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Stralend rijst de zon omhoog
Rijzend langs de hemelboog
Wijst hij ons de dag
Door de stille nacht omhuld
Werden wij met kracht vervuld
Voor de nieuwe dag
Dankbaar gaan wij aan het werk
Blij en sterk
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I

NLEIDING

Voor u ligt het zorgplan van Vrijeschool Vijfster 2019-2021. In dit zorgplan staat beschreven hoe dat bij ons op school is geregeld. Met ‘zorg’ wordt het
onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld.
Dit zorgplan geeft aan leerkrachten, ouders en inspectie uitleg over hoe wij op onze school invulling geven aan de zorg voor onze leerlingen. Onze
uitgangspunten voor een goede zorgstructuur zijn beschreven evenals onze zorgcyclus en de ondersteuning die wij intern en extern bieden.

Mei 2019,

Directie en Interne Begeleiding Vrijeschool de Vijfster
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H

OOFDSTUK 1

1.1

ONZE VISIE OP ONDERWIJS EN ZORG

ONZE VISIE OP ONDERWIJS EN ZORG

De Vrijeschool in Apeldoorn dankt zijn bestaan aan een initiatief van ouders. Vanaf 1980 genieten kinderen uit Apeldoorn en omstreken van het
vrijeschoolonderwijs in Apeldoorn. In schooljaar 2019-2020 gaan circa 180 leerlingen naar onze school. We hebben drie kleuterklassen (de derde kleuterklas
start na de kerstvakantie) en vijf onderbouwklassen, waarvan één combinatieklas. De school groeit. In schooljaar 2020-2021 zal de school drie kleuterklassen
en zes onderbouwklassen hebben.
Sinds 2006 maakt Vrijeschool de Vijfster onderdeel uit van Stichting Vrijescholen Athena. Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord, Oost en
Midden Nederland vertegenwoordigt. Naast de ondersteuning van de aangesloten vrijescholen zet Athena zich in om vrijeschoolonderwijs in het algemeen te
bevorderen.
De intern begeleiders van de stichting die bij de scholen horen komen ongeveer vier keer per jaar samen in het zogenaamde IB netwerk. Op deze dagen
worden laatste ontwikkelingen met elkaar besproken, intervisie gedaan, casussen ingebracht, opbrengsten besproken oftewel er wordt veel informatie
besproken en actuele ontwikkelingen gedeeld. Ook de directeuren van de scholen komen bij elkaar in het zogeheten directeuren overleg.
www.vrijescholenathena.nl

Visie
Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens
met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.
We willen de kinderen de kennis en vaardigheden mee geven, waarmee zij innerlijk vrij, creatief en onafhankelijk kunnen worden. Binnen de school krijgt elk
kind waar mogelijk de aandacht die het nodig heeft om zijn eigen ontwikkelingsweg te kunnen volgen. Het volledige team van Vrijeschool de Vijfster is er om
kinderen in die ontwikkeling te ondersteunen.
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Binnen het vrijeschoolonderwijs voltrekt het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich in een dynamische cyclus van hoofd, hart en handen. Dit is
overeenkomstig het antroposofisch mensbeeld waarop de mens zich uitdrukt in drie gebieden: denken, voelen, willen. Deze cyclus vormt de kern van het
onderwijs.

1.2













UITGANGSPUNTEN IN ON S ONDERWIJS

Onze school wil een plek zijn waar kinderen met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar
geloven wij in;
Onze pedagogische visie is ontleed aan de mens- en ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Dit is een inspiratiebron voor de leerkrachten. De
kinderen krijgen dit niet als lesstof aangeboden;
De leerkrachten geven zo les dat het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte en belevingswereld van de kinderen, waarbij ruimte is voor
zowel cognitieve ontwikkeling als sociale vorming. Dit houdt in dat ons onderwijs gericht is op de ontplooiing van een krachtig willen, een warm
voelen, en helder denken en tegelijkertijd op het verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn;
‘Vrij’ in het woord vrijeschool betekent dat het kind bij ons op school een eigen individualiteit mag ontwikkelen. Daarnaast betekent ‘vrij’ dat wij ons
onderwijs op een eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan;
De Vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel religieus, maar niet specifiek gebonden
aan een geloofsrichting. Kinderen uit alle gezindten kunnen zich bij ons thuis voelen;
Wij werken met jaarklassen. Het onderwijs is niet vrijblijvend, het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan vast. He kind krijgt naast werken oefenmateriaal uit lesmethodes, opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken. Wij werken aan de door de overheid geformuleerde
kerndoelen voor het basisonderwijs;
De vieringen van jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel op onze school. Het zijn belangrijke knooppunten in het jaar. Door het vieren van de
feesten wordt het sociale leven in de school en in de klassen versterkt. Door het meemaken van de feesten, deels door mee te werken in de
voorbereiding van de feesten, ervaren en leren de kinderen de waarde van de jaarfeesten en de kwaliteit van de seizoenen;
Wij hechten waarde aan de betrokkenheid van ouders bij onze school. Dit komt tot uitdrukking in de jaarfeesten, de (toneel en klassen) uitvoeringen
op school, maar ook participatie in werkgroepen en bij schoolactiviteiten en in het overleg met de Medezeggenschapsraad.

Zorgplan Vrijeschool de Vijfster, schooljaar 2019-2021

Pagina 6

1.3

UITGANGSPUNTEN IN ON ZE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

Op onze school staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal;






De leerkracht is verantwoordelijk voor de kinderen in zijn/haar klas. Binnen zorgniveau 1 (zie hoofdstuk 2.2) is de leerkracht diegene die de ouders
informeert en/of op de hoogte houdt;
Het handelen verloopt volgens een cyclus en is doelgericht (Handelingsgericht Werken en Opbrengst Gericht Werken – H.G.W. en O.G.W.);
De intern begeleider begeleidt de leerkracht vanaf zorgniveau 2 in het omgaan met kinderen met een zorgvraag. Zij kan ook een ondersteunende rol
spelen in gesprekken met ouders en andere betrokkenen. Vanaf zorgniveau 2 zal de intern begeleider ook de verantwoordelijkheid met de leerkracht
delen in gesprekken met ouders en externe instanties. Zij de coördinator van alle maatregelen rondom kinderen met een zorgvraag en ontwikkelt
samen met directie beleid op het gebied van zorg. Tevens is de intern begeleider verantwoordelijk voor het borgen van afspraken op zorggebied (zie
hoofdstuk 4). Tot slot bewaakt de intern begeleider het overzicht met betrekking tot het handelingsgericht werken en het opbrengstgericht werken;
De directie is eindverantwoordelijk voor o.a. de zorg binnen de school. Zij laat zich regelmatig informeren door alle bij de zorg betrokken personen
en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De directeur initieert veranderingen op het gebied van de zorg, stimuleert tot nascholing en neemt
besluiten. Tot slot begeleidt zij de leerkrachten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling m.b.t. pedagogisch didactisch handelen.
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H

OOFDSTUK 2

ONZE DOELSTELLINGEN VAN DE ZORG

Binnen onze school werken we met een zorgcyclus (hst 3.1) waarmee voorzieningen worden getroffen voor kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces.
Met deze voorzieningen willen wij er zorg voor dragen dat elk kind van Vrijeschool de Vijfster een doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan
dit kind. Ook willen wij, in het kader van Passend Onderwijs, met onze zorg bereiken dat zo min mogelijk kinderen verwezen worden naar het Speciaal
Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO). Hiertoe heeft de school een ‘School Ondersteunings Profiel’ (SOP) geschreven, dat te vinden is op onze
website www.vijfster.nl. Het vormt eveneens de basis voor het beleid met betrekking tot de zij-instroom van (zorg)leerlingen (zie bijlage 1). Op het moment
dat onze middelen niet meer toereikend zijn, maken wij gebruik van de voorzieningen binnen het samenwerkingsverband, zodat er passende hulp geboden
kan worden. Indien het nodig is kan een kind worden doorverwezen naar een school die de onderwijsbehoefte van dit kind beter kan vervullen.

2.1

DE DEFINITIE VAN EEN KIND MET EEN ZORGVR AAG

Op onze school is ruimte voor kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De leerkrachten zetten preventieve en lichte hulp planmatig
in via groepsplannen (zorgniveau 1, zie 2.2).
Wij spreken van een kind met een zorgvraag binnen het reguliere aanbod, als er extra aandacht en begeleiding nodig is na herhaaldelijke interventies
(éenmaal een periode structurele hulp en nadere analyse dossier en toetsen) zonder gewenst resultaat in zorgniveau 1. Deze zorg kan zich uiten in één van
de volgende gebieden:








de cognitieve ontwikkeling;
de sociaal-emotionele ontwikkeling en morele ontwikkeling;
de ontwikkeling van het spel;
de werkhouding en de motivatie;
de motoriek;
de medische zaken en gezondheid;
de thuissituatie.
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2.2

DE ZORGNIVEAUS

De leerkrachten op Vrije school De Vijfster zijn verantwoordelijk voor de zorg die leerlingen geboden wordt. We streven naar een onderwijsaanbod waarin
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De geboden extra zorg vindt zoveel mogelijk plaats binnen het reguliere aanbod van onderwijs.
Op planmatige wijze, mede met behulp van groepsplannen, wordt er voldaan aan de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerkrachten kunnen
bij het bieden van extra zorg een beroep doen op ouders, interne begeleiding, onderwijsassistenten, extra ondersteunend personeel/stagiaires, (externe)
specialisten en extra materialen.
Vrije school De Vijfster onderscheidt de volgende vier zorgniveaus:
Zorgniveau
1

Activiteit
Het onderwijs is aangepast aan het niveau van de leerling via het groepsplan.
Incidentele zorg in de klas.

2

Opvang binnen groepsplan behoeft extra aandacht: inschakelen IB/
kinderbespreking.

3

De extra geboden hulp heeft geen of onvoldoende effect. IB schakelt
gedragswetenschapper in. Er volgt verder onderzoek/observatie/consultatie.

4

Naar aanleiding van onderzoek en geboden hulp/interventie wordt besloten over
te gaan tot een andere school of, als er sprake is van een arrangement in verband
met een diagnose cluster 1, 2 of cluster 3, 4 (in overleg met S.W.V) verwijzing naar
een andere school.
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H
3.1

OOFDSTUK 3

ONZE ZORGCYCLUS

HANDELINGSGERICHT WE RKEN (H.G.W)

Handelingsgericht werken vormt samen met het IGDI-model de basis voor kwaliteitsverbetering op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen en
leerlingenzorg. Deze manier van werken maakt het mogelijk om beter om te gaan met de verschillen tussen kinderen.
We onderscheiden vier verschillende fasen met in totaal zes stappen. Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op zowel individueel als op klassenniveau
concreet te maken. Op het niveau van de klas benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de kinderen in de klas in een klassenoverzicht (groepskaart
Parnassys) en werkt hij/zij dit uit in een groepsplan. De leerkracht benoemt de onderwijsbehoeften eventueel ook op individueel niveau voor de kinderen die
extra begeleiding nodig hebben.
De verschillende fasen en stappen zijn:
Fase 1: Signaleren
Stap 1
Verzamelen van kindgegevens in een kindoverzicht
Stap 2
Signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben
Stap 2a
Bepalen van de doelen voor de komende periode
Fase 2: Analyse
Stap 3
Het benoemen van de onderwijsbehoeften, belemmerende factoren en stimulerende factoren van de kinderen
Fase 3: Plannen
Stap 4
Het clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Stap 5
Het opstellen van het groepsplan
Fase 4: Realiseren
Stap 6
Het uitvoeren van het groepsplan
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Het betreft een cyclus hetgeen betekent dat na stap 6 vanuit gedane evaluaties de onderwijsbehoeften weer aangescherpt kunnen worden en er een nieuw
plan voor de volgende periode opgesteld kan worden. Dat geldt ook voor de individuele kind bespreking. Deze kan plaats hebben in de pedagogische
vergaderingen, met de intern begeleider of binnen het kernteam van het samenwerkingsverband (zie hoofdstuk 5.1).
Op onze school wordt de complete zorgcyclus twee keer per jaar volledig doorgelopen. In januari en juni wordt geëvalueerd en in november en april vinden
de tussenevaluaties plaats. Deze zorgcyclus is opgenomen in de zorgkalender van de school (zie bijlage 2).
De kleuterklassen kennen een andere, eigen cyclus. In de kleuterklassen wordt gewerkt met groepsplannen voor taal en rekenen op basis van een
leeftijdsindeling: 4,0-4,6 jaar, 4,7-5,3 jaar en 5,4-6,0 jaar. Vier keer per jaar worden er nieuwe groepsplannen voor deze twee gebieden geschreven.
We streven ernaar om zorg voor de kinderen op te vangen binnen de eerdergenoemde zorgniveaus. Alleen bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.
Zo kan het in klas 5 en 6 gebeuren dat een kind ondanks verschillende interventies of bij aantoonbare lagere cognitieve capaciteiten, het niveau van de klas
niet meer kan volgen. Er wordt dan uit gegaan van systematische scores op Cito-toetsen van onder de 1,0 niveauwaarde. In dergelijke situaties zal gewerkt
worden met een ontwikkelingsperspectief, waarin realistische doelen gesteld worden en per half jaar bekeken wordt of deze doelen gehaald zijn en eventueel
bijgesteld moeten worden. Bij dergelijke kinderen is altijd sprake van betrokkenheid vanuit het samenwerkingsverband Apeldoorn.
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3.2

HET IGDI-MODEL

In alle klassen wordt in de oefenuren het IGDI-model gebruikt. Het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie) is bedoeld voor leerkracht
gestuurde activiteiten. Het is gebaseerd op twee principes te weten (1) de leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg en (2) de kinderen leren
door oefening en herhaling. Het model kent de volgende fasen:
1. Gezamenlijke start van de les (= een korte introductie met de hele klas)
2. Interactieve instructie en begeleid inoefenen (met de hele klas, met eventueel als uitzondering de kinderen die geen instructie nodig hebben en die
al zelfstandig aan het werk gaan)
3. A.
Zelfstandig werken groep (sterke leerlingen, instructie-onafhankelijk
4. B.
Verlengde instructie aan de zwakke leerlingen (instructie-afhankelijk)
5. Zelfstandig werken hele groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig, inclusief bij plusleerlingen)
6. Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep)
Naast het inzetten van het IGDI-model gebruiken de leerkrachten coöperatieve werkvormen om kinderen op verschillende manieren/ ingangen te laten
leren. Leerkrachten gebruiken deze werkvormen nadrukkelijk in de periodelessen.

3.3

OPBRENGST GERICHT WE RKEN (O.G.W.)

Het team van Vrijeschool de Vijfster werkt doelgericht en systematisch aan het maximaliseren van de prestaties van de kinderen. De niet-methode toetsen
worden door middel van een data-analyse geanalyseerd. De methode toetsen worden per afname zorgvuldig nagekeken. Steeds wordt de onderzoekende
houding van de leerkrachten gestimuleerd ten aanzien van de opbrengsten van hun klas als geheel en hun individuele kinderen. Deze manier van werken
heeft, net als de cyclus van handelingsgericht werken een plek in de zorgkalender.

Zorgplan Vrijeschool de Vijfster, schooljaar 2019-2021

Pagina 12

3.4

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Door handelingsgericht en opbrengstgericht te werken, zet onze school zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van onze kinderen. De
vorderingen van de kinderen worden op de volgende manieren gevolgd:
-

(Methode) toetsen (vanuit Wereld in getallen, Staal en Goed Gelezen, topografie etc.)
Niet-methode toetsen (Cito 3.0) (Rekenen, Begrijpend Lezen, Spelling, technisch lezen)
Sociaal emotioneel volgsysteem ZIEN (1x per jaar invullen van volglijsten door leerkrachten en bespreking daarvan met IB)
Groepsoverzichten (groepskaart Parnassys) (verzameling van (toets)gegevens per kind)
Groepsplannen (voor Rekenen, Spelling en Technisch lezen)
Observaties/ Logboek (vermelding extra hulp in weekroosters/ logboeken)
Kleutervolgsysteem (Athena)
Kijkwijzer (Athena)
Leerrijpheidsonderzoek (B.V.S.)
Getuigschrift
Centrale Eindtoets (Cito)
Oudergesprekken (notities in Parnassys)

Bovengenoemde gegevens worden zo veel mogelijk opgeslagen in het digitale leerlingenadministratiesysteem Parnassys.
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H
4.1.

OOFDSTUK 4

ONDERSTEUNING OP SCHOOLNIVEAU

DE LEERKRACHT

De leerkracht is de eerste verantwoordelijke voor alle kinderen in haar klas. Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op het leren, maar ook op het
sociaal-emotionele functioneren van de kinderen. We spreken hiervan het in eerdergenoemde zorgniveau 1. Daarnaast is de leerkracht ook verantwoordelijk
voor het in beeld brengen van de kinderen via het leerlingvolgsysteem zoals de analyse en verslaglegging van toetsen, gespreksverslagen, evaluaties van
groepsplannen, etc.
Mocht een kind ondanks extra geboden hulp via het groepsplan niet goed genoeg tot zijn recht komen, dan komt de intern begeleider in beeld en verschuift
het kind naar zorgniveau 2. Vanaf dit moment gaan leerkracht en intern begeleider hun zorg en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de betreffende
leerling delen.

4.2.

DE INTERNE BEGELEIDING

Zoals de leerkracht verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg binnen de klas, zo zijn de twee intern begeleiders op onze school dat voor de leerlingenzorg
binnen de school. Vanaf zorgniveau 2 komt de interne begeleider in beeld met betrekking tot het individuele kind. De intern begeleider organiseert,
coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en werkt nauwgezet samen met collega’s, kinderen, ouders en externen. Samen met de directie
wordt beleid ontwikkelt op het gebied van zorg.
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4.3.

ONDERSTEUNING

We gaan ervan uit dat de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze ondersteuning zo veel mogelijk in hun eigen klas van hun eigen leerkracht
krijgen. Binnen de klas wordt gedifferentieerd, waarbij we ernaar streven dat elk kind de lesstof van het leerjaar zo goed en zo lang mogelijk kan blijven
volgen.
Er zijn ook kinderen op onze school die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband hebben. Deze kinderen krijgen extra hulp van
onderwijsassistenten. Deze hulp vindt (meestal) buiten de klas plaats, en wordt gegeven op basis van een vooraf vastgesteld plan. Indien nodig wordt er
vanuit dit plan een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin de aangepaste doelen en de begeleiding staan beschreven per half jaar.

4.4.

SPECIALISTEN

In onze school is een reken-, taal en hoogbegaafdheidsspecialist werkzaam. Onder verantwoordelijkheid van directie en/of interne begeleiding geven zij
vorm aan het onderwijs en brengen zij het team op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het desbetreffende vakgebied. Daartoe is voor de
verschillende vakgebieden een beleidsplan opgesteld. Ook is er een intern vertrouwenspersoon op Vrije school de Vijfster. Een vertrouwenspersoon is
iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit
kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een
preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft hij/zij een
meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.

4.5.

GEDRAGSWETENSCH APPER

Aan onze school is vanuit het samenwerkingsverband een gedragswetenschapper verbonden. Zij kan worden ingeschakeld als leerkracht en intern
begeleider verschillende wegen hebben bewandeld om een kind te helpen, maar niet of onvoldoende resultaat hiermee bereiken (van zorgniveau 2 naar
zorgniveau 3). De gedragswetenschapper kan ingeschakeld worden voor verkennende gesprekken, observaties, onderzoeken en is ook betrokken bij het
kernteam vanuit het samenwerkingsverband (zie ook hoofdstuk 5.1).
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4.6.

AAN SCHOOL VERBONDEN THERAPEUTEN

Aan onze school zijn twee therapeuten verbonden te weten een kunstzinnig therapeute en een kinderoefen-therapeute. Zij worden geraadpleegd en ingezet
wanneer de interne begeleiding en de leerkracht verwacht dat een kind hier baat bij kan hebben in het onderwijsproces. Deze therapieën worden onder
schooltijd aangeboden.
De kunstzinnig therapeute wordt door de interne begeleiding geraadpleegd voor indicaties zoals leerproblemen, faalangst, ontwikkelingsproblemen,
rouwverwerking, verwerking van trauma’s etc. Deze therapie wordt door ouders, via aanvullende verzekering, bekostigd. De therapie is beeldend en nonverbaal en gericht op het gezond worden en gezond blijven. Dit betekent dat er technieken uit de beeldende kunst worden gebruikt en dat het probleem niet
wordt aangepakt door te praten maar door te werken aan kunstzinnige opdrachten. Deze therapie heeft haar oorsprong binnen de antroposofische
geneeskunde.
De kinderoefen-therapeute kan meekijken en meedenken op het gebied van de motoriek (zowel fijn als grof) en daar, indien nodig, een therapietraject in
begeleiden. Ook deze therapie wordt door ouders, via aanvullende verzekering, bekostigd.
Aanmelden voor beide therapievormen gaat via een speciale zorgroute (zie bijlage 3).

4.7.

DYSLEXIEBEGELEIDING

Wanneer een kind systematisch de laagste scores (E) behaalt op drie hoofd toets-momenten en er is aantoonbare hulp geweest tussen deze toets-momenten,
dan komt een kind in aanmerking voor een onderzoek naar dyslexie en eventueel ook behandeling van dyslexie (ernstige dyslexie). Dit onderzoek en deze
behandeling kunnen in goed overleg met intern begeleiders en leerkracht onder schooltijd worden uitgevoerd. Het dyslexieprotocol vormt de leidraad voor
de begeleiding van (vermoedens van) dyslexie binnen school. Op dit moment is er geen vaste partner voor dyslexie verbonden aan Vrije school de Vijfster.
www.digitaalveiligheidsplan.nl
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H
5.1.

OOFDSTUK 5

EXTERNE ONDERSTEUNING

SAMENWERKINGSVE RBAND APELDOORN

Scholen kennen een zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek
bieden. Daarvoor werken regulier- en speciaal (basis)onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden, voor onze school is dat het
Samenwerkingsverband Apeldoorn. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle
scholen in de regio kunnen bieden en over welke kinderen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis) onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband
afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn
gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in
de klas.
Het samenwerkingsverband Apeldoorn biedt op verschillende manieren ondersteuning via vastgelegde routes (zie bijlage 4 en 5). Zo kan de school extra
kennis en vaardigheden inwinnen (leerkrachtniveau) en/of kan extra ondersteuning worden aangevraagd (kindniveau). Hiervoor is een vaste
gedragswetenschapper verbonden aan elke school (zie hoofdstuk 4.5). Deze gedragswetenschapper speelt ook een rol in het kernteam. Dit kernteam bestaat
naast de gedragswetenschapper uit de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige. Vanuit verschillende invalshoeken
kan door dit team de hulpvraag met betrekking tot een specifiek kind onder de loep genomen worden. Ouders van het kind zijn altijd aanwezig bij het
kernteamoverleg. Het kernteam komt tweemaal per schooljaar bij elkaar op onze school. Tot slot speelt het samenwerkingsverband een rol bij eventuele
plaatsingen in het S(B)O en bij het uitvoeren van de zogenaamde zorgplicht. Zie ook www.swvapeldoornpo.nl.
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5.2.

BEGELEIDINGSDIENST VOOR VRIJE SCHOLEN (B VS)

De vrijescholen in Nederland hebben een eigen onderwijsbegeleidingsdienst. Consulenten van deze dienst kunnen worden ingeschakeld voor teamscholing,
individuele lerarenbegeleiding en zo nodig leerling onderzoek. De begeleidingsdienst ondersteunt onder andere bij inhoudelijke thema’s rond het
vrijeschoolonderwijs, onderwijsinhoudelijke onderwerpen als didactiek, handelingsgericht werken, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerlingenzorg. Zie
voor uitgebreide informatie www.bvs-schooladvies.nl.

T

OT SLOT

Dit zorgplan omschrijft zo nauwkeurig mogelijk de aspecten van de zorgstructuur op Vrije school De Vijfster. Het ontwikkelen en aanpassen van onze
zorgstructuur aan de eisen die van buitenaf aan ons worden gesteld is een continu proces.
Samen met de zelfevaluatie ‘Onderwijs en kwaliteit’ die in juni 2019 is afgerond, de daaruit voortvloeiende voornemens en acties alsmede het schoolplan
2019-2023 en de daaruit voortvloeiende jaarplannen wordt concreet gewerkt aan deze aanpassingen en ontwikkelingen.
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Websites:
www.vijfster.nl
www.vrijescholenathena.nl
www.swvapeldoorn.nl
www.bvs-schooladvies.nl
www.digitaalveiligheidsplan.nl

Bijlagen:






Bijlage 1: Instroom/zij-instroom
Bijlage 2: zorgkalender
Bijlage 3: stroomdiagram handelen en verwijzen
Bijlage 4: Zorgroute samenwerkingsverband
Bijlage 5: Werkroutes samenwerkingsverband
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BIJLAGE 1
Kennismaking
Vrijeschool de Vijfster is niet alleen een leerplan, een schoolgids, een gebouw, of een website. Het is onmogelijk om dat wat onze school ís helemaal te
vangen in woorden.
We nodigen daarom iedereen met belangstelling graag uit om te komen kijken, te luisteren en vragen te stellen. Om de sfeer te ervaren. Wij organiseren elk
jaar drie kennismakingsochtenden waarop u met ons kennis kunt maken. Voor het schooljaar 2019-2020 is dat op woensdag 6 november 2019, vrijdag 31
januari 2020 en vrijdag 8 april 2020. Als u na onze eerste kennismaking in aanmerking wilt komen voor plaatsing op onze school, wordt u gevraagd een
inschrijfformulier van onze school in te vullen.

Wisselen van school (zij-instromers)
Als uw kind al op een andere school in Apeldoorn zit kunt u contact opnemen met onze directeur Elke Ennen of een van de intern begeleiders. Wanneer er
ruimte is voor uw kind dan Wij plannen wij een kennismakingsgesprek met u. Als u daarna nog steeds geïnteresseerd bent, gaan wij in overleg met u en de
school waar uw kind zit.

Wachtlijsten
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de kleuterklassen plus klas 1, 2 en 4 vol. Voor de oudste kleuters (geboortedatum na 01-09-2012) die volgend
schooljaar (2019-2020) naar klas 1 gaan hebben wij in principe een plaatsje vrij. Wij kunnen uw kind indien gewenst op de wachtlijst plaatsen.
Wanneer we meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, krijgen kinderen die broertjes en/of zusjes op school hebben voorrang. Dat geldt ook voor
kinderen die op kinderopvang Christoforus en Juffie Maartje Peuterhuis zitten of die verhuizen van een andere Vrijeschool.
Uitgebreide informatie over onze school en de aanmeldingsprocedure vind u in onze Schoolgids 2018-2019 de Vijfster.
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Onderstaande tekst komt uit de Schoolgids 2018-2019, Hoofdstuk 10 Aanmelding, blz. 47:

PLAATSING ZIJ-INSTROOM
Als uw kind elders op school zit en u wilt graag overstappen naar De Vijfster, dan ziet de aanmeldingsprocedure er als volgt uit:
Stap 1 Ouders maken wens kenbaar maken voor aanmelding via website of telefonisch
Stap 2 Directie/ administratie neemt contact op met ouders voor reden overstap, en meldt mogelijkheid tot plaatsing of wachtlijst.
Stap 3 Kennismakingsgesprek ouders, directie en IB
Stap 4 Ouders melden verzoek tot overstap bij directie huidige school
Stap 5 Directie/IB neemt contact op met directie huidige school**
Stap 6 IB neemt contact op met IB huidige school voor relevante informatie
Stap 7 Leerkracht en directie plannen minimaal twee meeloopdagen in
Stap 8 Besluit tot aanname na overleg leerkracht, IB, directie en ouders Stap 9 Directie en ouders maken afspraak over datum plaatsing
** Tussen de schoolbesturen in de gemeente Apeldoorn zijn afspraken gemaakt over overname van leerlingen van een andere basisschool.
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BIJLAGE 2

Zorgkalender 2018/2019
wk

datum
2735
t/m
aug
36

3-sep t/m

2-sep
9-sep

37 10-sep t/m 16-sep
38 17-sep t/m 23-sep

39 24-sep t/m 30-sep

Organisatie
Kleuterklas a+b
Start nieuwe schooljaar: dossiers overzetten
27-08 opmaat
kennismaken gedragswetenschapper 04-09 Groepsplan 1 in Parnassys 27-08 t/m 28-10
11:00 uur
SWV bijeenkomst; Dir 10 sept. 15.00-17.00
uur, IB 12 sept. 15.00-17.00 uur
Evaluatie SWV DIR/IB 17 sept 8.45-9.45
LK: Voorbereiden groepsbespreking in Parnassys.
Verantwoording besteding gelden SWV
(voor 01-10)
24 -09 IB-Netwerk Athena
28-09 Rekenspecialist

02-10 IB presentatie van de data analyse
van de E toetsen
7-okt 05-10 Taalspecialist
IB/Dir Borging veiligheidsdossier

40

1-okt t/m

41

8-okt t/m 14-okt

09-10 9:00 uur Gedragswetenschapper

Klassenbezoek/ Groepsbespreking 2 okt klas A
Klassenbezoek/ Groepsbespreking 2 okt klas B

Veiligheidsthermometer afnemen

Klas 1/6

OPP's 1e termijn staan in Parnassys

LK: Voorbereiden groepsbespreking in Parnassys.

Klassenbezoek/Groepsbespreking 25 sep klas 1
Klassenbezoek/Groepsbespreking ? sep klas 2
Klassenbezoek ? sep /Groepsbespreking ? sep
klas 3
Klassenbezoek/Groepsbespreking ? Okt klas 4
Klassenbezoek/Groepsbespreking ? Okt klas 5-6

Groepsplannen 1e termijn staan in Parnassys
Veiligheidsthermometer afnemen

42 15-okt t/m 21-okt Violet en Sarah bekijken de groepsplannen
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Herfstvakantie

43 22-okt t/m 28-okt
44 29-okt t/m
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2

4-nov Inbrengen leerlingen voor kernteam
06-11 Kernteam 15.00 uur
1107-11 Kleuternetwerk
nov

Groepsplan 1 evalueren, Groepsplan 2 af. 29-10
t/m 13-01

t/m

18- 16 -11 Studiedag
nov
25- 22 -11 IB-Netwerk SWV 13.00-17.30 uur
nov
27-11 IB-Netwerk Athena
2-dec

Klassenstaat 6 jarige: Motorische - gevoels - taal rekenontw.
Klassenstaat 5 jarige: Motorische - gevoels - taal - Tussenevaluatie groepsplan
rekenontw.
Klas 6 CITO B8 toetsen

t/m

9-dec

Gesprek over klassenstaat IB/Lk

5-nov t/m
12nov
19nov
26nov
3-dec
10dec
17dec
24dec
31dec

t/m
t/m

t/m 16-dec
t/m 23-dec
t/m 30-dec
t/m

Violet en Sarah bekijken de groepsplannen +
ZIEN
18-12 10:30 uur Gedragswetenschapper
Kerstvakantie

6-jan
BF/SF beschrijven voor oudste kleuters
Onderwijsbehoeften alleen voor de zorgkinderen
Groepsplannen 2 evalueren, Groepsplan 3 af. 1401 t/m 31-03 Sarah leerrijpheidsprotocol
aanpassen
Ouderavond oudste kleuters over leerrijpheid
LK: Voorbereiden groepsbespreking in Parnassys.

7-jan t/m 13-jan

3 14-jan t/m 20-jan

4 21-jan t/m 27-jan

29-01 10:30 uur Gedragswetenschapper
01-02 Rekenspecialist
5 28-jan t/m

ZIEN invullen
Herfstsignalering leesprotocol
LOVS AVI/DMT Zwakke lezers klas 2 t/m 6 (extra
handen)

3-feb
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Klassenbezoek/ Groepsbespreking 30 jan klas A
Klassenbezoek/ Groepsbespreking 30 jan klas B

Klas 1: CITO 3.0 rekenen M3
Klas 2: CITO 3.0 rekenen M4; AVI/DMT (2018)
Klas 3: CITO 3.0 rekenen M5; AVI/DMT (2018)
Klas 4: CITO 3.0 rekenen M6; AVI/DMT (2018)
Klas 5: CITO
rekenen M7; AVI/DMT (2018)
Klas 1: AVI; DMT (2018)
Klas 3: CITO 3.0 begr. Lezen M5
Klas 4: CITO 3.0 begr. Lezen M6
Klas 5: CITO 3.0 begr. Lezen M7
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6

4-feb t/m 10-feb
13-02 Kleuternetwerk
15-02 Taalspecialist

Leerrijpheidsonderzoeken kleuters
Leerrijpheidsonderzoeken kleuters

CITO afname week
Klas 1: CITO 3.0 spelling M3
Klas 2: CITO 3.0 spelling M4
Klas 3: CITO 3.0 spelling M5
Klas 4: CITO 3.0 spelling M6
Klas 5: CITO 3.0 spelling M7
LK: Voorbereiden groepsbespreking in Parnassys.

Leerrijpheidsonderzoeken kleuters

Klassenbezoek/Groepsbespreking 20 febr klas 1
Klassenbezoek/Groepsbespreking ? febr klas 2
Klassenbezoek/Groepsbespreking ? febr klas 3
Klassenbezoek/Groepsbespreking ? febr klas 4
Klassenbezoek/Groepsbespreking ? febr klas 5
Groepsplannen/OPP's 1e termijn evalueren.
Nieuwe groepsplannen opstellen
BF/SF beschrijven voor alle kinderen
Onderwijsbehoeften alleen voor de zorgkinderen

7 11-feb t/m 17-feb

Toetsgegevens staan in Parnassys
IB: data analyse van de M toetsen
19-02 studiemiddag
8 18-feb t/m 24-feb

9 25-feb t/m
10

Voorjaarsvakantie

3-mrt

4-mrt t/m 10-mrt

Inbrengen leerlingen voor kernteam

Voortgangsgesprek rondom leerrijpheid

14

Violet en Sarah bekijken de groepsplannen
11-03 Interne vertrouwenspersoon
11t/m 17-mrt 14 -03 studiemiddag
mrt
IB presentatie van de data analyse van de M
toetsen
19-03 IB-Netwerk SWV 15.30-17.15 uur
18t/m 24-mrt
IB/Dir Borging veiligheidsdossier
mrt
26-03 15:00 uur Kernteam
Groepsplan 3 evalueren, Groepsplan 4 af. 01-04
25t/m 31-mrt
28-03 IB-Netwerk Athena
t/m 30-06
mrt
1-apr t/m 7-apr

15

8-apr t/m 14-apr

11

12
13

18 29-apr t/m

Tussenevaluatie groepsplan
LOVS AVI/DMT zwakke lezers 2 t/m 6 (extra
handen)
Klas 6: CITO eindtoets 16-17-18 april

16 15-apr t/m 21-apr
17 22-apr t/m 28-apr

Klassenbezoek/Groepsbespreking ? maart klas 6
ZIEN afnemen zorgleerlingen

Meivakantie

5-mei
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19
20
21

6-mei t/m
13t/m
mei
20t/m
mei

22

27t/m
mei

23

3-jun t/m

12mei
19mei 15-05 Kleuternetwerk
26- 24-05 Rekenspecialist
mei
Violet en Sarah bekijken de tussenevaluatie
2-jun groepsplannen + ZIEN
31-05 studiedag
9-jun 04-06 9:00 uur Gedragswetenschapper

Leerrijpheidsonderzoeken twijfelkinderen

Besluit toekomstige eerste klassers

CITO afname week

14-06 IB-Netwerk Athena

Klas 1: CITO 3.0 spelling E3
Klas 2: CITO 3.0 spelling E4
Klas 3: CITO 3.0 spelling E5; CITO 3.0 begr. Lezen
E5
Klas 4: CITO 3.0 spelling E6; CITO 3.0 begr. Lezen
E6
Klas 5: CITO 3.0 spelling E7; CITO 3.0 begr. Lezen
E7
Klas 1: AVI; DMT (2018); CITO 3.0 rekenen E3
Klas 2: AVI; DMT (2018); CITO 3.0 rekenen E4
Klas 3: AVI; DMT (2018); CITO 3.0 rekenen E5
Klas 4: AVI; DMT (2018); CITO 3.0 rekenen E6
Klas 5: AVI; DMT (2018); CITO rekenen E7;
werkwoordentoets

24 10-jun t/m 16-jun

25 17-jun t/m 23-jun

IB: data analyse van de E toetsen
26 24-jun t/m 30-jun 27-06 / 28-06 studiedagen
27

1-jul t/m

28

8-jul t/m

29

15-jul t/m

30

22-jul t/m

7-jul Violet en Sarah bekijken de groepsplannen
14-jul 11-7 studiemiddag Groepsplannen
21-jul 19-6 school om 11 uur uit
Zomervakantie t/m 2 september 2019
28-jul
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Evaluatie groepsplan 4,
Overdracht maken BF/SF en onderwijsbehoeften
beschrijven voor oudste kleuters
Klassenbezoek

Evaluatie groepsplannen/OPP's
Overdracht maken BF/SF en onderwijsbehoeften
beschrijven voor alle kinderen
Klassenbezoek

Getuigschriften

Getuigschriften

Groepsplan 1 schooljaar 2018-2019 staat op 2
sept 2019 in Parnassys

Groepsplannen/OPP's schooljaar 2019-2020
staan op 2 sept 2019 in Parnassys
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