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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Pius X. 

In het S.O.P. leggen wij onze taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast. We beschrijven de 

manier waarop we ons onderwijs en onze zorg hebben vormgegeven. Ook beschrijven we welke 

ondersteuning we bieden als kinderen meer nodig hebben dan het reguliere aanbod. Bijvoorbeeld 

extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale 

school.  

Wij werken als school samen met andere scholen binnen samenwerkingsverband Passendwijs. De 

scholen in ons samenwerkingsverband hebben onderling afspraken gemaakt over hoe we er samen 

voor zorgen dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij hem/haar past. 

Dit SOP beschrijft: 

● het niveau van de basisondersteuning die de school biedt; 

● de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft; 

● welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden; 

● hoe die extra ondersteuning georganiseerd is 

 

De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en 

geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. 

Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de 

basisondersteuning valt. 

 

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term  

Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo 

te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop 

onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. 

 

Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De IKC raad heeft adviesrecht 

op het SOP.  
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Algemene gegevens 
 

Schooljaar 2022-2023 

School IKC Pius X 

Locatie * Cuperstraat 7 

Brinnummer 07TP 

Bestuursnummer 71956 

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen >15 % 

Adres Cuperstraat 7 

Telefoon 0481-461592 

Naam directeur Roderick Kemper 

e-mail directeur r.kemper@delinge.nl 

Naam ib-er Christa Grob 

Aantal groepen per 1/10 8 

Aantal leerlingen per 1/10 200 

Subregio Overbetuwe/ Lingewaard 
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Typering van de school 
 
In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school 
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben. In 
onze school werken wij samen vanuit en aan de volgende kernwoorden: 

Wij geloven dat ieder kind het best leert in een overzichtelijke, voorspelbare leeromgeving met vaste 
elementen. Structuur dus door het hele IKC heen. Zo bieden we rust, houvast en ruimte voor 
verschillende niveaus. Dit is dé basis voor de ontwikkeling van ieder kind. We focussen ons elke dag 
op de persoonlijke groei van iedere leerling. Waar sta je in je ontwikkeling? Wat ga je leren? Wat heb 
je nodig om te kunnen groeien?  
We dagen onze leerlingen uit om na te denken over hun sterke punten en leerpunten en over de 
manier waarop zij het beste leren. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen het beste leren als ze dat 
samen doen met kinderen van verschillende niveaus. Daarom geven we hen de ruimte om van en 
met elkaar te leren door het hele IKC heen. Kinderen die van de Pius X af komen hebben in hun 
manier van leren hun persoonlijke voorkeuren, hebben zelfvertrouwen en weten dat je samen verder 
komt.  
Als je bij ons binnenstapt, zorgen we er eerst voor dat iedereen gezien wordt. Daar begint alles mee. 
Je hebt het gevoel dat je ertoe doet en je krijgt een veilig gevoel. Vervolgens kun je vertrouwen 
krijgen en geven aan alle kinderen, leerkrachten en ouders. Vertrouwen is de basis om tot leren te 
komen. Voor ons is het erg belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun leerproces. We werken 
doelgericht en 
voeren kind 
gesprekken. In de 
gesprekken 
bespreken we de 
leerdoelen, de 8 
LEER-krachten (de 
tools om tot leren te 
komen) en hun 
persoonlijke 
ontwikkeling. 
Uiteindelijk kan ieder 
kind zijn eigen 
meester of juf 
worden.  
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Werkwijze basisondersteuning en de één zorgroute 
IKC Pius X heeft een zeer sterke basisondersteuning. Typerend is de systematiek en de doorgaande 
lijn in de basisondersteuning. Er is een handelingsrepertoire vastgesteld voor de leerkracht die 
afgeleid is van het beleid. Het heeft als gevolg dat er een sterke lijn zichtbaar is in de inrichting van de 
groepen maar nog veel belangrijker in het aanbod en het handelen van de leerkracht. Wij zien dat 
deze doorgaande lijn voor ieder kind een positief effect heeft. Wij hebben de zorgstructuur 
weergegeven in onderstaande infographic. 

 
In bovenstaande infographic wordt de heldere en systematische werkwijze van de school 
gevisualiseerd.  IKC Pius X vindt het erg belangrijk dat kinderen gezien worden en dat zij elkaar kunnen 
versterken. Een krachtige, heldere zorgstructuur is dan van groot belang. De structuur is opgebouwd 
uit vier hoofd elementen: 4D Cyclus, zorgpiramide, kwaliteitskaarten en het Triband Verantwooden 
van Annemieke Zwart. Met deze elementen hebben wij gezorgd voor een doorgaande lijn, een cyclus, 
differentiatie en evaluatie op kind-, groep en schoolniveau. Het is de fundering voor de 
basisondersteuning vandaar dat wij hier verder op willen inzoomen in het school 
ondersteuningsprofiel.  
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Triband Verantwoorden: 
In onze cyclus is het Triband Verantwoorden(Zwarts, 2017) helder terug te zien. Op IKC Pius X werken 
we namelijk met kind-, groep- en 
schoolkaarten. In deze kaarten zijn de andere 
elementen verwerkt. We kunnen ons op die 
manier op ieder niveau verantwoorden en 
ontwikkelen. In het Triband Verantwoorden zit 
tevens de indeling van Biesta. De indeling: 
kwalificaties, socialisatie en subjectworden. 
(Biesta, 2020) is erg passend bij de visie van 
IKC Pius X. De school vindt het namelijk erg 
belangrijk dat het totale kind gezien wordt. Er 
wordt behoorlijk geïnvesteerd in het: leren-
leren en de persoonsvorming van ieder kind. 
De volgende tabel geeft een extra 
verheldering van de golflengtes: 
 
 

Golflengte 1 

Gestandaardiseerd 

N = 17 miljoen Meten van je onderwijskwaliteit. De individuele 

ontwikkeling van het kind in vergelijking tot 

leeftijdsgenoten 

Golflengte 2 

Gewaardeerd, 

geaggregeerd  

N = 200 De individuele ontwikkeling van het kind in vergelijking 

tot de eigen (school) standaarden.  

De standaarden worden steeds verder aangescherpt 

en zijn afgestemd op de populatie.  

Golflengte 3 

Kwalitatief 

N = 1 De individuele ontwikkeling van het kind in vergelijking 

met zichzelf. IKC Pius X gaat in 2022-2023 de groeimap 

ontwikkelen.  

 
4D cyclus 
Eén van de belangrijkste elementen is het 4D element. Het geeft een zeer heldere fasering aan en het 
stimuleert het planmatig en cyclische werken. Het is opgebouwd uit de volgende fases: 

 Stap 1: data verzamelen data. 

 Stap 2: analyseren van de data duiden 

 Stap 3: doelen stellen doelen 

 Stap 4: activiteiten plannen doen en dan weer verzamelen, analyseren en vergelijken met de 
streefdoelen. 

  



 

‘Laat leerlingen de volgende stap zetten’ 
 

 
 

Data: 
Om de data te verzamelen hebben wij als school geïnvesteerd in de klassenorganisatie. Het is voor de 
kernwaarden “gezien worden” erg belangrijk dat de leerkracht de ruimte heeft om echt te kijken naar 
de kinderen.  We werken vanuit de didactische piramide van Annemieke Zwart waarin de rondgangen 
en observeren een belangrijke plaats hebben. In onze school zitten leerkrachten heel bewust te 
observeren en noteren deze observaties in de Erik observatieapp. De app is op kindniveau ingericht en 
leerkrachten kunnen direct hun overdracht en acties daarin noteren. Om de kinderen en ons te 
vergelijken neemt IKC Pius X in iedere groep en bij ieder kind CITO en methode gebonden toetsen af. 
Wij kunnen dan de groep en schoolscores afzetten tegen het landelijk gemiddelde.  De methode 
gebonden toetsen worden genoteerd in de resultatenmonitor en de CITO gegevens in Parnassys. De 
data is het begin van de cyclus. De toetskalender en de observatieapp zijn daarin een belangrijp 
onderdeel.  
 
Duiden:  
Het duiden is een belangrijk onderdeel van de cyclus. Het Triband Verantwoorden is daarin voor ons 
een heel erg belangrijk onderdeel. Wij duiden namelijk de data van een kind, groep en de school aan 
de hand van de leerlijnen en schoolstandaarden. Belangrijke vragen daarbij zijn: 
 

 Wat mogen wij verwachten van een kind, groep en school? 

 Hoe score de leerlingen ten opzichten van hun startpunt? 

 Is dit een reëel score ten opzichte van onze populatie? 

 Wat zijn succesvolle acties en waar kunnen wij ons onderwijs verbeteren? 
 

Als school hebben wij vanuit het boek nieuw leren de leerlijnen bestudeerd voor iedere groep. Wij 
hebben tevens een onderzoek gedaan naar onze schoolpopulatie zodat wij hoge verwachtingen 
kunnen stellen. Het duiden van data doe je nooit alleen want het risico op een blinde vlek is dan erg 
groot. Om dit te voorkomen hebben wij twee groepsbesprekingen en twee tussenevaluaties. Voor 
deze evaluaties gaat de intern begeleider en directie meekijken in de groep. Het is voor ons belangrijk 
om in de groep te zijn want wij zeggen dat doen wij. 
 
Doelen:  
De doelen worden uiteraard weer gesteld op kind-, groep- en schoolniveau. De doelen worden gesteld 
aan de hand van de beginsituatie en de cruciale leermomenten van de groep. De zorgpiramide is een 
belangrijk onderdeel om deze doelen te structureren. Op dit moment verscherpt  de school de 
schoolstandaarden.  In het volgende schema is de fasering en de acties in de piramide beschreven. 
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Zorgpiramide Fasering 

 Zorgniveau 5 

Overweging SBO-SO 

Zorgniveau 4 

Speciale zorg na extern onderzoek vanuit het 

samenwerkingsverband 

Zorgniveau 3 

De leerling in zorgniveau 3 hebben contact met 

een externe partij voor verder onderzoek. De 

intern begeleidster is betrokken bij dit proces en 

er wordt eventueel ondersteuning geboden in 

de groep. De leerling wordt besproken in het 

ondersteuningsteam.  

Zorgniveau 2 

De leerlingen in zorgniveau 2 hebben verlengde 

instructie nodig of specifiek aanbod. Leerlingen 

die specifieke zorg nodig hebben worden 

besproken met de interne begeleidster.  

Deze leerlingen worden om de tien weken 

besproken met de intern begeleidster.  

 

Zorgniveau 1 

Met de populatie van IKC Pius X moeten wij 

ervoor zorgen dat 80 - 90 procent in zorgniveau 

1 kan werken.  

 
Wat is de evaluatie cyclus?  
De evaluatieve cyclus is al enkele keren aangehaald. Daarom is het belangrijk om helder te hebben wat 
deze cyclus inhoud en welke personen hier een taak in hebben. De evaluatieve cyclus is onlosmakelijk 
verbonden met het meten van vorderingsgegevens. De cyclus bestaat uit vijf stappen: het vastleggen 
van doelen en standaarden, het verzamelen van informatie, het registreren ervan, het interpreteren 
en het nemen van beslissingen (Ledoux, Blok, Boogaard en Krüger, 2009). In de volgende alinea’s 
worden deze stappen verder uitgelegd. De tekst is grotendeels afkomstig uit het onderzoek van 
Ledoux, Blok, Boogaard en Krüger uit 2009. Zij bespreken hier op heldere wijze de stappen in de 
evaluatieve cyclus.    
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Stap 1: het vastleggen van doelen en standaarden 
De evaluatieve cyclus start idealiter met het vastleggen van de leerdoelen en de daarbij te hanteren 
standaarden. Wat zijn de doelen die men wil evalueren en welke standaard of standaarden horen 
daarbij om te beoordelen in welke mate de doelen zijn bereikt? Deze vragen zijn soms niet zo 
gemakkelijk te beantwoorden, omdat doelen in het onderwijs nogal eens worden geformuleerd in 
termen van onderwijsaanbod, te onderscheiden van doelen in termen van beheersing door kinderen. 
Omdat het hier om vorderingenmetingen gaat, verdient de laatste vorm de voorkeur. Een standaard 
geeft het streefniveau aan, het niveau dat men bij kinderen wil bereiken. Men kan werken met één 
doel, maar er kunnen ook meerdere doelen zijn, rekening houdend met de individuele verschillen 
tussen kinderen.  
 
 
 
Denk hierbij aan: de standaard “minimum”: te bereiken door 90-95% procent van de leerlingen en de 
standaard “voldoende”: te bereiken door 70-75% van de leerlingen. Het stellen van doelen is de 
verantwoordelijkheid van leerkrachten en directie.  
 

 Kinderen Leerkracht IB MT 

Golflengte 2: 
Het vaststellen van 
standaarden en doelen op 
schoolniveau 

 X x x 

______________________________________________________________ 
Tabel 4: stap 1: vaststellen van doelen en standaarden  
 
Op IKC Pius X hebben we standaarden en doelen gesteld bij de overgang van de verschillende 
groepen. Deze standaarden hebben we nu bepaald en willen wij verder gaan verscherpen zodat er 
nog gerichter aanbod ontstaat.  
Er is gekozen voor het stellen van 
standaarden bij de overgang 
tussen de groepen omdat we de 
kinderen in de bouw de kans en 
tijd willen geven om zich op hun 
eigen, individuele manier te 
kunnen ontwikkelen. De 
schoolstandaarden helpen om de 
zorgniveaus te bepalen en tevens 
geeft het hoge verwachtingen. 
De volgende tabel schetst voor 
ons erg mooi de ontwikkelingslijn 
van het kind en de 
schoolstandaarden.  

Schoolstandaarden 
 

 

  

  

 

 

 

 

 
Leerlijn → voor de leerkrachten 

 
Ontwikkellijn → voor de leerlingen 
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Stap 2: het verzamelen van informatie 
Het verzamelen van informatie over de vorderingen van het kind is in feite het vertalen van een 
toetsscore of een observatie naar een niveau. Dit verzamelen kan op verschillende manieren 
gebeuren. De leerkracht kan gebruik maken van gedragsobservaties, productobservaties of toetsen. 
Voor welke manier gekozen wordt is sterk afhankelijk van het lesdoel. Voor rekenen zijn logischerwijs 
andere manieren bruikbaar dan voor techniek of gym.  
Het is belangrijk te beseffen dat de technieken om informatie te verzamelen alle hun 
meet technische tekortkomingen hebben. Zo is het oordeel van een leraar over een leesbeurt of over 
een opstel gevoelig voor een persoonlijke vertekening die niets met het niveau van de leerling te 
maken heeft. Toetsen hebben andere beperkingen. Vaak meten ze slechts een selectief deel van een 
domein. Een spellingtoets bijvoorbeeld meet alleen of een leerling van gegeven woorden de correcte 
schrijfwijze kent. Maar waar het bij het spellingonderwijs om draait, gaat net iets verder. Het gaat 
erom dat leerlingen leren om eigen teksten zonder fouten te schrijven. Daarbij hoort dat leerlingen 
bereid en in staat zijn een eigen tekst op fouten te controleren. De kwaliteit van de evaluatieve 
cyclus hangt rechtstreeks af van de kwaliteit van de verzamelde informatie. Vage of onbetrouwbare 
informatie kan aanleiding zijn tot verkeerde beslissingen. Het is daarom van belang dat de 
verzamelde informatie van goede kwaliteit is. 
 

 Kinderen Leerkracht IB MT 

Golflengte 2 en 3: 
Het verzamelen van 
informatie 

X x   

______________________________________________________________ 
Tabel 6: Stap 2: het verzamelen van informatie 
 
Op IKC Pius X hebben we besloten om het verzamelen van informatie passender te maken bij onze 
visie op de ontwikkeling van kinderen. Wij willen graag de ontwikkeling van kinderen volgen, passend 
bij de ontwikkeling die de kinderen op dat moment doormaken. Dit betekent dat we goed willen 
aansluiten bij het niveau waarop het kind werkt. Dat vraagt om flexibeler omgaan met toetsen en het 
op (ook) andere manieren verzamelen van informatie over de vorderingen. Niet alleen door 
leerkrachten, maar ook door de kinderen!  
 
Op de volgende manier willen wij de vorderingen van onze kinderen verzamelen: 

 observaties 

 toetsen 

 kindportfolio (groeimap gekoppeld aan de pijlers) 
 
Observaties: 
Een belangrijk uitgangspunt van de schoolvisie is het maken van gerichte, gestructureerde 
observaties. Het observatievermogen van de leerkracht zorgt ervoor dat de leerkracht het kind leert 
begrijpen en leert kennen. Wanneer de leerkracht werkt met een kind, kan hij aan de hand van zijn 
observaties bepalen of een kind de les daadwerkelijk begrepen heeft. Doordat wij werken vanuit de 
leerlijnen kunnen, door gestructureerde observaties tijdens het werken van of met het kind, de 
doelen bijbehorend aan de leerlijn worden behaald. Op deze manier houden de leerkrachten de 
vorderingen van de kinderen op de verschillende leerlijnen bij.     
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Toetsen:  
Door gebruik te maken van toetsen houden de leerkrachten de vorderingen van de kinderen bij door 
middel van onafhankelijke, objectieve gegevens. Daarnaast maken we ook gebruik van 
methodetoetsen. Deze zijn weliswaar methodeafhankelijk en minder objectief, maar wel bruikbaar. 
We hebben op onze school daarom besloten om de volgende toetsen af te nemen: 
 
 

Toetsing tabel 
 
______________________________________________________________ 
Tabel 7: soorten toetsen IKC Pius X 
 
Kindportfolio (groeimap): 
Het verzamelen van gegevens over de vorderingen gebeurt niet alleen 
door de leerkracht. Ook de kinderen verzamelen werkjes, uitslagen en 
foto’s/video’s om te bewijzen dat zij aan bepaalde doelen uit de leerlijn 
gewerkt hebben en dat zij deze doelen ook beheersen. Een kindportfolio 
wordt pas meer dan een verzameling werkjes, wanneer daar ook een 
reflectiegesprek op volgt met leerkracht en eventueel ook de ouders van 
het kind.  
 
Stap 3: het registreren van de vorderingen 
De verzamelde informatie moet worden geregistreerd. Dit gaan we bijhouden aan de hand van het 
Parnassys leerlingvolgsysteem en de Erik observatieapp. Behalve de registratie van toetsen, worden 
er ook observaties, notities, signaleringen en bijzonderheden in het systeem genoteerd. Dit samen 
gebundeld zorgt voor een overzichtelijk geheel wat ervoor zorgt dat de eerste drie stappen van de 
evaluatieve cyclus samenhang vertonen in één systeem. Daarnaast hanteren we de kindkaarten en 
groepskaarten om de vorderingen te registeren.  
 

 Kinderen Leerkracht IB MT 

Golflengte 1, 2 en 3: 
Het registreren van de 
vorderingen 

 x   

______________________________________________________________ 
Tabel 8: Stap 3: het registreren van de vorderingen 
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Stap 4: het interpreteren van de verzamelde informatie 
Alle verzamelde informatie krijgt pas echt waarde, wanneer ze naast een standaard worden gelegd. 
Op basis van deze standaard kan een oordeel worden verschaft in hoeverre het kind zich in 
voldoende of onvoldoende mate heeft ontwikkeld. Er zijn een tweetal standaarden te 
onderscheiden: leerstofgericht en normgerichte standaarden. Leerstofgericht duidt op het feit of het 
kind de leerstof van de afgelopen periode onder de knie heeft. Een normgerichte standaard oordeelt 
over de vorderingen van het kind gerelateerd aan het niveau van leeftijdsgenoten.  
Een duidelijk onderscheid zien wij op onze school bij het gebruik van verschillende toetsen. De 
methode onafhankelijke toetsen die er op onze school worden afgenomen zorgen voor een 
normgerichte interpretatie van de vorderingen van de kinderen. Het hanteren van de leerlijnen en 
het daarbij, al dan niet, behalen van de leerdoelen vormen een manier van een leerstofgerichte 
standaard.  
 
Bij de interpretatie van de verzamelde informatie zijn drie partijen betrokken: de leerkracht, het kind 
en het management. Het management zal vooral geïnteresseerd zijn in de normgerichte standaarden 
en in welke mate deze behaald worden. Het geeft hem inzicht in de kwaliteit van het onderwijs. Hij 
zal deze gegeven en de interpretatie ervan kunnen gebruiken voor de verantwoording naar derden 
(waaronder inspectie), maar ook kan hij deze gegevens gebruiken voor het kijken naar 
schoolontwikkeling of het bijsturen van het onderwijsleerproces op schoolniveau. De leerkracht zal 
de verzamelde informatie interpreteren op zowel groepsniveau als op individueel niveau. In hoeverre 
hebben de kinderen de doelen bereikt en in hoeverre is de leerkracht daar tevreden over? Ook het 
kind heeft een rol in de interpretatie van de verzamelde gegevens. De kinderen vormen zich een 
oordeel over hun eigen vorderingen. Dit beeld vormt de basis voor het beeld dat  
kinderen krijgen over het opbouwen van hun eigen competenties. De betrokkenheid van kinderen bij 
deze stap in de evaluatieve cyclus vinden wij op onze school essentieel. Hiervoor wordt het reflectie 
gesprek aan het eind van de periode gebruikt en wordt onze visie van het leren zichtbaar maken 
zichtbaar. 
 
Reflectief gesprek aan het eind van de periode: 
Het reflectieve gesprek is een belangrijk onderdeel van de afronding en het opstarten van een 
lesperiode. Tijdens het reflectiegesprek gaan de leerkracht en het kind met elkaar in gesprek over de 
ontwikkeling die het kind de afgelopen periode heeft doorgemaakt op de verschillende vakgebieden, 
maar ook in sociaal opzicht en in werkhouding. De uitkomsten van het reflectiegesprek geven weer 
input aan de doelen die gesteld gaan worden in de lesperiode die daarop volgt.  
 

 Kinderen Leerkracht IB MT 

Golflengte 1, 2 en 3: 
Het interpreteren van de 
verzamelde informatie 

X x  x 

______________________________________________________________ 
Tabel 9: Stap 4: het interpreteren van de verzamelde informatie 
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Stap 5: het nemen van beslissingen 
De kern voor het nemen van beslissingen gaat over het bijsturen van het onderwijsleerproces van 
kinderen. Lang niet altijd gaat het om zichtbare beslissingen. Wanneer blijkt dat een kind naar volle 
tevredenheid de doelen bereikt heeft, is er geen reden tot het bijsturen van het onderwijsleerproces. 
Echter, dat is ook een beslissing, namelijk de beslissing om op dezelfde voet verder te gaan.  
Op basis van de verzamelde informatie over de ontwikkeling van het kind, moet een beslissing 
genomen worden. Voorafgaand aan deze beslissing moet de verzamelde informatie geïnterpreteerd 
worden. De vraag die de leerkracht zich stelt is of er wel of niet ingegrepen moet worden in het 
onderwijsproces en het ontwikkelingsproces van het kind. Worden de doelen niet behaald of veel te 
gemakkelijk behaald, dan moeten er beslissingen genomen worden op basis van de (niet) behaalde 
doelen en moet het onderwijsleerproces worden aangepast. Beslissingen op het gebied van 
aanpassingen op het onderwijsleerproces worden gekoppeld aan te behalen doelen op het 
periodeplan van het kind of het periodeplan van de leerkracht. Hieruit kan worden opgemaakt aan 
welke doelen het kind in de aankomende periode moet werken.  
Bij het nemen van beslissingen zijn drie partijen betrokken: de leerkrachten, kinderen en het 
management. De leerkrachten nemen met name beslissingen die betrekking hebben op het 
leerproces van kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissingen tot het geven van extra oefening of het 
kind meer leertijd bieden. De kinderen nemen ook een beslissing in die proces. Zij kunnen 
bijvoorbeeld hun inzet veranderen of vragen om herhaling of extra stof. Managers zullen op basis 
van de geïnterpreteerde gegevens ook beslissingen kunnen nemen op schoolniveau. Zij kunnen op 
beslissen om op basis van de geïnterpreteerde gegevens de schoolontwikkeling aan te passen.  
Op onze school wordt vanuit de IB ook aan het eind van elke periode een gezamenlijke bijeenkomst 
georganiseerd omtrent de vorderingen van de kinderen op een bepaald vakgebied. Hierin worden de 
gegevens van de kinderen geïnterpreteerd en de beslissingen die op basis van de interpretatie zijn 
genomen in het team gepresenteerd en besproken. Dit is tevens een onderdeel van onze 
kwaliteitscyclus. De werkwijze hiervan zal onder andere in het volgende hoofdstuk te lezen zijn.   
 
     

 Kinderen Leerkracht IB MT 

Golflengte 1, 2 en 3: 
Het interpreteren van de 
verzamelde informatie 

X x X x 

______________________________________________________________ 
Tabel 10: Stap 5: het nemen van beslissingen. 
 
Doen 
Als IKC Pius X vinden wij het erg belangrijk dat we gestructureerd en 
kindgericht aanbod hebben. Om dit te bereiken hebben wij besloten 
om met kwaliteitskaarten te gaan werken. In de kwaliteitskaarten 
staan de volgende elementen: 
 

 Leerstofaanbod in vak inhoud en leerlijnen/leerdoelen 

 Leertijd/leerplek 

 Afspraken IKC Pius X 

 Ontwikkelkansen 

 Aanbod per zorgniveau 
 
In deze kaarten staat het basisaanbod en de werkwijze van de school 
beschreven.  
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Overzicht gehele zorgstructuur 
In het volgende schema is het totaaloverzicht te zien van de zorgstructuur: 

Het is al eerder benoemd maar in dit overzicht komt weer het kind-, groep- en schoolniveau terug. Op 
iedere niveau liggen onderliggende bestanden en middelen om de structuur te ondersteunen. Op 
deze manier verantwoorden wij ons op iedere golflengte zoals Annemiek Zwart dit benoemd in het 
Triband Verantwoorden. In de bijlage vindt u: kindkaart 0-7, kindkaart 7-12, groepskaart, schoolkaart 
In de andere hoofdstukken vindt u de andere kwaliteitskaarten.  
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het concretiseren van de visie 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pablo Picasso in zijn “blauwe” periode 
Portret van Mateu Fernandez de Soto, Parijs, oktober 1901 

 

 
Om daadwerkelijk onze onderwijs te kunnen bieden, de evaluatieve cyclus volledig te 

kunnen doorlopen is een goede organisatie en planning van het geheel van wezenlijk 

belang. Ook moet duidelijk zijn wie waar en wanneer verantwoordelijk is binnen de 

organisatie. Het vervolg van dit document gaat daarom over de praktische invulling van de 

zorgstructuur op IKC Pius X. 
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De ondersteuningsstructuur en cyclus 

De ondersteuningsstructuur bestaat elke periode uit drie 

momenten: positie bepalen, bijsturen en bestemming 

bereikt? Hieronder worden ze de drie momenten 

toegelicht. 

Positie bepalen – de groep in beeld: 

De leerkracht zorgt er voor dat ze de groep zo veel als 

mogelijk in beeld heeft. Dit wordt vervolgens besproken 

met de IB’er en directie. Leidend tijdens dit gesprek zijn de 

kind- en groepskaart van de leerkracht en opvallende 

zaken die de leerkracht zelf gesignaleerd heeft of die uit 

de overdracht van de vorige leerkracht komen. De 

observaties en de CITO zijn een belangrijke bron. 

Daarnaast wordt er gevraagd of er kinderen zijn die verder 

besproken moeten worden in het kader van specifieke 

behoeften.  Na deze groepsbespreking heeft de leerkracht 

voldoende handvatten om de komende periode aan het 

werk te gaan met de groep en verwerkt dit in het rooster.  

Bijsturen – tussengesprek: 

In het tussengesprek wordt gekeken of de ingezette weg, 

de goede weg blijkt te zijn. De leerkracht gaat daarbij in 

gesprek met de IB’er. Als leidraad kan daarbij de ingevulde 

data gebruikt worden. Denk aan de Erik observatieapp, 

screeningslijsten, kind- en groepskaarten. Doel van dit 

gesprek is het bijsturen van het onderwijsleerproces van 

het kind en eventueel groep. 

Bestemming bereikt? – evalueren: 

Bij het moment bestemming bereikt? wordt gekeken naar 

de opgestelde plannen. De leerkracht kijkt in gesprek met 

de IB’er en directie of de afgelopen periode het gewenste 

resultaat heeft opgeleverd. Signaleringen, observaties en 

toetsen worden bekeken, evenals de kindkaarten en 

groepskaarten. Er wordt teruggekeken en vooruitgekeken; 

wat heeft de groep, het individu en de leerkracht de 

komende periode nodig? Er worden dus tevens nieuwe 

plannen gemaakt voor de volgende periode. 
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Leerkracht stelt voor kind 

en/of groep een ambitieus 

maar realistisch doel 

(periodeplanning) 

Het verzamelen van 
informatie. Leerkracht en 

kinderen verzamelen informatie 
over de vorderingen in het 
onderwijsleerproces.  

Het registreren van 

informatie. Leerkrachten 

registreren de verzamelde 

informatie. Dit zijn observaties, 

signaleringen, toetsen.  

Het interpreteren van 

informatie. De leerkracht 

interpreteert de verzamelde 

informatie om een oordeel te 

geven over de vorderingen van 

het kind 

Het nemen van beslissingen. De 

leerkracht en het kind nemen 

beslissingen over het verdere 

verloop van het 

onderwijsleerproces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkracht stelt voor kind 

en/of groep een ambitieus 

maar realistisch doel  

Het verzamelen van 

informatie. Leerkracht en 

kinderen verzamelen informatie 

over de vorderingen in het 

onderwijsleerproces.  

Het registreren van 

informatie. Leerkrachten 

registreren de verzamelde 

informatie. Dit zijn observaties, 

signaleringen, toetsen.  

Het interpreteren van 

informatie. De leerkracht 

interpreteert de verzamelde 

informatie om een oordeel te 

geven over de vorderingen van 

het kind 

Het nemen van beslissingen. De 

leerkracht en het kind nemen 

beslissingen over het verdere 

verloop van het 

onderwijsleerproces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vastleggen van 

standaarden en doelen. 

Leerkracht stelt voor kind 

en/of groep een ambitieus 

maar realistisch doel 

(periodeplanning) 

Het verzamelen van 

informatie. Leerkracht en 

kinderen verzamelen informatie 

over de vorderingen in het 

onderwijsleerproces.  

Het registreren van informatie. 

Leerkrachten registreren de 

verzamelde informatie.. Dit zijn 

observaties, signaleringen, 

toetsen.  

Het interpreteren van 

informatie. De leerkracht 

interpreteert de verzamelde 

informatie om een oordeel te 

geven over de vorderingen van 

het kind. 

Het nemen van beslissingen.  De 

leerkracht en het kind nemen 

beslissingen over het verdere 

verloop van het 

onderwijsleerproces.  

PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 

TUSSENWEEK 

 

ouder – kind – leerkracht 

gesprek 

TUSSENWEEK 

 

ouder – kind – leerkracht 

gesprek 

BEGINGESPREK 

 

EINDGESPREK 

 

 

 

Schematische weergaven van de periodes. 
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Groepskaarten en kindkaarten: 

Op IKC Pius X worden twee lijnen gehanteerd. De lijn van het kind, met daarbij een op kind gemaakt 

onderwijsaanbod, en de lijn van de leerkracht. De lijn van de leerkracht komt tot uiting in een 

groepskaart. Het doel van deze groepskaart is om een beredeneerd basisaanbod te organiseren voor 

de groep. Hiermee zorgt de leerkracht dat de minimum doelen van de lesstof, zoals gesteld in 

verschillende leerlijnen van bijvoorbeeld het CED of SLO, ook daadwerkelijk aangeboden worden.  

Lijn van het kind Lijn van de leerkracht 

Individueel en kan verschillen in: 

 tempo 

 onderwijsbehoefte 

 ontwikkelingsniveau 

 aanleg 

 interesse 

Zorgen voor een beredeneerd basisaanbod 
waarin alle kinderen basisstof krijgen 

aangeboden die past bij hun ontwikkeling. 

  

 
 
 
 

Op basis hiervan wordt een kindkaart per 
kind gemaakt. Elk kindkaart is per kind 
individueel opgesteld en richt zich op 

onderwijsdoelen die voor dit kind relevant 
zijn. 

 
 
 
 

Doelen voor alle kinderen op basis van de 
leerlijnen, passend bij de individuele 

ontwikkeling van kinderen en 
gebruikmakend van de verschillen tussen 

kinderen. 
 

 
 
 
 

Verschillende doelen worden bereikt 
afhankelijk van de verschillen tussen 

kinderen. 
 

 
 
 
 

Dezelfde doelen worden behaald door 
dezelfde groep kinderen. 

 

______________________________________________________________ 
Tabel 11: lijn van de leerkracht 

 

Op IKC Pius X probeert de leerkracht proactief te handelen. De leerkracht van de groep gaat voor 

zichzelf na: wat heeft mijn groep de komende periode nodig? Daarbij kijk hij of zij terug op de 

afgelopen periode (welke doelen uit de vorige periode zijn niet bereikt?) en kijkt het vooruit (welke 

doelen wil ik met mijn groep de komende periode bereiken?). De antwoorden op deze vragen 

worden weggezet in groepskaarten en kindkaarten. De volgende onderleggers zijn daarvoor 

gemaakt. 
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Groepskaart onderlegger:  
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Kindkaart 0-7 onderlegger: 
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Kindkaart 3-8: 
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Werkwijze binnen de groepen 
IKC Pius X kenmerkt zich door de structurele kwaliteitszorg die leidt tot een doorgaande lijn binnen 
de groepen. De kwaliteitskaarten zijn daar een belangrijk onderdeel in want daarin wordt de 
werkwijze beschreven. In dit document geven wij een globale bijschrijving van de uitwerking in de 
groepen met name gericht op de basisondersteuning. Het snelste overzicht geeft het 
competentieprofiel van een IKC Pius X leerkracht: 
 
 Interpersoonlijk handelen: 

 Wij zorgen voor een balans in het gedrag van de leerkracht.  
(volgen en sturen, corrigeren en stimuleren) 

 Wij stimuleren de zelfstandigheid van kinderen. 

 Wij zorgen voor een veilige, voorspelbare sfeer in de groep.  

 Wij geven expliciet blijk van hoge verwachtingen.  

 Wij benoemen proces en product criteria in de les. 
 
Pedagogisch handelen: 

 Wij maken gebruik van formatieve feedback. 

 Wij voeren waarderende kindgesprekken. 

 Wij geven de kanjerlessen en maken gebruik van de kanjertaal. 

 Wij hebben een groeigerichte basishouding waarin vooruit gekeken wordt en naar de kansen.  

 Wij benutten de 8 leerkrachten in de groep. 

 Wij geven kinderen inzicht in hun doelen en hun leerproces waarin de groeimap een belangrijk onderdeel is.  
 
Didactisch handelen: 

 Wij passen de stappen in het EDI model toe.  

 Wij kennen de leerlijnen van de eigen groep. 

 Wij benutten coöperatieve werkvormen zodat kinderen een actieve houding hebben. 

 Past de zorgstructuur toe in de voorbereiding van lessen zodat kinderen in de zone van naaste ontwikkeling 
werken. (zorgniveaus) 

 Wij werken volgens het vastgestelde aanbod in het rooster en kind- en groepskaarten.  

 Wij maken gebruik van de ERIK observatieapp om kinderen te kunnen volgen en te sturen. 

 Wij signaleren tijdig en past daarbij de vastgestelde zorgstructuur toe.  

 Wij passen de schoolstandaarden (doelen eigen groep) toe in de analyse van een kind- of een groep.  
 
Organisatorisch handelen: 

 Wij benutten de afgesproken taal en hulmiddelen in de groep.  
Denk aan: stemvolume, stilte teken, pictogrammen rondgang, kruk voor de rondgang. 

 Wij hebben een huiselijke en geordende de groep waarin de instructietafel in het midden staat.  

 Wij hebben de doelenmuur ingericht aan de hand van de pijlers waarin dynamisch gewerkt kan worden. (cruciale 
doelen staan centraal) 

 Het dagprogramma bestaat uit doelen van die dag met de dagritme. 

 Wij organiseren de groep volgens de afgesproken rondgangen. 
(grote ronde, observeren en kleine ronde) 

 Wij gebruiken het tempo van de gemiddelde/sterke leerling waarin het doel is dat tijd adequaat wordt ingezet.  

 Wij zorgen doormiddel van: uitdagend werk en gerichte sturing voor een taakgerichte houding bij de leerling.  
 
Omgang met collega’s: 

 Wij dragen op adequate wijze de missie en visie van de school uit. 

 Wij hebben vertrouwen, zijn groeigericht en willen elkaar versterken.  

 Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de school als geheel.  

 Wij beseffen dat individuele keuzes effect kunnen hebben voor het schoolbelang.  
 

 Omgang met de omgeving: 

 Wij communiceren efficiënt met ouders waarin ouders de systematische werkwijze ervaren. 

 Wij zien ouders als een partner voor de ontwikkeling van een kind en zorgen dat het handelen op elkaar is 
afgestemd.  
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 Wij geven ouders doormiddel van: Klasbord, oudergesprekken en ander contact inzicht in de dagelijkse 
activiteiten in de groep.  

 Wij geven ouders inzicht in het leerproces van hun kind waarin de kindkaart en de groeimap belangrijke 
hulpmiddelen zijn.  

 Wij dragen het merk IKC Pius X gezamenlijk uit. 
 
Omgang met zichzelf: 

 Wij zijn gemotiveerd om ons zelf te ontwikkelen in schoolbelang. 

 Wij werken planmatig aan onze eigen ontwikkeling. 

 Wij kunnen reflecteren op eigen handelen en ontwikkeling.  
 

In het competentieprofiel is te zien welke handelingen wij verrichten bij ieder deelcomponent van de 
basisondersteuning. Binnen de basisondersteuning is de klassenorganisatie, didactisch handelen en 
zicht op ontwikkeling krachtige elementen. 
In het handelen van de leerkracht zijn de zorgniveaus erg sterk terug te vinden. Het is te zien in het 
beredeneerde aanbod in het rooster en in het aanbod van de groep. In het aanbod wordt namelijk 
het EDI model toegepast waarin de leerkracht adequaat inspeelt op de zorgbehoeften van de 
leerling. In onze school hebben wij leerlingen in zorgniveau 3 eventueel met een arrangement. De 
school heeft ervoor gezorgd dat deze leerlingen aanbod kunnen krijgen van een gespecialiseerde 
leerkracht. In het aanbod heeft de school ervoor gezorgd dat in de nieuwe methode zo veel mogelijk 
niveaudifferentiatie mogelijk is.  
In de praktijk zien wij zeer gestructureerde groepen waarin de kinderen doelgericht benaderd 
worden. In iedere groep is een doelenmuur zichtbaar met de cruciale doelen voor de groep in deze 
periode. Op het dagprogramma staan de doelen van die dag tevens zijn er allerlei hulpmiddelen in de 
groep. Je kan dan denken aan: een stemvolumekaart, time-timer en pictogrammen voor de 
rondgang. De school heeft namelijk een specifieke manier van klassenorganisatie zodat ieder kind 
gezien kan worden. De werkwijze zorgt voor voorspelbaarheid en dat de leerkracht instaat is om in te 
gaan zoomen op de leerling behoeften.  
 

Klassenmanagement in een IKC Pius X groep:  
De leerkracht loopt tijdens het werken zijn of haar ronde en 
begeleidt de kinderen. De kruk is daarbij een vast instrument van 
elke leerkracht in zijn of haar ronde. Zo zit hij of zij op ooghoogte 
van het kind en maakt makkelijk contact. Het lopen van een ronde 
gaat volgens een vast patroon. Je start elke werkperiode op een 
andere plek met je ronde en loopt altijd in een vast volgorde langs 
de groepjes. Een goed voorbereide omgeving en discipline in je 
klassenmanagement zorgen voor een prettige en effectieve 
weksfeer in de groep.  
 
De inloop 
Je bent al in de groep, je ontvangt het kind zodat het alvast aan het 
werk kan. Ga liever niet bij de deur staan, maar neem je plek in 
centraal in de groep, waar kinderen en jij de ruimte hebben. Je 
maakt eventueel al afspraken over het werk, samenwerken of het 
gebruik van bijvoorbeeld de computers.  
 
Grote ronde - lopende ronde  
In deze ronde observeer je, je stelt kinderen vragen over hun 
planning met maakt afspraken over de te geven lesjes. Na deze 
ronde weet je zeker dat alle kinderen aan het werk kunnen! 
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Uitzoomen – groepsoverzicht houden 
Je neemt bewust even kort de tijd om uit te zoomen en groepsoverzicht te nemen.  
 
Lesjesronde – kleine ronde – zittende ronde  
Tijdens deze ronde geef je lesjes aan de kinderen die jij hebt uitgekozen om te begeleiden, maar 
natuurlijk ook aan de kinderen die hulp nodig hebben. Je stoort kinderen niet onnodig, wie aan het 
werk is, blijft aan het werk. Je hebt je kruk bij je en schuift van groepje naar groepje, maar vertrekt pas 
bij het groepje als alle kinderen aan het werk zijn. Ondertussen maak je eventueel aantekeningen over 
zaken die je opvallen. Zorg ervoor dat deze ronde niet langer duurt dan twintig minuten.    
 
Observeren 
Na de grote ronde neem je weer even bewust de tijd om te observeren. Nu langer en doelgerichter. Je 
kijkt bijvoorbeeld gericht naar de kinderen die je in je lesjesronde begeleid hebt. Heeft je hulp effect 
gehad?  Deze observaties voer je het liefst uit vanuit een vaste plek aan de zijkant in de groep. Je 
observaties noteer je in de Erik observatieapp zodat jij direct de acties uit kan zetten en de observaties 
kan terug vinden.  
 

Gesprekkencyclus 
Binnen IKC Pius X hebben we verschillende soorten gesprekken. Het gesprek met onze educatieve 
partners de ouders en de gesprekken met de kinderen.  IKC Pius X verzorgt driehoeksgesprekken met 
kind en ouder. In dit gesprek worden de ontwikkelingen en doelen besproken. Naast deze 
gesprekken zijn er mogelijkheden voor ouders om gebruik te maken voor facultatieve gesprekken. 
Iedere leerlingen en ouder heeft tevens een startgesprek met de leerkracht.  
Wij vinden het als IKC Pius X erg belangrijk dat kinderen inzicht hebben in hun leren en identiteit. Om 
dit te bereiken voeren wij kind gesprekken vanuit de theorie van het waarderend onderzoeken. Zo 
ontstaat er een groeigerichte benadering met vertrouwen. De groeimap wordt hier een belangrijk 
onderdeel in. 
 
Sociaal veilige school 
Om een sociaal veilige school te waarborgen maken wij gebruik van de methode Kanjertraining. 
Hierdoor zijn wij een Kanjerschool waar preventief ingezet wordt op de sociaal- emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen. Binnen de kanjertraining maken wij gebruik van het 
registratiesysteem Kanvas. Registratie vindt plaats door vragenlijsten ingevuld door zowel 
leerkrachten als leerlingen. 
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Borging: 

De activiteiten binnen de zorgstructuur zijn weggezet in de jaarkalender. Er wordt daardoor 

systematisch gewerkt aan de activiteiten en de inhoud. Er is een grote overlap met de kwaliteitszorg 

waarin systematisch de  kwaliteitskaarten besproken worden. In onderstaande tabel zijn de 

activiteiten en de inhoud te zien op het gebied van de zorgstructuur tevens hebben wij een 

managementkalender gemaakt om de overlap van de activiteiten weer te geven. In de jaarkalender 

zijn systematisch werkbijeenkomsten gepland waarin de kwaliteitskaarten worden besproken. 

In onderstaand overzicht is de managementkalender te vinden.  
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Specifieke kennis en kunde 
Het streven op IKC Pius X is om ieder kind optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn of haar 
ontwikkeling. Wij doen dit gezamenlijk vanuit de visie “leren zichtbaar maken” en stellen daarvoor 
gezamenlijk succescriteria op voor ons onderwijs. Wij verwerken deze criteria in kwaliteitskaarten.  
Het is voor het team en de individuele leerkrachten noodzakelijk en wenselijk om op deze criteria te 
scholen zodat wij deskundig worden en blijven in de begeleiding van de kinderen. 
 
Populatie IKC Pius X 
In het populatieonderzoek zien wij dat een grote groep ouders een MBO opleiding heeft gevolgd. In 
de bovenbouw zien wij een hoger percentage aan ouders die hoger opgeleid zijn dan in de 
onderbouw. Tevens zien wij in de onderbouw een grotere behoefte ontstaan in het stimuleren en 
aanbieden van de Nederlandse taal. Het komt voort doordat op de locatie een VVE peuteropvang 
een aantal jaar geleden gestart is. Er zijn in de school diverse behoeften en dat heeft invloed op de 
kennis en kunde van de leerkracht. Al met al kunnen we spreken van een opgeleide populatie dit 
wordt ook bevestigd door de schoolweging.  
 
Teamscholing 2022-2023 
De afgelopen twee jaar hebben wij een helder onderwijskundig kader neergezet voor het handelen 
van de leerkracht. Wij willen hier de puntjes op de i zetten en dit verder borgen. Het aankomend jaar 
is op die doelstelling de scholing gestoeld. Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om beeldcoaching te 
krijgen, er is ruimte voor intervisie en interne scholing. De school zorgt ook voor mogelijkheden voor 
collegiale consultatie. Het accent van de scholing zit op het didactisch handelen, zicht op 
ontwikkeling en de klassenorganisatie.  
Natuurlijk heeft de school ontwikkelingsambities. Eén van die ambities is het invoeren van een 
kindportfolio. Wij gaan daarvoor gezamenlijke scholing voor ontvangen naast de scholing voor het 
leergesprek.  
Een ander belangrijk element van de individuele coaching en teamcoaching is de kwaliteitscultuur 
binnen de school. De school werkt met een competentieprofiel en een leerkrachtkaart waarin de 
ontwikkeling van de leerkracht wordt vastgelegd. De kaart bestaat uit de cyclus data, duiden, doelen, 
doen. De directie en intern begeleider leggen flitsbezoeken af en doen vier keer per jaar een groot 
klasbezoek waarin het competentieprofiel centraal staat. Op IKC Pius X werken wij met de 
pijlergroepen: stevige basis, persoonlijke groei en coöperatief. In deze pijlergroepen zitten 
leerkrachten die zichzelf verdiepen in de materie. Zij brengen dit weer over aan de andere 
teamleden.   
 
Ondersteuningsdeskundigheid intern 
De ondersteuningsdeskundigheid is erg hoog in het team. Het komt doordat het team ervaren is en 
deskundig. Teamleden versterken elkaar door expertise en door de lerende cultuur. Er zijn diverse 
collega’s met opleiding bezig of hebben deze afgerond. Te denken valt aan opleidingen tot 
schoolleider, intern begeleider en cursussen als sprongen vooruit.  
Binnen de zorg hebben wij een ondersteuner met een pabodiploma en een beeldcoachingsopleiding. 
De zorg wordt aangestuurd door een ervaren intern begeleider met veel ervaring en expertise in 
beeldcoaching. Binnen IKC Pius X is er ervaring op het gebied van: auditieve problemen, dyslexie, 
lees- en spellingsproblemen, dyscalculie en rekenproblemen, spraak- en taalproblemen, 
taalachterstand bij leerlingen, gedrag (autisme, AD(H)D), meer- en hoogbegaafdheid, lichamelijke en 
motorische problemen. Wij zien ontwikkelingskansen in het verder uitwerken van het 
verrijkingsaanbod voor meer- en hoogbegaafden.  
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Samenwerking ketenpartners 
De kracht van de school zit ook in de samenwerking met de partners. Er zijn zeer nauwe contacten 
met logopedisten, ergotherapeuten, RID, orthopedagogen en andere expertise. Mochten wij een 
hulpvraag zelf niet kunnen beantwoorden dan is de intern begeleider de spil in het geheel om de 
externe expertise aan te boren. 
 

Extra ondersteuning door externe partners binnen de school 

Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra 
ondersteuning binnen de school? 

Hoe is de organisatie en wie voert dit uit?  

Marant en RID  Incidenteel, op aanvraag vanuit school. 
RID werkt in de school. 

Logopedie Structureel, 1x per week 

Maatschappelijk werk Frequent, bij een Groot Overleg 

RIO-Zorg, Karakter, Kind en meer, Intraverte. Incidenteel, op verzoek van ouders/ school 

GGD Ronde tafel gesprekken en op aanvraag. 

Fysiotherapie Incidenteel, op verzoek van ouders/ school 

Ergotherapie Incidenteel, op verzoek van ouders/ school 
Behandeling kan op school. 

Orthopedagoog vanuit ‘PassendWijs’ Op verzoek school in overleg met ouders 

SWL Op verzoek school of gemeente 

 
Materialen in de klas 
Het belangrijkste materiaal in de groep zijn natuurlijk de mensen zelf en zeker op IKC Pius X. Wij 
hebben een leercultuur gecreëerd waarin kinderen reflecteren en feedback ontvangen van ouders, 
andere kinderen en de leerkracht. 
Naast deze cultuur hebben wij de groepen huiselijk en gestructureerd ingericht met tal van 
additionele materialen om de klassenorganisatie en het aanbod te ondersteunen. Er zijn time-timers, 
pictogrammen en doelenmuren ter beschikking van de leerkracht en kinderen.  
Wat betreft het aanbod voor de kinderen zijn er tal van materialen tot hun beschikking passend bij 
de zone van naaste ontwikkeling van ieder kind. Het materiaal is gecategoriseerd in de zorgniveaus. 
Het afgelopen jaar heeft de school geinversteerd in concrete materialen voor groep 1 tot en met 5 
tevens is er een nieuwe technisch leesmethode en rekenmethode aangeschaft.  
De school heeft de persoonlijke groei en kinderen inzicht geven in hun leerproces hoog in het 
vaandel. Vanwege die reden heeft de school een kindportfolio (groeimap) ontwerpen en laten 
drukken.  
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Grenzen en mogelijkheden 
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen 
opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen staan 
hieronder specifiek beschreven.  IKC Pius X geeft een volledig aanbod op de kwalificaties, sociale 
vaardigheden en de persoonsvorming van kinderen. Er is veel mogelijk op het gebied van 
eigenaarschap en het stimuleren van het reflectievermogen van de kinderen. Het hoogste doel voor 
de school is dan ook: “Dat ieder kind zijn eigen leraar wordt” 
 
IKC Pius X werkt met de aanpak van Kanjertraining voor een veilig pedagogisch klimaat op school. 
Alle leerkrachten zijn in staat kinderen ondersteuning te bieden op sociaal-emotioneel gebied. Ook 
zijn zij vaardig in het beïnvloeden van groepsdynamiek vanuit positief pedagogisch perspectief 
waardoor een veilig en voorspelbaar klimaat ontstaat. Ons IKC kenmerkt zich door een vaste 
duidelijke structuur met veel routines. We merken dat dit veel rust geeft waardoor kwetsbare 
kinderen (ass, adhd) de voor hen noodzakelijke voorspelbare omgeving krijgen. Onze leerkrachten 
kunnen een taakgerichte werksfeer waarborgen met veel effectieve leertijd. Hierdoor zijn wij in staat 
om binnen één groep te differentiëren op verschillende niveaus. Kinderen worden betrokken bij de 
leerdoelen zodat zij intrinsiek gemotiveerd raken voor wat zij leren. Deze betrokkenheid wordt 
gecreëerd door kinderen bewust te maken van hun leerproces en hen de mogelijkheid te bieden 
regie te nemen. Uitwerkingen hiervan zijn: de leergesprekken, de groeimap en de coöperatieve 
werkvormen.  
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we alle kinderen ook willen ondersteunen, er 
zijn grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we aangeven omdat we sommige 
leerlingen tekort zouden doen als we op dit moment niet genoeg mogelijkheden en expertise 
hebben. We denken hierbij aan: 
 

● Kinderen die baat hebben bij een erg kleine, enkelvoudige groepssetting. Omdat het doel is 
dat ieder kind zo goed mogelijk kan profiteren van het onderwijs.  

● Kinderen met een ernstige vorm van externaliserend gedrag 
● Kinderen met een combinatie van lage intelligentie en spraak-taalproblemen 

 
Per aanmelding wordt er gekeken, door de directeur i.s.m. intern begeleider en waar mogelijk of 
noodzakelijk ook leerkracht en/of ondersteuner van PassendWijs, of IKC Pius X passend onderwijs 
kan bieden voor het kind. Wanneer kinderen ondanks onze inspanning niet kunnen profiteren van 
ons onderwijs en zich niet kunnen ontwikkelen gaan we samen met ouders en PassendWijs zoeken 
naar de best mogelijke onderwijsplek. We kijken altijd naar drie kernpunten; 
 

● Voelt het kind zich nog gelukkig in deze omgeving? 
● Ontwikkelt het kind zich t.o.v. zichzelf? 
● Is het afstemmen op de behoeften van het kind voor de leerkracht te realiseren? 
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Ambities korte termijn en lange termijn 
 
Doelstellingen voor dit schooljaar basisondersteuning: 

- Borgen van de kwaliteit doormiddel van het coachen, collegiale consultatie en 
overlegmomenten over de kwaliteitskaarten. 

- Het stimuleren van het groep overstijgend denken waarin de doorgaande lijn door een ieder 
wordt bewaakt.  

- Borgen van de onderwijskundige vernieuwingen en de uitvoering daarvan. 
- Het systematisch monitoren en versterken van de vastgestelde werkwijze op IKC Pius X 

zodat de doorgaande lijn en de huidige kwaliteit vastgehouden wordt.  

- Uitwerken van de schoolstandaarden zodat iedere leerkracht scherp heeft welke doelen 

cruciaal zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep gekoppeld aan de populatie. Het stimuleert 

reële verwachtingen en ondersteunt bij de analyse van de ontwikkeling van een kind.   

- Versterken van de doorgaande lijn en het aanbod op zorgniveau 2 verrijking zodat wij ieder 

kind kunnen laten leren-leren en laten groeien.  

Ambities m.b.t. specifieke kennis en kunde 
-  De groeimap is ontwerpen en wordt systematisch gevuld per pijler zodat kinderen inzicht 

krijgen over hun totale ontwikkeling. 
- Kinderen en leerkrachten leren systematisch werken met de groeimap zodat het een 

gewoonte wordt om bewijswerkjes te verzamelen in de groeimap. 
- Er worden groeigerichte (waarderende) leergesprekken gevoerd waarin de groeimap de 

leidraad is.  
 

 ontwikkelen aantoonbare specifieke kwaliteiten van IKC Pius X 

 Borgen en verscherpen van het toepassen van de coöperatieve werkvormen gekoppeld aan 
het EDI model om kinderen te activeren.  

 De doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar borgen waarin de interprofessionele samenwerking 
tussen kinderopvang en school worden geformaliseerd. Een belangrijke stap daarin is de 
spontane activiteiten vast te gaan zetten met een beschreven doel.  

 Het onderhouden van de cultuur waarin leerkrachten groepsoverstijgend denken en de 
doorgaande lijn borgen.  

 
Ambities m.b.t. de extra ondersteuning binnen IKC Pius X 

- Versterken van de doorgaande lijn en het aanbod op zorgniveau 2 verrijking zodat wij ieder 
kind kunnen laten leren-leren en laten groeien.  
 

Ambities langere termijn m.b.t. de basisondersteuning 
- Mogelijkheden van ICT-middelen verkennen om beter aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de kinderen 
- Klas doorbrekend en/of gepersonaliseerd leren ontwikkelen 
- Kinderen inzicht geven in hun persoonlijke ontwikkeling door een individuele 

verantwoording 
 
Ambities langere termijn m.b.t. specifieke kennis en kunde  

- Mogelijk meer leerkrachten gericht op specifieke kennisgebieden opleiden (afhankelijk van 
behoeften van de school). 
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Realisatie en ondersteuning Passend Wijs 
IKC Pius X is een reguliere basisschool voor kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Er wordt intensief 
gewerkt aan een goede overdracht vanuit de kinderdagopvang, zodat een doorgaande lijn zichtbaar 
is. Op deze manier kan het onderwijsaanbod vanaf de aanmelding goed afgestemd worden op wat 
het kind nodig heeft. 
IKC Pius X heeft vanuit samenwerkingsverband Passend Wijs het volgende nodig: 

- Ondersteuning en begeleiding van leerkrachten en intern begeleider op aanvraag 
- Coaching van leerkrachten en intern begeleider op aanvraag 
- Critical friend 
- Begeleiding van ouders voor mogelijke overdracht naar (S)BO –of (S)VO school 
- Begeleiding m.b.t. afstemmen school en thuis 

 
De intern begeleider van de school blijft de regie-houder. Zij wordt in dit proces waar nodig 
ondersteund door PassendWijs. 


