wordt een aanvraag 

gedaan voor extra ondersteuning. 
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Extra ondersteuning voor de school 

Extra ondersteuning kan door de school worden aangevraagd, wanneer de school hulp 

nodig heeft of meer wil weten over wat uw kind nodig heeft in het onderwijsaanbod in de 

klas. De basisschool heeft een eigen intern ondersteuningsteam, die op afroep een beroep 

kan doen op een onderwijsexpert of specifieke deskundigen ter ondersteuning van de 

leerling, de leerkracht, de groep of de school. Dit wordt georganiseerd in het wijkteam. 

Het resultaat hiervan is, dat de leerkracht van uw kind extra middelen, methoden of 

vaardigheden krijgt, om uw kind zelf optimaal te ondersteunen. Dit heeft als voordeel dat 

uw kind nog altijd les en ondersteuning krijgt van de leerkracht die hij of zij gewend is. 

 

Extra ondersteuning voor het kind 

Als de hulpvraag van de leerkracht en de school verder gaat dan de ondersteuning die 

gegeven kan worden door het wijkteam en de specifieke deskundige, kan een leerling 

worden aangemeld voor Extra ondersteuning via het MDO (Multi Disciplinair Overleg). De 

leerkracht en de gedragswetenschapper van de school vullen dan samen met u als ouder de 

aanvraag in voor specifieke ondersteuning voor uw kind, en deze aanvraag wordt 

voorgelegd aan het MDO (een team van experts die samen bepalen hoe de ondersteuning 

geboden kan worden). 
 
Externe zorg: verwijzing 
Wanneer het moment komt waarop het kind niet verder verantwoord begeleid kan worden 
op school kan de leerling aangemeld worden bij het MDO. Wij achten dit moment aanwezig 
wanneer de leerling zich op sociaal-emotioneel, gedragsmatig of qua dalende leerresultaten 
niet meer voldoende kan ontwikkelen èn er sprake is van handelingsverlegenheid bij de 
school. (Ook wanneer een leerling de groep dusdanig negatief beïnvloedt dat deze zich niet 
meer kan ontwikkelen, kunnen wij deze leerling niet verder verantwoord begeleiden.) 
In samenspraak met ouders, school, MDO wordt dan naar de beste plaats voor deze leerling 
gezocht. 
 

5. De ondersteuning in de groep 

 
Inleiding 
Het grootste gedeelte van het onderwijs vindt in de groep plaats. Naast de ondersteuning 
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, vindt de ondersteuning gedurende het 
gehele schooljaar plaats binnen de groep. Om optimaal onderwijs en zorg te kunnen bieden, 
werkt de Prinses Julianaschool volgens een aantal principes: 
 
Pedagogisch klimaat 
Lesgeven in een positief pedagogisch klimaat is belangrijk. Verder is een goede sfeer van 
belang waarin leerkrachten, kinderen en ouders zich prettig voelen. Er zijn duidelijke regels 
om die sfeer op peil te houden. Goede sociale omgang met elkaar, voorleven, belonen en 
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consequent handelen zijn bij ons herkenbaar. Elk teamlid is verantwoordelijk voor eigen 
gedrag en handelen en ook kinderen leren we verantwoordelijkheid voor eigen handelen te 
nemen. Vanuit een positief pedagogisch klimaat geven we kinderen de gelegenheid zich 
zoveel mogelijk te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. 

 
Klassenmanagement 
Klassenmanagement richt zich ook op het creëren van een positief werkklimaat. Door regels 
en afspraken te maken neemt de  leerkracht vooraf beslissingen om bepaalde 
gebeurtenissen te voorkomen. Hiermee schept de leerkracht duidelijkheid voor zichzelf en 
zijn leerlingen. De leerkracht is alert en consequent, hij is in staat om bij ordeverstoringen of 
pogingen daartoe direct in te grijpen. Hij is dus in staat om meerdere dingen tegelijk te doen: 
nieuwe stof uitleggen en correctief optreden; de voortgang van de les bewaken en 
leerlingen individueel helpen. 
Daarnaast moet de leerkracht zorgen voor een maximale actieve leertijd van de leerlingen in 
zijn klas en is het belangrijk dat hij  lesonderbrekingen zoveel mogelijk voorkomt. 
De inrichting van het klaslokaal levert een bijdrage aan het werkklimaat in de klas. Want ‘een 
opgeruimde, frisse klas geeft opgeruimde, frisse kinderen’. 
Binnen de school zijn er afspraken gemaakt over het klassenmanagement. Dit om de 
doorgaande lijn te vast te houden. Om dit te kunnen bewaken is er een Kijkwijzer (bijlage ?) 
opgesteld. Met de hulp van de Kijkwijzer kunnen collega´s bij elkaar op bezoek gaan om zo 
naar elkaars klassenmanagement te kijken en om met elkaar het gesprek aan te gaan. 
 
Groepsoverzichten 
Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken we met groepsoverzichten en groepskaarten vanuit 
Parnassys. Door het werken met groepsoverzichten wordt er tegemoet gekomen aan de 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Er wordt tegemoet gekomen aan de gemiddelde 
leerling, de basis + leerling en de leerling die meer tijd nodig heeft voor een bepaald 
vakgebied. Hierdoor wordt aandacht besteed aan alle kinderen met hun specifieke 
onderwijsbehoeften. 
Een voorwaarde voor het werken met groepsoverzichten is het goed kennen van de 
leerlijnen en goede analyse van de toetsen, zodat helder is welke doelen realistisch en 
acceptabel worden geacht voor leerlingen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan.  
Om doelgericht onderwijs te kunnen geven, is het van belang dat hiervoor voldoende 
middelen aanwezig zijn. Op de Prinses Julianaschool is een orthotheek aanwezig, waaruit de 
leerkrachten materialen en informatie kunnen halen, om leerlingen beter te kunnen 
bedienen. Deze orthotheek wordt zoveel mogelijk up to date gehouden, zodat leerkrachten 
hier eenvoudig uit kunnen putten.  

 
Zelfstandig werken 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. In de groepen wordt 
hieraan dan ook aandacht besteed. Het doel van zelfstandig werken is dat leerlingen 
effectiever kunnen werken. Ze krijgen ruimte om verantwoordelijkheden te nemen, te leren 
plannen en te reflecteren op de manier waarop ze tot leren komen. De doorgaande lijn is 
zichtbaar in de hele school en dat alles geeft de leerkracht tijd om kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften extra te begeleiden. Door leerlingen zelfstandig te laten werken, wordt 
meer recht gedaan aan de mogelijkheden van en verschillen tussen leerlingen. Zelfstandig 
werken wordt op de Prinses Julianaschool vormgegeven door planborden, week- en 
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dagritme kaarten. Wij werken met dag-of weektaken. Met deze taken wordt tegemoet 
gekomen aan de negen leerfuncties (kiezen, registreren, oriënteren, samenwerken, routing, 
planning, beoordelen, evalueren en agenderen). 

Jaarplan 2016-2019 

 Zie schoolplan 2016-2019 
 
 
 
 

 


